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Sammanfattning 

De flesta föräldrar som var rökare och hade små barn i hemmet var medvetna om att 

de utsatte sina barn för passiv rökning. Tidigare forskning visade på att det också 

fanns föräldrar som inte hade kunskaper om hur passiv rökning kunde påverka sitt 

barns hälsa och sin egen hälsa. Syftet var att beskriva föräldrar med barn 0-5 års  

motivation för att sluta röka. Metoden var systematisk litteraturstudie utifrån 

kvalitativa artiklar för att få en djupare förståelse. De 13 kvalitativa resultatartiklarna 

analyserades enligt Meta-etnografisk metod. Resultatet visade att det fanns 

motivationsfaktorer och hinder att forcera på vägen mot ett rökfritt hem och 

presenterades i följande teman:  Barnets hälsa, Förebild ur som förälder, Rökfri miljö 

och Stöd från primärvården. Slutsatsen är att det som motiverar föräldrarna till att 

sluta röka är omsorg om barnets hälsa, att vara en förebild som förälder och att skapa 

en rökfri miljö och att få stöd från primärvården. Mer forskning behövs för att 

beskriva hur distriktsköterskan kan hjälpa föräldrar och barn i åldrarna 0-5 år till en 

rökfri vardag. 
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Abstract  

 

Parents´ that smoke and had small children in their home are concerned about the fact 

that they exposed their children to passive smoking. Previous research has found that 

parents´ that did not have any knowledge about passive smoking and how this could 

impact their own and children´s health. The aim of the current study is to describe the 

motivation of parents with children 0-5 years old wanting to quit smoking. The 

method used was a meta-analysis from thirteen qualitative articles. The result 

revealed that there is motivational factors and obstacles to focus on when improving a 

non-smoking home. This were presented into following themes: Children´s health, 

parents as role model, non-smoking environment and support from primary care. To 

conclude: the motivations behind the parents´ choice to stop smoking is because of 

the increased awareness of their child´s health, being a good role model as a parent, 

build a smoke-free environment by receiving support from primary care. Although 

more research is needed to describe how the district nurse can support parents and 

small children between age 0-5 years old for a better everyday life.  
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Inledning  

Det dör årligen cirka sju miljoner människor i världen av rökning. Av dessa dör ca 

sex miljoner personer till följd av egen rökning och ca 890 000 dör på grund av passiv 

rökning (WHO, 2015). Det framhålls i Ali och Hay (2017) att Ramkonventionen som 

antogs av WHO (2003) har bidragit till framgångsrik kontroll av tobak och lett till 

bättre folkhälsa. WHO införde 2017 strängare tobakslagstiftning med kontroll av 

reklam och begränsad tobaksanvändning. Tobaksrökningen ökar risken för många 

livshotande sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärl, diabetes, lungsjukdomar och ett 

flertal cancersjukdomar. Enligt det internationella projektet ”Global Burden of 

Disease” var det rökning och passiv rökning som bidrog mest till sjukdomsbördan i 

Sverige 2015 (Folkhälsomyndigheten, 2017). Föräldrar som utsätter sina barn för 

passiv rökning ökar barnens risk för ohälsa. Barnen riskerar att få allvarliga 

sjukdomar som infektioner i luftvägarna, astma, öroninflammation och atopiskt 

eksem. Små barn har inte färdigutvecklat immunförsvar och är känsliga för tobaksrök. 

Föräldrarnas rökvanor ökar risken för plötslig spädbarnsdöd (Socialstyrelsen, 2017). I 

Sverige infördes lagstiftning redan 1993 med förbud mot rökning i olika miljöer och 

lagstiftningen är därefter under översyn för ett rökfritt samhälle (SOU, 2016). Det har 

framkommit i tidigare studier att barn som inte är i närheten av sina rökande föräldrar 

också kan utsättas för ohälsa på grund av passiv rökning. Tobaksröken sprider sig lätt 

i bostaden. Den kan sprida sig mellan närliggande utrymmen eller från ett 

utomhusområde till rummet där barn vistas i (David, Mercado, Klein, Kaundan, 

koong & Garcia, 2017; Saw, Paterniti, Fung, Tsoh, Chen & Tong, 2017).    

  

Bakgrund 

Rökvanor i hemmet 

I en studie av Kaneita, Yokoyama, Miyake, Harano, S., Asai, Tsutsui och Takemura 

(2006) framkommer att familjens rökning i hemmet, utomhusrökning, synen på 

föräldrarollen, att vara den som ansvarar för barn, boendemiljö, amning, tobaksvanor, 

inkomst och anställningsvillkor är viktiga orsaker till att familjens rökvanor ser ut 

som de gör. Studien visar att det finns genusskillnader, mannens rökvanor påverkar 

kvinnans rökvanor (Kaneita et al., 2006). I en annan studie (Chen, Hsiao, Miao & 

Chen, 2013) framkommer det att föräldrarnas rökvanor beror på vilket kön de tillhör, 

vilken utbildning de har och vilken yrkesgrupp de tillhör. Mödrar med högre 

utbildning har bättre kontroll över sitt föräldraskap jämfört med föräldrar med lägre 
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utbildning. Mödrarna  är mer överens om att rökningen i barnets närvaro påverkar 

barnets hälsa negativt. Mödrarna ägnar mer intresse åt information om barnhälsa och 

tar mer ansvar för sina barn. Det finns skillnader i uppfattningar hos föräldrarna om 

värderingar och konsekvenser vid passiv rökning. Föräldrarna visar större acceptans 

till rökning i hemmet i barnets närvaro, är inte lika oroliga för barnets hälsa. 

Föräldrarna med hög socioekonomisk status är mer medvetna om konsekvenserna vid 

passiv rökning för barns hälsa (Chen et al., 2013). I en studie av Gursoy, Soyer, Ocek, 

Cieklioglu och Aksu (2008) upplever föräldrarna att de har vetskap om att rökning 

kan orsaka ohälsa. Däremot är inte begreppet passiv rökning lika välkänt för alla. 

Endast hälften av föräldrarna kan förklara innebörden av passiv rökning och är 

medvetna om de skadliga effekterna. Några föräldrar tror att passiv rökning innebär 

läpprökning utan inandning, eller att det är att röka få cigaretter och att det inte är så 

farligt för barnen. Föräldrarna påtalar att sjukvården inte informerar om hälsorisker 

med rökningen, inte ens under graviditeten. Föräldrarna skaffar denna information om 

hälsorisker med tobaksrök via massmedia, till exempelvis TV.  Det finns även de 

föräldrar som kämpare med sitt cigarettberoende, men som saknar viljestyrka att sluta 

röka. De fortsätter att röka framför sina barn trots att de är medvetna om tobakens 

negativa inverkan på barnets hälsa. Alla föräldrarna i studien medger att de 

åtminstone till viss del rökte inomhus. Majoriteten försöker minska exponeringen för 

sina barn genom att röka utomhus. Det finns föräldrar som röker i köket vid 

köksfