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Sammanfattning/Abstract 

Denna uppsats syftar till att via en genomgång av policydokument och kompletterande 

telefonintervjuer undersöka motiven bakom införandet av ett förbud mot så väl snus som 

cigaretter på arbetstid genom s.k. Tobaksfri arbetstid i sexton svenska kommuner samt att 

undersöka hur dessa kommuner skiljer sig åt. Vidare är ambitionen att med hjälp av 

statsvetenskapliga modeller för policyanalys ge en inblick i policyprocesserna i de undersökta 

kommunerna.  

Resultatet av studien är att ett tobaksförbud i de undersökta kommunerna införts utifrån ett 

antal olika motiv, där hälsoaspekter och ekonomiska aspekter är de mest framträdande, men 

att det när det gäller förbud av snus mer specifikt ofta saknas tydliga motiv och vetenskapliga 

grunder, samt resonemang kring förbudets konsekvenser. 

 

Nyckelord 

Snus, Tobakspolicy, Tobaksfri Arbetstid, Kommuner, Tobaksförbud, Snusförbud, 

Policyanalys 
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Förord 

Författarna till denna uppsats vill rikta ett stort tack till handledare Tove Sohlberg. I de 

mörkaste av stunder så har hennes expertis och optimism uppmuntrat och återinfört 

självförtroende kring att detta kunde resultera i någonting nyskapande och intresseväckande. 

Hennes handledning och vida kunskap på det berörda området har varit nödvändig för att 

denna uppsats skulle kunna ros i hamn. Ett tack riktas även till de förtroendevalda, anställda 

och före detta anställda i de undersökta kommunerna som ställt upp på telefonintervjuer och 

bidragit med policydokument. 
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1. Inledning 

I hundratals år har tobak utgjort både en livsstil och last bland miljontals människor världen 

över. Redan på 1600-talet nådde tobaken Sverige och de första svenska tobaksodlingarna slog 

rot ett drygt sekel senare med en spridning från Ystad till Piteå (Magnusson & Nordgren, 

1994, s. 16). Vid 1900-talets början startade ett förstatligande av tobaksindustrin och på 1950-

talet så var monopoliseringen total.  

Under årens lopp har cigarrettrökning gått från en statusprodukt för de välsituerade (Sohlberg, 

2014) till en ytterst kontroversiell företeelse, då forskning visat dess negativa hälsoeffekter; 

företrädelsevis den numera välkända kopplingen mellan rökning och så väl cancer som hjärt- 

och kärlsjukdomar. Den generella bilden av rökning och cigaretter har under de senaste 

decennierna alltså ändrats drastiskt men trots statliga regleringar och högbudgeterade anti 

röknings-kampanjer så röker ändå en andel av befolkningen idag.  

 

I Sverige finns det ytterligare en stor tobaksvara som konkurrerar på marknaden mot 

cigaretter, nämligen snuset, och idag är det fler män som snusar än som röker på daglig basis 

(SCB, 2014). Tobakens vara eller inte vara har debatterats mycket och flitigt, med väldigt 

delade åsikter, både bland landets invånare och dess politiska företrädare. 

 

De allvarliga negativa hälsokonsekvenser som rökning orsakar är välbelagda vilket kan antas 

ha bidragit till den numera låga andelen dagligrökare. Rökning innebär dock inte bara en fara 

för den enskilda rökaren; farorna med passiv rökning är kända sedan länge och det finns även 

en problematik för allergiker med rökrester i kläder. Utöver detta finns det även en 

problematik kring förlorad arbetstid, eftersom rökare tar pauser för att gå ut och röka. På basis 

av dessa argument kan ett förbud av cigaretter på arbetstid förefalla som en rimlig åtgärd och 

idag har 206 av Sveriges 290 kommuner förbud mot rökning på arbetstid (Tobaksfakta.se). 

När det gäller snus finns det däremot inga belägg för att snusande skulle vara farligt för andra 

personer än snusaren själv och forskningen kring snus och de hälsorisker som det kan ha på 

brukaren är väldigt tudelad. 
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Sammantaget tycks det alltså finnas skillnader; dels i hälsorisker för brukaren av cigaretter 

respektive snus och dels gällande fara och arbetstidsbortfall för andra än brukaren själv. Trots 

detta har idag sexton svenska kommuner infört så kallad Tobaksfri arbetstid vilket innebär att 

anställda under arbetstid inte får nyttja tobak över huvud taget; vare sig cigaretter eller snus 

(Tobaksfakta.se). 

 

Eftersom Sverige är ett av de OECD-länder
1
 med lägst tobaksrelaterad dödlighet, samt ett av 

de länder där man ser ett annorlunda användningsmönster gällande tobak i jämförelse med 

andra europeiska länder (OECD, 2014), så kan det vara av intresse att undersöka varför 

sexton svenska kommuner väljer att införa en reglering som rör ett hittills någorlunda oprövat 

område. Vilka är de egentliga motiven till att ha en totalt tobaksfri arbetsplats och är 

argumenten för dessa hållbara? 

 

Detta är ett tidigare outforskat område som rör en relativt ny (och i spridning begränsad) 

åtgärd från det offentligas sida. Den unika svenska kontexten, med den något oklara 

relationen mellan snusande och rökning, kan innebära oanade konsekvenser som 

problematiserar orsakssambandet mellan restriktioner och resulterade positiva effekter på 

folkhälsan. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är således att utreda vilka motiv som ledde fram till att man inom 

offentlig sektor förbjudit snusande under arbetstid, samt vad dessa beslut grundar sig på. 

Genom att ta del av de policydokument som beskriver kommunernas respektive policy och de 

dokument som beskriver beslutsprocessen är ambitionen att få inblick i motiven bakom 

införandet, samt i viss mån belysa hur processen bakom denna gick till med hjälp av relevant 

teori på området. Denna genomgång av dokumentation kompletteras med telefonintervjuer för 

att ge en mer fullödig bild av så väl motiv som beslutsprocess. 

                                                      
1
 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD.org)  
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Frågeställningarna blir alltså följande: Vad är de huvudsakliga motiven till att förbjuda 

snusande på arbetstid inom offentlig sektor? Vad grundar sig detta förbud på? 

 

1.2 Begrepp 

Snus i denna studie avser svenskt snus, som kan skilja sig i flera avseenden från liknande 

produkter i andra delar av världen. Med rökning avses rökning av cigaretter. Begreppen 

tobaksfri arbetstid eller tobaksförbud kan ge diametralt olika och värdeladdade associationer 

men kommer i denna uppsats att användas synonymt och avse ett förbud mot så väl cigaretter 

som snus. Med policy eller policies avses offentligt framtagna riktlinjer eller 

handlingsprogram. 

 

1.3 Avgränsningar 

I och med att de kommuner som granskas endast är belägna inom Sverige, samt att klassiskt 

snus endast finns tillgänglig i Sverige (inom EU) samt i Norge, så blir studien inte på något 

vis en internationell sådan. Studien fokuserar även bara på kommunala arbetsplatser och för 

en mer heltäckande studie hade även statliga arbetsplatser och landsting varit intressanta att 

inkludera. Studiens internationella avgränsning kan också ses som en styrka i och med att 

Sverige och dess tobakskultur är väldigt annorlunda i jämförelse med många andra länders. 

Studiens huvudfokus ligger på snuset och därför känns det också irrelevant att försöka 

jämföra studiens resultat med resultat utomlands då denna tobaksprodukt inte skulle finnas 

tillgänglig för granskning. 

 

1.4 Disposition 

Efter denna introducerande del kommer uppsatsen först att erbjuda en bakgrund bestående av 

snusets historia i allmänhet och en genomgång av svensk tobakspolicy. Detta följs av en 

genomgång av den statsvetenskapliga teori om policyanalys som nyttjas, samt tidigare 

forskning som främst berör hälsorisker med snus samt snusets förhållande till rökning. 

Avsnittet Metod och Data tar upp datainsamling gällande så väl dokument som intervjuer. I 

Resultat och Analys presenteras, kategoriseras och analyseras resultaten. Detta diskuteras 

slutligen under avsnittet Diskussion. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras kort svenskt snus historia samt vad den svenska tobakslagen har 

spelat för roll gällande tobaksbruk i Sverige. 

 

2.1 Snuset i Sverige 

Snusanvändningen i Sverige minskade från 1920-talet fram till slutet av 60-talet, då den 

typiska snusaren vid denna tid var en äldre man med låg utbildningsnivå bosatt på 

glesbygden. (Nordgren & Ramström, 1990). Efter en omfattande reklamkampanj av Svenska 

Tobaks AB under 1970-talet ökade snusanvändningen stadigt igen och spred sig till en större 

del av befolkningen (Nordgren & Ramström, 1990; FHI, 2005). De senaste åren har 

snusanvändningen dock varit mer eller mindre konstant (Sohlberg, 2012). 

 

2.2 Svensk tobakspolicy 

Det var inte förrän år 1993 som Sverige fick en sammanhängande tobakslag; den Svenska 

Tobakslagen (1993:581). Denna lag har ständigt ändrats i takt med EU:s tobaksdirektiv samt 

WHO:s Tobacco Framework Convention (Cisneros Örnberg & Sohlberg, 2012). 

Tobaksförebyggande metoder som används till stor grad i Sverige är försök till att reducera 

efterfrågan och tillgängligheten samt att ändra attityder och normer som finns kring tobak i 

landet (Sohlberg, 2014).  

 

År 2002 satte Sveriges dåvarande riksdag upp nya mål gällande sin tobakspolicy, som man 

hade för avsikt att uppnå till år 2014. Bland dessa mål fanns bland annat en ambition om att 

halvera antalet ungdomar som börjar röka eller snusa samt att halvera antalet ―storrökare‖ och 

helt eliminera ofrivillig exponering av andrahandsrökning. Dessa mål har inte uppnåtts. År 

1992 valde EU att förbjuda all typ av oralt bruk av tobak som inte är avsett till att rökas eller 

tuggas, det enda medlemslandet som erhöll dispens från detta förbud var Sverige. Snus får lov 

att säljas inom Sverige men det är olagligt att exportera snus till andra länder inom EU 

(Sohlberg, 2014). 
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Sveriges förra regering (den borgerliga Alliansen) var under en längre tid i dispyt med både 

nationella och europeiska hälsoorganisationer då man förespråkat att snus kan vara 

tobakssubstitutet som får människor att sluta röka. Alliansregeringen ifrågasatte EU:s förbud 

mot snusexport till andra EU-länder vilket fått EU-representanter att hävda att Sverige 

överträder WHO:s tobakskonvention (Sohlberg, 2014, s.58). Folkhälsoinstitutet
2
 hävdade 

också att Sverige saknar ett samordnat forskningsprogram inom tobaksprevention. I kontrast 

till dispyterna gällande det svenska snuset så har Sverige ofta legat i framkant gällande många 

EU-direktiv; så som att sätta dit varningstext på sina cigarettpaket, förbjuda marknadsföring 

av tobak samt att införa rökfria zoner (Cisneros Örnberg & Sohlberg, 2012). Som tidigare 

nämnts så är ett av målen inom svensk tobakspolicy att förändra människors attityder och 

normer gällande rökning och detta har gjort att man har kunnat denormalisera rökning och 

göra det mindre socialt acceptabelt än vad det är i många andra EU-länder (Sohlberg, 2014, s. 

58). 

 

 

3. Teori och tidigare forskning 

Nedan presenteras den vetenskapliga teori om policyanalys som studien kommer att utgå 

ifrån, följt av tidigare forskning angående snusets eventuella hälsorisker, likheter och 

skillnader mellan bruket av snus och cigaretter, samt övriga närliggande aspekter som kan 

vara av relevans. 

 

3.1 Teori 

Policyanalysen 

I svenska språket avses med ordet policy oftast en sorts programförklaring innehållande en 

uppsättning riktlinjer som exempelvis ett företag, en myndighet eller intresseorganisation 

ställt upp för sin verksamhet eller en del av denna. I statsvetenskaplig kontext tenderar ordet 

dock att ha en mer långtgående innebörd och avser då oftast åtgärder som från offentligt håll 

beslutats om eller omfattats av en kommun eller stat. Dessa avsedda åtgärder är då inte 

separata eller begränsade till sin art, utan ingår i en kedja av åtgärder eller beslut, där denna 

                                                      
2
 FHI. Nuvarande Folkhälsomyndigheten. 
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kedja, snarare än de enskilda delarna, utgör policyn (Premfors, 1996, s. 9). I denna studie 

analyseras främst slutresultatet av dessa kedjor av beslut och åtgärder: policydokumenten. 

Telefonintervjuer och (då sådan finns tillgänglig) kompletterande dokumentation om själva 

beslutsprocessen erbjuder sedan en mer nyanserad och fullödig bild av vägen dit. 

 

Vidare är en policyanalys då en verksamhet där man genom en sönderdelning och senare 

sammanfogning utav delarna av dessa offentliga handlingslinjer kan förstå och möjligen 

förbättra dem (Premfors, 1996, s. 10). 

 

Olika modeller för policyprocesser 

För att förstå och analysera policyprocesser finns flera olika modeller. Rune Premfors, 

professor på Stockholms Universitet, tar i sin bok Policyanalys från 1996 upp fyra olika. Det 

ursprungliga, kanske mest intuitiva sättet, att förstå en policy är den rationalistiska modellen. 

I detta perspektiv görs vissa antaganden om policyprocesser, så som förekomsten av en 

dominerande beslutsfattare, entydiga och stabila mål, klar åtskillnad mellan mål och medel, 

fullständig information hos involverade parter om de medel och alternativ som finns 

tillgängliga samt om vilka konsekvenser dessa skulle innebära (Premfors, 1996, s. 40f). 

 

Denna modell har varit föremål för kritik mot dess värde som så väl verklighetsbeskrivning 

som ideal och ur denna kritik har flera kompletterande och/eller konkurrerande modeller vuxit 

fram som ifrågasätter förekomsten av en eller flera av de ovan listade egenskaperna i en 

policyprocess. Nära den rationalistiska modellen ligger den om begränsad rationalitet som 

ifrågasätter en beslutsfattares förmåga att fatta rationella beslut samt bedöma alla möjliga 

alternativ och dess konsekvenser. I stället för att se på aktören som den ekonomiska 

människan, som agerar rationellt och nyttomaximerande, menar forskare med detta synsätt att 

beslutsfattaren snarare bör förstås som den administrativa människan som nöjer sig med en 

begränsad nivå av måluppfyllnad (Premfors, 1996, s. 41). 

 

Längre bort från den rationalistiska modellen ligger den inkrementalistiska modellen, i vilken 

policyprocessen kännetecknas av en konflikt mellan ett flertal aktörer som alla saknar färdiga 

målföreställningar, endast har en mycket bristfällig kunskap om alternativ, samt har 

svårigheter att skilja mellan mål och medel. Således förekommer, enligt denna teori, 
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förändring endast i marginell omfattning och ligger nära rådande praxis (Premfors, 1996, s. 

41f). 

 

Den fjärde modellen som Premfors tar upp, och den modell som ligger längst ifrån synen på 

policyprocessen som en rationell företeelse, är den så kallade garbage can-modellen, skapad 

av Cohen, March och Olsen 1972 (Cohen, et.al., 1972). Detta synsätt behandlar fyra olika 

strömmar: beslutsanledningar (vilka utgör själva soptunnan), problem, lösningar och 

deltagare. Denna modell ifrågasätter till och med det grundläggande antagande som 

rationalistiska (och de flesta inkrementalistiska) modeller förutsätter – att problem 

förekommer som tarvar lösningar. Enligt garbage can-modellen är det omvända, att lösningar 

finner problem, fullt lika möjligt. De beslut som fattas är, enligt denna modell, inte heller 

nödvändigtvis lösningar på de problem de är avsedda att åtgärda (Premfors, 1996, s. 42).  

 

Skaparna av modellen uttrycker det så att organisationer kan ses som: ―...samlingar av val 

som söker problem, frågor och känslor som söker beslutssituationer där de kan luftas, 

lösningar som söker frågor till vilka de kan vara svar och beslutsfattare som letar efter 

arbete.‖ (Cohen et. al., 1972) 

 

Vidare beskrivs organisationer som ―organiserade anarkier‖ med oklara eller motstridiga 

preferenser, oklar teknologi och flytande deltagande. Författarna menar att även om alla 

organisationer vid något tillfälle kan beskrivas på detta vis så är desssa karaktäristika särskilt 

tydliga i utbildningsorganisationer (ett universitet används för att illustrera modellen i artikeln 

där den lanserades), illegitima organisationer och offentliga organisationer. (Cohen et. al., 

1972) 

 

På samma sätt som den rationalistiska modellen är otillräcklig som deskriptiv, 

verklighetsbeskrivande modell, är garbage can-modellen olämplig som normativ modell för 

hur policyprocesser bör fungera (Premfors, 1996, s. 42). 

  

Även om garbage can-modellen ofta används för att analysera just offentliga organisationer  

(Cohen et. al., 1972) räcker troligtvis ingen av dessa modeller i deras mest renodlade former 

ensamma till för att fullständigt beskriva samtliga policyprocesser i de olika kontexter som de 
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undersökta kommunerna utgör. Således kommer denna studie att använda sig utav olika 

modeller, eller kombinationer av dessa, för att på bästa sätt beskriva verkligheten av de 

processer som undersöks. Då uppsatsens ansats när det gäller policyprocessen främst är att 

beskriva verkliga förhållanden snarare än att normativt föreslå hur processer bör gå till, är det 

troligt att främst den inkrementalistiska modellen och garbage can-modellen kommer att 

tillämpas, då dessa bättre lämpar sig i deskriptiva syften.  

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Hälsorisker med snus 

Cancer 

Många studier har gjorts på huruvida snusbruk kan vara cancerframkallande, men resultaten 

är kontroversiella och ofta behäftade med metodologiska problem. 

 

Folkhälsoinstitutet publicerade år 2005 en stor metastudie om hälsoriskerna med svenskt snus. 

Detta var en sammanfattning av hundratals vetenskapliga studier, så väl djurförsöksstudier 

som epidemiologiska studier. Författarna menar att djurförsöksstudierna bland annat visar på 

en ökad förekomst av tumörer och de epidemologiska studierna hävdar att snus ökar risken 

för ett antal cancersorter, framför allt i bukspottskörteln. Många av studierna som undersökts 

visar emellertid på metodologiska brister; bland annat en svårighet att simulera mänskligt 

snusande i djurförsök eller användandet av olika sorters snus i olika studier (om snussort ens 

är angiven). Dessa brister stärker antagandena i metastudien, menar författarna, då dessa 

snarare bidrar till en underskattning av cancerriskerna (FHI, 2005). 

Även om Folkhälsoinstitutets metastudie ger ett övertygande intryck så bör det beaktas att det 

ligger i myndighetens uppdrag att främja folkhälsan (Folkhälsomyndigheten.se) och detta 

uppdrag kan möjligen ha en viss inverkan på slutsatser som dras. 

 

Andra forskare, så som Foulds et. al. (som i sin studie också har en diger referenslista) hävdar 

å sin sida att det inte finns något bevisat samband mellan snusbruk och en förhöjd cancerrisk 

(Foulds et. al., 2003). Andra forskare har kommit till liknande slutsats, mer specifikt gällande 

lung- samt orala typer av cancer (Luo et. al., 2007). 
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Hjärt- och kärlsjukdomar 

När det gäller riskerna med snusanvändning kopplat till förekomsten av hjärt- och 

kärlsjukdomar är forskningen mer samstämmig. Snusare löper generellt en större risk att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än icke-snusare (Foulds et. al., 2003). Denna påverkan 

tros bland annat bero på en direkt förhöjd puls och ett förhöjt blodtryck vid snusanvändning 

(FHI, 2005). Trots denna påverkan på puls och blodtryck kan man inte utifrån en persons 

fysiska kapacitet eller träningseffektivitet avgöra om denne är snusare eller inte. (Foulds et. 

al., 2003). 

 

Övriga hälsorisker 

Det är väl känt att snusande kan ge upphov till munsjukdomar och försämrad tandhygien. 

Bland annat kan snusbruk (i synnerhet lössnus eller snus med högt nikotin eller pH-värde) 

leda till så kallade snusläsioner, det vill säga skador eller missfärgningar av tandköttet, samt 

frilagda tandhalsar. De allra flesta av dessa besvär upphör i och med att snusanvändningen 

upphör men FHI menar på att frilagda tandhalsar är irreversibla. (Foulds et. al. 2003; FHI, 

2005, 36f). Det splittrade forskningsläget gällande hälsokonsekvenser relaterade till 

snusanvändning ledde år 2005 till att varningstexterna på snusdosorna ändrades från att ha 

varit ―denna tobaksvara skadar din hälsa...‖ till ―denna tobaksvara kan skada din hälsa och är 

beroendeframkallande‖ (Cisneros Örnberg, 2013). 

 

 

3.2.2 Snusande i förhållande till rökning 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var det 2014 lika stor andel människor mellan 16-85 

som dagligen snusar respektive röker i Sverige (11,6 procent). Om man dock delar upp 

statistiken efter kön framträder en annan bild. 20 procent av männen snusar dagligen, jämfört 

med endast 3,4 procent av kvinnorna. Snusande får alltså ses som en övervägande manlig 

företeelse (Ramström & Foulds, 2006; Sohlberg, 2012). 

 

När det gäller rökning har kvinnor länge varit dagligrökare i högre grad än män, vilket 

placerat Sverige, tillsammans med Norge, i en unik position bland OECD-länder, där normen 

är att män i högre grad än kvinnor är dagligrökare (OECD, 2014; 2015). Sverige och Norge är 
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också de enda länder i Europa där snus är helt tillåtet och detta kan ha bidragit till en minskad 

grad av rökning hos män (Ramström 2003). Sverige har även lägst andel dagligrökare bland 

alla OECD-länder (OECD, 2015). Sedan 2014 har skillnaderna i Sverige mellan könen 

gällande rökning jämnats ut och idag är det lika stor andel män som kvinnor som röker 

(SCB). 

 

Det finns studier på att män som använt sig av snus när de försökt att sluta röka har en ökad 

chans på 70-80 procent att bli helt rökfria till skillnad från om de inte använts sig av något 

nikotinsubstitut över huvud taget (Giljam & Galanti, 2003). En av orsakerna till Sveriges låga 

antal tobaksrelaterade sjukdomar kan möjligen till viss del förklaras av snusbruket och 

Ramström beskriver snuset som en tillgång snarare än ett problem i kampen mot diverse 

hälsorisker (Ramström, 2003). Brukar man en av tobaksprodukterna snus eller cigaretter 

dagligen så är det väldigt liten risk att man känner ett behov av att bruka den andra produkten. 

(Ramström & Foulds, 2006). 2014 var det endast 2,2 procent av männen och 0,3 procent av 

kvinnorna som angav att de både röker och snusar dagligen (SCB). Det föreligger en mindre 

risk för individer att börja röka ifall de redan snusar, samt en större chans att individen inte 

börjar att röka om denne redan snusar (Ramström & Foulds, 2006). Enligt Fagerström och 

Schildt är det troligt att det faktum att Sverige inte infört förbud av snus varit positivt för 

folkhälsan (Fagerström & Schildt, 2003).  

 

Till skillnad från den något motstridiga forskning som gjorts kring snusets bieffekter finns en 

tydlig koppling mellan rökning och orala typer av cancer (Foulds et. al., 2003). Forskning har 

även gjort gällande att det finns en signifikant skillnad i risker gällande cancer för snusare 

jämfört med rökare. Foulds et. al. (2003) hävdar att rökning bidrar till orala typer av cancer 

men att det inte finns belägg för att snusande skulle göra detsamma. Nikotingraden i snus och 

cigaretter ligger ofta på ungefär samma nivå, ibland ännu högre i snus, och beroendegraden på 

båda produkterna är därför mycket hög (Foulds et. al., 2003). 

 

 

3.2.3 Övriga aspekter 
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En annan relevant aspekt i den tidigare forskningen är den rörande barn och ungdomar, då de 

flesta som röker började använda tobak redan i tonåren. Tidigare forskning som gjorts på 

tobaksområdet har undersökt huruvida vuxna personer påverkar barn att tidigt börja använda 

tobak. Enligt en kunskapssammanställning av Anna-Lena Persson på FHI förväntar sig unga 

rökare att vuxna ska agera mot deras rökning, i synnerhet deras föräldrar. Vuxna personer 

utanför hemmiljön är även de väldigt inflytelserika när det gäller deras allmänna påverkan på 

unga människor. Barn och ungdomar brukar med större sannolikhet cigaretter eller snus om 

deras lärare eller idrottslärare också är rökare eller snusare (Persson et. al., 2011). 

 

En tobakspolicy på en skola kan öka medvetenheten hos lärare om deras roll som förebild för 

sina elever. En studie i Wales har visat att det på skolor där det finns en tobakspolicy för 

lärare också finns färre rökare bland eleverna (Persson et. al., 2011). 

 

4. Metod och Data 

Detta avsnitt behandlar resonemang kring val av metod, tillvägagångssätt samt hur 

datainsamling och kodning utförts. Det sistnämnda presenteras under de tre underrubrikerna 

Dokument, Intervjuer och Kodning. 

 

4.1 Val av kvalitativ metod 

Att utföra en kvalitativ forskning på ämnesområdet bedöms vara lämpligast då en kvalitativ 

metod ofta ger en djupare förståelse för det man undersöker samt bidrar till en större 

flexibilitet i själva forskningsprocessen (Ahrne & Svensson, 2015, s. 15). Intervjupersonernas 

egna synpunkter och personliga åsikter var av intresse och en kvantitativ metod skulle ha 

begränsat individernas möjlighet att besvara frågorna på ett personligt plan. Vidare utgör den 

till antalet begränsade dokumentationen ett fullkomligt otillräckligt underlag för en kvantitativ 

ansats. 

 

I och med att det är svårt att på förhand avgöra vilken information och vilka svar från de 

undersökta kommunerna som på bästa sätt kan besvara frågeställningen så bedömdes 
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semistrukturerade intervjuer vara den bäst lämpade metoden att tillämpa på detta tidigare 

outforskade ämne (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38). Ambitionen var att använda en 

strukturerad frågemall där det samtidigt lämnades utrymme för att ställa följdfrågor beroende 

på respondenternas svar.  

 

 

4.2 Urval & Insamling av data 

Det huvudsakliga datamaterialet utgörs av de policydokument som i respektive kommun 

behandlar Tobaksfri arbetstid, samt (i de fall där det är möjligt) även ta del av dokument som 

rör själva beslutsprocessen. Utöver detta utfördes tre telefonintervjuer med intervjupersoner 

från tre olika kommuner som haft en insyn i policyprocessen. Dessa intervjuer syftade till en 

fördjupning av den grundförståelse som erhölls genom analys av dokumentationen. 

De semistrukturerade intervjuerna följde samma grundmall, men varje intervju är unik och 

utformas efter hur det underlag som kommunerna presenterar i respektive policy. Detta 

metodval, att läsa igenom och analysera beslutsunderlag samt ha möjligheten att kunna ställa 

frågor då delar av dokumenten är otydliga, är lämpligt då en djupare inblick i datamaterialet 

kan vara till stor hjälp för att kunna besvara frågeställningen för studien. 

Insamlingen av dokument skedde i första hand genom direktkontakt via e-post och, i de fall 

detta inte var möjligt, via kommunens hemsida. 

I och med att endast ett fåtal kommuner har instiftat en policy om tobaksfri arbetstid var 

ambitionen att datamaterialet ska utgöra ett s.k. totalurval. Ett totalurval gör det möjligt att 

inkludera samtliga kommuner som är relevanta för studien och vilket kan innebära att 

bortfallet minimeras eller rent utav blir obefintligt (Bryman, 2011, s. 86).  

Urvalsmetoden för de semistrukturerade telefonintervjuerna är ett så kallat 

bekvämlighetsurval, där man använder sig av de respondenter som över huvud taget har tid 

och kan tänka sig att ställa upp i studien (Bryman, 2011, s. 97). Detta delvis på grund av att 

det begränsade antalet kommuner innebär en begränsad skara presumtiva intervjupersoner 
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som varit direkt involverade, vilken begränsas ytterligare av att de personer som eftersöks 

kanske inte längre finns kvar i sin befattning inom kommunen.  

4.2.1 Dokument 

Med vetskapen om att det skulle finnas sexton svenska kommuner som anammat policyn om 

tobaksfri arbetstid så skickades e-post till samtliga dessa kommuner under perioden 

september - december, 2015. Det visade sig dock att bara fjorton av dessa sexton kommuner 

hade en väl utarbetad policy och att de övriga två endast antagit generella riktlinjer för en 

tobaksfri arbetstid där man uppgav att man arbetade mycket med motivation och framför allt 

frivillighet.  

Från övriga 14 kommuner insamlades dock skriftliga policydokument. Oftast skedde detta 

genom e-postkontakt men i ett fåtal fall inhämtades i stället dokumentationen från 

kommunens officiella hemsida. 

4.2.2 Intervjuer 

Processen med att finna lämpliga intervjupersoner innebar större utmaningar, delvis på grund 

av att det i många fall fanns en oklarhet över vem som hade insyn i policyn och processen av 

dess införande. I flera kommuner hade dessa personer avslutat sina anställningar eller 

politiska uppdrag efter det att policyn infördes. 

Tre telefonintervjuer (som tog mellan 20-40 minuter) genomfördes dock mellan den 20 

november och den sjunde december, 2015. Intervjupersonerna utgjordes av både 

förtroendevalda politiker som varit initiativtagare till policyn och med tjänstemän i den 

kommunala förvaltningen som hade insyn i dess efterlevnad och konsekvenser. Samtliga 

intervjuer utfördes över mobiltelefon och spelades in för att senare ordagrant transkriberas. 

Den första av de tre intervjupersonerna (hädanefter benämnd IP1) är en före detta 

kommunpolitiker och initiativtagare till policyn i sin hemkommun. Den andra personen som 

intervjuades (IP2) är aktiv kommunpolitiker, medan den tredje intervjupersonen (IP3) är en 

tjänsteman med personalansvar i sin kommun. 
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4.2.3 Kodning 

Det insamlade datamaterialet (bestående av policydokument, övrig dokumentation och 

transkriberade telefonintervjuer) var initialt svåröverskådligt och oordnat; ett fenomen av 

vissa forskare beskrivet som kaosproblemet. Detta, kombinerat med omöjligheten att kunna 

presentera materialet i dess helhet (det s.k. representationsproblemet), samt ambitionen att 

kunna presentera materialet på ett vetenskapligt övertygande sätt (auktoritetsproblemet), 

illustrerar nödvändigheten av att sortera och kategorisera materialet (Rennstam & Wästerfors, 

2015, s. 220). 

Detta utfördes i tre huvudsakliga steg. Det första av dessa steg var ett flertal genomläsningar 

som syftade till att uppnå en förtrogenhet med materialet, där ambitionen var att försöka läsa 

det som om man läste det för första gången (så långt som detta är möjligt). I detta steg var det 

viktigt att anlägga ett renodlat analytiskt perspektiv, till skillnad från fältarbetarens eller 

intervjuarens perspektiv (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 222f). 

Det andra steget i processen att behandla materialet var en initial sortering (eller initial 

kodning) som innebar att argument som användes för att motivera införandet av en policy om 

tobaksfri arbetstid lyftes ut ur materialet, kommenterades och sorterades efter vilken typ av 

argument som anfördes. Förutom explicita argument och motiv som angavs inkluderades även 

formuleringar eller uttalanden som gav intrycket av att vara av värderande karaktär. Detta då 

det med de teoretiska modellerna i åtanke var av vikt att urskönja vad som uppfattats som 

exempelvis mål eller problem i materialet för att utifrån dessa modeller möjliggöra senare 

analys. Denna initiala grovsortering bröt den spontana ordning som materialet antagit efter 

insamlingsskedet och en ny ordning uppstod, vilken var en förutsättning för efterföljande 

analys (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 223f). 

Analysprocessens tredje steg var en mer fokuserad kodning och reducering av materialet, där 

det mönster som framstod genom den initiala kodningen renodlades. De olika argument och 
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motiv som lyfts fram i den första sorteringen indelades i fem kategorier; Hälsa, Ekonomi, 

Beroende, Lukt och Förebild. För att bemöta representationsproblemet utfördes även en 

reducering, vilken innebar att formuleringar och argument som inte passade in i ovanstående 

kategorier (och som framstod som anomalier utan större betydelse) exkluderades ur det 

slutgiltiga materialet som låg till grund för analysen. En sådan reduktion bör utföras (och 

utfördes med denna ambition i åtanke) på ett sätt som ger en så god representation av 

materialet som möjligt (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 228).  

4.3 Etiska överväganden 

Under denna rubrik avhandlas vilka etiska principer som är gällande i samhällsvetenskaplig 

forskning överlag, samt hur dessa aktualiseras i just denna studie. 

Denna studie efterföljer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. Detta grundläggande skydd för individer som deltar i 

studier kategoriseras utifrån fyra huvudkrav, vilka behandlas separat under rubrikerna nedan.  

Samtyckeskravet innebär helt enkelt att alla uppgiftslämnare och deltagare i undersökningen 

skall samtycka till att vara en del i studien. Således inhämtas samtycke i denna studie, så väl 

vid inledningen av telefonintervjuerna som (om möjligt) vid insamlingen av dokument. Detta 

krav anses vara uppfyllt i och med att kommunerna själva skickat dokumenten. I de enstaka 

fall där detta inte varit möjligt har dessa dokument hämtats från den officiella 

kommunhemsidan, där all dokumentation är offentliga handlingar. 

Informationskravet innebär att relevant information skall lämnas till deltagare i studien om 

villkoren för deras deltagande, samt om att deltagande är frivilligt. Det har i denna studie 

inneburit att sådana upplysningar förmedlats inledningsvis i samtliga telefon- och e-

postkontakter. 

En central del av de forskningsetiska principerna är konfidentialitetskravet, vilket innebär att 

alla deltagande i en studie skal tillförsäkras största möjliga konfidentialitet. Det ska inte gå att 

identifiera personer som deltagit i studien och de uppgifter som insamlats skall behandlas på 
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ett sådant vis att det ska vara i praktiken omöjligt för någon obehörig att ta del av dessa. 

Vidare ska nivån av konfidentialitet och säkerhet ska vara i proportion till hur känsliga 

uppgifterna är. I denna studie har den anonymitet som vanligtvis endast rör individer även 

utsträckts till de kommuner som undersökts. Detta dels på grund av att kommunernas ringa 

storlek gör att man genom att identifiera kommunen eventuellt skulle kunna identifiera 

intervjupersoner och dels på grund av att ämnet kan upplevas kontroversiellt och därmed 

bidra till en utsatthet hos deltagare i studien. Denna anonymisering av de i studien deltagande 

kommunerna utfördes med en enkel numrering genom vilken varje kommun (utifrån en 

slumpmässig lista) blev tilldelad en siffra. Den första kommunen på denna lista blev K1, den 

andra K2 och så vidare. 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter om enskilda endast får 

användas i forskningssyfte och bara spridas till andra forskare som åtar sig samma 

förpliktelser som författarna av den ursprungliga studien. Här kan sådana uppgifter vara namn 

på intervjupersoner och i viss mån detaljer i intervjusvaren som skulle möjliggöra 

identifikation. Då denna konfidentialitet utsträckts även till kommunerna som deltagit i 

studien kommer även insamlad dokumentation att få samma behandling (Vetenskapsrådet, 

2002). 

5. Resultat och Analys 

Nedan kommer resultaten av de insamlade policydokumenten och intervjuerna att redovisas 

och analyseras. Utfall av dokumentgenomgång och intervjuer samt kategorisering av 

genomgående teman i dokumenten och intervjuer kommer även de att redovisas för. 

5.1 Utfall 

Tabell 1. Utfall av datainsamling 

Kommun Policydokument Övrig dokumentation Telefonintervju 

K1 X   IP2 
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K2 x  X¹   

K3 X     

K4 x X¹   

K5 x X¹, X²  

K6 X   

K7   IP3 

K8 x X³ IP1 

K9 x   

K10 X   

K11 x   

K12  X¹  

K13 x X¹  

K14 x   

K15 x X¹, X²  

K16 x X¹   

X: Policydokument på mer än två sidor. x: Policydokument på två sidor eller mindre.    

X¹: Sammanträdesprotokoll. X²: Remissvar. X³: Yttranden över motion. 

Omfattningen och ambitionsgraden i utformningen av de olika kommunernas policydokument 

varierar i hög grad. Vissa kommuner har omfattande dokument med källhänvisningar som för 

tankarna till vetenskapliga rapporter medan andra knappt uppgår till en A4-sida. Några har ett 

avancerat gränssnitt och engagerande språk, med hänvisningar till olika externa resurser som 

läsaren kan vända sig till för att bli av med sitt tobaksberoende, samtidigt som vissa andra mer 

ger intrycket av ett dokument som författats i enlighet med minimikraven för ett kommunalt 

policydokument. 
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Gemensamt för många av de undersökta kommunerna är att man hänvisar till Tobakslagen 

från 1993, vilken bland annat behandlar rökfri arbetsmiljö, som anledning till varför en policy 

över huvud taget behövs (K4, K6, K8, K9, K10, K13, K14 och K15). Även för kommunen 

interna mål eller policies om folkhälsa är vanligt förekommande när det gäller varför frågan 

om en tobakspolicy kommit på tal (K2, K3, K4, K5, K6, K8, K10, K13, K14 och K15). Enligt 

en intervjuperson verkar processen med att införa tobakspolicy ha varit något som många 

kommuner ägnade sig åt under samma tidsperiod, troligtvis för att följa de lagar och direktiv 

som rör detta, vilket kan tala för en slags institutionellt grupptryck att införa en policy (IP 2). 

Processen att införa en tobakspolicy har ofta initierats genom en motion från en 

kommunfullmäktigeledamot, som utretts, skickats på remiss, beretts av tjänstemän, för att 

sedan modifieras och antas av kommunfullmäktige (K1, K2, K4, K5, K6, K8, K9, K11, K12 

och K15). I de kommuner där insyn i beslutsprocessen varit möjlig är det tydligt att policyn 

till slut antagits med klar majoritet, men ofta med reservationer från ett antal ledamöter. 

(Exempelvis K2) Av remissvar från en kommun kan man utläsa fackförbund och andra 

intressenters uppfattningar, vilka varierar stort. I många fall är fackförbund starkt kritiska till 

att inkludera snus i policyn, medan ett fackförbund i en kommun förefaller ha varit 

initiativtagare till att snus skulle omfattas av förbudet (K15 och K2). Den kritik och det 

motstånd mot att innefatta snus i policyn är ofta centrerad kring integritetsaspekter, där man 

anser att snusande är en fråga för individen som inte är till skada för någon annan (IP1, K5 

och K15). Dessa förhållanden kan förstås med hjälp av den inkrementalistiska modellen av 

policyanalys, då det även om förslaget ofta har en tydlig avsändare inte finns en tydlig 

beslutsfattare. Snarare kännetecknas policyprocessen ofta av en konflikt mellan olika åsikter 

och intressen som endast lyckas åstadkomma mindre förflyttningar i riktlinjer jämfört med 

utgångsläget.  

I de fall där kompletterande dokumentation om beslutsprocessen, exempelvis mötesprotokoll 

eller remissvar, funnits tillgänglig framträder en bild av att snusets inkluderande i policyn i 

flera fall tillkommit som en eftertanke som motiveras i efterhand. Ofta framträder en bild av 

att snusförbudet är ett mål i sig, snarare än ett medel för att uppnå exempelvis förbättrad hälsa 

(K3, K4, K5, K9 och K16). Denna sammanblandning mellan mål och medel talar även denna 
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för en begränsad rationalitet i beslutsprocessen och för att en inkrementalistisk modell är mer 

tillämpbar. 

Som ovan nämnts förefaller det utifrån policydokumenten som att snus i flera fall tillkommit 

snarast som en eftertanke. Detta illustreras i följande citat, som är representativt för flera 

liknande formuleringar: ‖Dessutom förorenar tobaksrök lufter, skapar dålig lukt och bidrar till 

nersmutsning av lokalerna. Det sistnämnda gäller även snus.‖ (Policydokument från K10) Det 

tycks hos aktörer i flera kommuner ha funnits en vilja att förbjuda snus. När detta väl vunnit 

genomslag förefaller detta ha motiverats i efterhand, vilket ligger i linje med garbage can-

modellen, då den lösning som snusförbudet utgör krävt ett bakomliggande problem som sedan 

sökts i efterhand. 

5.2 Kategorier 

Genom kodningsprocessen har motiven bakom införandet av en tobaksfri arbetstid indelats i 

fem kategorier. Dessa kategorier tas upp nedan i en ordning baserad på frekvens och emfas. I 

denna kategorisering har beaktats de gånger snus särskilt omnämns, men också de 

övergripande motiv som anges för införandet av en policy; så som när hälsoargument anges 

mer generellt till varför man bör minska tobaksbruk. De första tre kategorierna - Hälsa, 

Ekonomi och Beroende - är av denna mer generella art, medan de två nästföljande - Lukt och 

Förebild - uttryckligen tar upp just snus. 

Hälsa 

“Även bruk av snus påverkar hälsan negativt genom sitt innehåll av cancerframkallande 

ämnen och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.” (Policydokument från K10) 

I stort sett alla kommuner som ingått i studien har angivit hälsoargument, både explicit och 

implicit, som främsta skäl till införandet av en policy för en tobaksfri arbetstid. En kommuns 

policydokument uttrycker att de främsta målen med policyn är att ―förbättra hälsan och öka 

livskvaliteten‖ samt ―höja frisktalet och minska sjuktalet‖ (Policydokument från K8). 

Hälsoaspekter tas i så gott som samtliga fall upp före eventuella ekonomiska aspekter. 
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Dessa hälsoargument berör i vissa fall personlig hälsa hos den enskilde medarbetaren och i 

andra fall folkhälsan i kommunen, landstinget eller riket i stort. Med en arbetsplats fri från 

tobak så anses upplevelsen av välbefinnande och frihet öka. De allra flesta skriver dock inte ut 

vilken källa de har till tobaken eller snusets hälsofarlighet. I de få fall där referenser finns är 

det främst Folkhälsoinstitutets rapport från 2005 (vars resultat till viss del behandlas under 

avsnittet Tidigare forskning) som anges (Policydokument från K5 och K8) . Denna rapport 

verkar, av formuleringar och val av hälsoaspekter att döma, ha varit vägledande för flera av 

de undersökta kommunerna. 

Kategorin hälsa, som oftast berör rökning, passar bättre in i en traditionellt rationalistisk 

modell än övriga aspekter av förbudet. Här finns ofta ett tydligt spår att följa med mål, 

beslutsanledningar och åtgärder än i andra kategorier motiv och där snus nämns mer explicit. 

Detta troligtvis på grund av den stora utbredningen av policies som rör rökförbud bland 

Sveriges kommuner vilka erbjuder en normativ bild av hur en sådan policy bör utformas. 

Även på detta område är det dock fråga om en begränsad rationalitet, då det trots tydligt 

uppställda mål knappast kan antas att inblandade aktörer haft full information om samtliga 

alternativ och deras konsekvenser. 

Trots det något delade forskningsläget (som redogörs för under rubriken Hälsorisker med 

snus under Tidigare forskning) gällande snusets hälsoskadlighet är det rimligt att anta att en 

snusare utsätts för vissa hälsorisker som en icke-snusare inte utsätts för. I enlighet med detta 

borde således en restriktiv policy gällande snus, om den efterföljs, ha positiva hälsoeffekter 

för individen och för folkhälsan i stort. 

Något som komplicerar detta är dock snusets relation till rökning i den svenska kontexten. 

Som nämns i avsnittet Snusande i förhållande till rökning har Sverige bland de lägsta antalet 

rökare bland alla OECD-länder, vilket i viss forskning förklaras av snusets förekomst. Detta, i 

kombination med det faktum att rökning, enligt tillgänglig forskning, tycks vara långt mycket 

hälsofarligare än snus, innebär att ett förbud av snus möjligen kan ge negativa 

hälsokonsekvenser för populationen. Eftersom rökning inomhus i princip är omöjligt och även 

rester av tobaksrök i kläder kan skapa obehag och besvär för allergiker kan snus erbjuda ett 
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attraktivt alternativ för den nikotinberoende. På frågan om det fanns motstånd mot beslutet att 

införa policyn svarade en av intervjupersonerna (IP1): 

Ja, det var väl främst snusarna som blev lite sura. De tyckte att det var onödigt och 

integritetskränkande att förbjuda dem att snusa på arbetsplatsen då de tyckte att det inte 

störde någon annan, och det kan man väl förstå på sätt och vis. Även vissa rökare tyckte att 

snus kunde rädda dem ifall de inte fick röka på arbetstid. 

Detta skademinimerande samband mellan rökning och snusande är inte helt fastlagt och 

behöver beforskas ytterligare, men under dessa förutsättningar tycks ett snusförbud av 

hälsoskäl vara förhastat.  

Ekonomi 

“Precis som cigaretter är snus också en ekonomisk belastning och ett beroende som 

påverkar, och, i olika grad, styr ens liv.” (Policydokument från K1) 

 

Förutom hälsoaspekterna är de ekonomiska argumenten förhärskande. På samma vis som med 

hälsoområdet framförs både argument om tobakens kostnad på samhället i stort som den 

ekonomiska kostnaden för tobaksbrukaren själv. (K1, K5, K6, K8 och K13)  

I flera fall presenteras avancerade beräkningar vad en individ eller kommun kan spara på ett 

minskat eller avslutat tobaksbruk. Dessa beräkningar är dock endast gällande rökning - 

troligtvis då motsvarande siffror inte finns tillgängliga gällande snusande. Trots att kostnaden 

för snusande inte omnämns specifikt (annat än i samlingsbegreppet tobak) tycks dock de 

ekonomiska aspekterna ha varit av avgörande betydelse för införandet av tobaksfri arbetstid. 

En del kommuner beskriver att en tobaksfri arbetsplats kommer att minska bortfall av 

värdefull arbetstid (K3, K5, K8 och K13) men huruvida de menar rökpauser eller 

sjukfrånvaro på grund av tobaksbruk framgår inte. 

Värt att notera är att hälsoaspekter och ekonomiska dito i många fall flyter samman och kan 

vara svåra att särskilja. Sjukdomar och sjukfrånvaro hos personal eller kommuninvånare 
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kostar pengar, vilket de allra flesta kommuner som anför ekonomiska argument är noga att 

påpeka. 

Att ekonomiska argument är vanligt förekommande tyder på att dessa argument anses väga 

tungt och lär ha varit en viktig faktor i införandet av tobaksfri arbetstid. Det finns dock inget i 

varken dokumentation eller intervjuer som tyder på att ekonomiska skäl varit ursprunget till 

att ett initiativ om ett tobaksförbud togs inledningsvis. Således är det inte fråga om en från 

början till slut rationalistisk process med ett tydligt mål och ett tydligt medel. Att 

initiativtagarens motiv inte nödvändigtvis stämmer överens med samtliga beslutfattares motiv 

illustrerar väl den begränsade rationaliteten och talar för att en inkrementalistisk modell eller 

garbage can-modellen är bäst lämpade för att förstå inkluderingen av de ekonomiska 

argumenten. I den miljö av motstridiga intressen och åsikter som kommunfullmäktige (och 

hela processen med införandet av policyn) utgör är en god kommunal ekonomi ett mål de 

flesta kan skriva under på. 

Även om inte alla hälsoeffekter av snus är helt kända (och de belägg som finns ofta är 

motstridiga) så kostar snusande onekligen pengar för samhället, inte minst inom området 

munhälsa där snus bevisligen har inverkan. Även för individen är ett snusbruk kostsamt. Ur 

ett samhällsperspektiv kan dock samma invändningar mot ett förbud göras gällande som 

under föregående rubrik. Rökning är, åter igen, mer farligt och därmed mer kostsamt, vilket 

innebär att snus, om det får människor att avstå från rökning, skulle kunna innebära 

ekonomiska vinster. Vidare innebär inköp av snus, i och med beskattningen av tobak, en 

transferering från konsumenten till statskassan, vilket (även om det inte ökar välståndet i 

samhället som helhet) innebär ett tillskott till de offentliga finanserna.  

Att snusande innebär ekonomiska kostnader för individen är obestridligt och rör en ideologisk 

avvägning mellan individens möjlighet att fatta egna beslut om sin ekonomi kontra samhällets 

intresse av att styra över densamma. Sådana aspekter ligger dock utanför ramen av denna 

studie (och möjligen vetenskap i allmänhet), då detta är en politisk fråga. 
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Beroende 

―Ett långsiktigt mål är att samtliga medarbetare ska bli fria från sina tobaksberoenden” 

(Policydokument från K5) 

Ett område där snus föga skiljer sig från cigaretter är gällande beroendeaspekten. Utan 

nikotinets beroendeframkallande egenskaper är det troligt att tobaksbruket, och därmed de 

negativa hälsokonsekvenserna kopplade till detta, skulle minska rejält. Flera kommuner tar 

dock upp beroendet som sådant som ett problem och att göra sig av med ett beroende som ett 

ändamål i sig (IP1, IP3, K1, K4 och K8) . Här (liksom i rubriceringen av tobaksförbudet) 

använder man sig ofta av ordet ―frihet‖. Även om samtliga kommuner uttrycker att man ska 

uppmana eller hjälpa medarbetare att sluta röka eller snusa använder sig de allra flesta även 

av begreppet ―tobaksfri‖ (Till exempel K1, K2 och K6). En kommun uttrycker i sitt 

policydokument en ambition om att deras medarbetare och förtroendevalda genom införandet 

av denna policy skulle erhålla ―en upplevelse av välbefinnande och frihet‖ (Policydokument 

från K13). 

Detta ordval antyder att en person som använder snus eller cigaretter är ofri. Några kommuner 

presenterar siffror på hur många rökare respektive snusare som skulle vilja sluta med sitt bruk 

av nikotin (Policydokument från K5, K6 och K8) Dessa siffror (utan angiven källa) anger att 

80 procent av rökare vill sluta röka, vilket stödjer tesen om ofrihet, men gällande snusare är 

denna siffra endast 45 procent. Utan att inleda en djupare diskussion om fri vilja och huruvida 

någon brukar snus för att de vill det eller för att de är beroende kan man konstatera att detta i 

alla fall varit en central aspekt i motiven bakom införandet av en tobaksfri arbetstid. Denna 

syn på en snusare som ofri verkar dock inte delas av alla. En intervjuperson, på frågan om 

hens tanke när denna såg en person som snusade svarade: ―Alltså det är ingen speciell tanke, 

utan jag kan snarare tänka positivt. ‗Ah, en livsnjutare, han tycker om att snusa.‘‖ (IP3) 

Även om beroende ofta tas upp tyder inget på att detta varit ett ursprungligt motiv till 

tobaksfri arbetstid, utan verkar snarare vara en fråga om sammanblandning mellan mål och 

medel, enligt den inkrementalistiska modellen, eller problem som söker lösningar, enligt 

garbage can-modellen. Då snusets hälsoskadlighet inte är lika självklar som när det gäller 
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cigaretter krävs fler problem för den lösning som förespråkas. Där erbjuder snusets 

obestridliga beroendeframkallande ett attraktivt alternativ. 

Lukt 

“Snusning bör hanteras så att omgivningen ej utsätts för tobakslukt” (Policydokument från 

K10) 

 

En betydande andel av de undersökta kommunerna tar upp lukten av snus som ett problem. 

Sex av de fjorton policydokument som undersökts berör detta och i flera fall är denna aspekt 

av snusande den enda som uttryckligen omnämns separat från annat tobaksbruk, även om det 

i vissa fall sammanfattas som ―tobakslukt‖ (K2, K5, K8, K9, K10 och K14). Ofta tas lukten 

av snus upp i samband med röklukt, så som i denna tobakspolicy under avsnittet som rör 

medarbetarens ansvar: ―Alla medarbetare har ett personligt ansvar att vid kontakt med övrig 

personal/brukare/besökare inte lukta rök eller snus.‖ (Policydokument från K10) 

IP1, som också var en av initiativtagarna till policyn i sin kommun, uttryckte det så här: ―Ja, 

det går att se en människa som snusar. Det kan också lukta och rinna i munnen och det anses 

inte lämpligt att bruka under tid då man passar barn eller äldre människor, i min mening‖ 

Det finns inom forskningen inga belägg för att snuslukt skulle vara hälsofarligt, ens för 

allergiker. Som nämns ovan tas denna aspekt oftast upp i samband med tobaksrök och de 

skadliga hälsoeffekter som denna kan medföra. Detta tycks vara, när tillräckligt underlag för 

exempelvis hälsoaspekter saknas, ett sätt att likställa snusande med rökning och på så vis 

motivera dess inkluderande i förbudet. Så som citatet i stycket ovan illustrerar tycks det även 

vara ett uttryck för en åsikt om snuslukt som något obehagligt eller oönskat. Det finns dock 

ännu ingen forskning som visar på utbredningen av denna åsikt. 

Denna fokus på lukt som ett problem med snusande tycks vara ett exempel på hur man i 

efterhand vill motivera ett förbud av snus, i enlighet med garbage can-modellen. Lösningen – 

att förbjuda snus – är sedan tidigare fastslagen och kräver därmed problem för att motivera sin 

existens. 
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Förebild 

“Som medarbetare och förtroendevald i … kommun är man en företrädare som i många 

verksamheter och fungerar som viktiga förebilder i folkhälsoarbetet och i samhället i stort.” 

(Policydokument från K9) 

Den fjärde kategorin argument som framträtt i policydokument och intervjuer är att 

kommunens anställda är (eller bör vara) förebilder, föredömen eller ambassadörer, för 

kommunen (K1, K5, K8, K9, K10 och K14). Flera policydokument uttrycker detta i allmänna 

formuleringar, så som en kommun som uttrycker att medarbetare bör vara ―goda förebilder 

för kommunens invånare‖ (Policydokument från K14). Andra är mer specifika. Kommun K8 

skriver att man under möten med utomstående inte får ha ―prilla inlagd eller snusdosa synlig‖. 

Uppfattningen om för vem medarbetaren eller den förtroendevalda skall vara en förebild 

varierar, från samhället i stort (som i citatet i inledningen av detta avsnitt) till barn och unga i 

kommunens skolor. 

Då de flesta undersökta kommuner är av mindre storlek innebär detta att skolor är en 

betydande del av de kommunala arbetsplatserna. Det är också i denna kontext som 

förebildsargumentet har bäring inom forskningen, vilket avhandlas i avsnittet Övriga aspekter 

under Tidigare forskning. Studier visar att barn och ungdomar som har lärare och idrottslärare 

som röker eller snusar har större sannolikhet att själva röka och snusa. Vidare pekar viss 

forskning på att en policy kan leda till att lärare blir mer medvetna om sin roll som förebild 

(Persson et.al., 2011). Detta talar för att en policy om tobaksförbud på arbetstid i situationer 

där man arbetar med barn och ungdomar kan vara önskvärd, särskilt med tanke på att det ofta 

är i unga år som människor börjar bruka tobak. 

Med tanke på att förebildsargumentet även används i kontexter som inte rör barn och 

ungdomar är det troligt (åtminstone i dessa fall) att det inte är fråga om en rationalistisk 

process med ett problem som kräver en lösning i form av ett förbud. Snarare tycks det åter 

igen vara fråga om en lösning som söker ett problem, i enlighet med garbage can-modellen.  
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6. Diskussion 

Man kan konstatera att tobaksfri arbetstid, med ett förbud mot både rökning och snusande, 

införts i de fjorton kommunerna utifrån fem huvudsakliga motiv, i en tid då många kommuner 

redan infört eller håller på att införa någon typ av policy rörande tobak. De två främsta 

kategorier motiv som anges rör hälsa och ekonomi, både på en individuell och mer generell 

nivå. Även beroendeaspekten och ambitionen om att befria brukaren från sitt tobaksberoende 

är vanligt förekommande, samt en idé om snusets lukt som ett problem. Med tanke på 

forskningsläget är de eventuella hälsovinster och medföljande ekonomiska besparingar av att 

förbjuda snus svåra att avgöra, med tanke på snusets eventuella skademinimerande effekt i 

dess relation till cigaretter. 

Där snus nämns specifikt handlar det oftast antingen om lukt, som kan vara störande för 

personer man möter i sitt arbete, eller att man som medarbetare eller förtroendevald bör vara 

en förebild som företrädare för kommunen. Snuslukt har inga negativa hälsokonsekvenser på 

omgivningen och hur störande det uppfattas är högst subjektivt. När det gäller 

förebildsargumentet är detta dock högst relevant i miljöer där man arbetar med barn och unga. 

Trots att snusande förefaller vara långt mycket bättre för både hälsa och ekonomi, så väl 

individuellt som i samhället i stort, är det bäst att inte bruka tobak över huvud taget. Med 

tanke på att man ofta inleder ett tobaksbruk när man är ung samt att unga påverkas av vuxna i 

deras egenskap av förebilder i skolan, samt att medvetenheten om detta ökar vid införandet av 

en policy, talar detta för att det är högst lämpligt med en policy om totalt tobaksförbud i 

skolmiljöer. 

Policyprocessen tycks skilja sig åt mellan de undersökta kommunerna, men präglas generellt 

av en låg grad av rationalitet, där aktörer sällan besitter all information om åtgärdens 

alternativ och dess konsekvenser. Denna grad av rationalitet är högre när det gäller rökning, 

där redogörelse för mål och medel är mer tydliga att följa och urskilja. Inkluderingen av ett 

snusförbud i policydokumenten förstås däremot bättre med hjälp av den så kallade garbage 

can-modellen, där beslut (som inte nödvändigtvis löser de problem de avses åtgärda) ofta 

verkar ha fattats som en eftertanke och att lösningarna som presenteras snarast verkar 

motivera problemet än tvärtom. 
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Denna uppsats belyser en begränsad del av ett tidigare närmast outforskat ämne. Det är tydligt 

att det i många fall finns politiska och ideologiska aspekter som här inte behandlats. 

Exempelvis verkar det i de flesta fall röra sig om kommuner med Socialdemokratiskt styre, 

samt att motionen om införande av tobaksförbud ofta är framförd av en socialdemokrat. 

Ytterligare forskning skulle kunna avgöra huruvida denna överrepresentation visar på något 

samband mellan politisk inriktning och införande av denna typ av policy. 

Vidare behandlar denna studie endast kommuner och tar inte upp tobaksförbud som existerar 

på andra offentliga arbetsplatser som inom stat eller landsting. Dessa undersökta kommuner 

är dessutom relativt små och kan antas skilja sig från större kommuner avseende 

policyprocessen. Ett annat intressant uppslag för vidare forskning är jämförelsen med 

grannlandet Norge (där tidigare forskning är än mer sällsynt än i svenska kontexten), som 

förutom likheter i lagstiftning och användning av snus också har en likartad historia med höga 

välfärdsambitioner och målsättningar gällande folkhälsa. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de beslut om tobaksfri arbetstid som genomförts i de 

undersökta kommunerna är väl underbyggda när det gäller rökning. Detta då restriktioner mot 

rökning både går i linje med svensk lagstiftning, EU-lagstiftning och WHO:s ramverk, så väl 

som att det förefaller vara en rimlig åtgärd enligt rådande forskning rörande rökningens 

hälsoskadlighet för så väl individen som dess omgivning. Inkluderingen av snus har däremot 

mer oklara motiv, då det varken finns samma institutionella påtryckningar uppifrån eller lika 

uppenbara samhällsvinster som är fallet med rökning. En kommun som vill införa ett förbud 

som även innefattar snus bör, i högre grad än undersökta kommuner, i policyprocessen 

resonera vidare kring mål och motiv, samt vilka konsekvenser ett förbud har för exempelvis 

hälsa eller personlig integritet. 
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8. Bilaga 

Här bifogas den intervjuguide som varit vägledande under telefonintervjuerna. Frågorna har 

dock anpassats något i varje individuella fall. 
 

8.1 Intervjuguide 
 
Information om studien 

● Studiens syfte och frågeställning 

http://tobaksfakta.se/nyheter/rokfri-arbetstid-i-kommunerna-lan-for-lan/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/
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● Konfidentialitet och anonymisering 
● Inspelning och transkribering 
● Samtycke 

 
Inledande frågor 
Vad är din befattning inom kommunen? 
 
Hur länge har du haft denna befattning? 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Om tobaksförbudet 
Vad innebär tobaksförbudet? 
 
Hur påverkar förbudet sådana som inte är anställda av kommunen, men som vistas på 

arbetsplatsen; t.ex. entreprenörer, kunder/patienter eller förtroendevalda? 
 
Frågor om beslutsprocessen 
När fattades beslutet? 
 
Hur gick processen till? 
 
Vilka var inblandade? 
 
Vad grundades beslutet på? 
(Vilka dokument (om några) var vägledande?) 
 
Fanns det ett motstånd mot beslutet?  
(Vilka var emot? Vilka var motargumenten?) 
 
Skilde man på snus och cigaretter i debatten och när beslutet fattades? 
 
Efter beslutet 
Hur mottogs beslutet om tobaksförbud av anställda, media och allmänhet? 
 
Vilka effekter upplever du att tobaksförbudet har fått inom kommunen? 
 
Efterföljs förbudet? 
 
Ni erbjuder era arbetare tobaksavvänjning, har detta utnyttjats och i så fall i vilken grad? 
 
 
 
Värderingar och personliga åsikter 
Är du, eller har du själv varit, tobaksanvändare? 
(Röker? Snusar?) 
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Vilket intryck får du av en kommunanställd som röker? 
 
Vilket intryck får du av en kommunanställd som snusar? 
 

 

 

 


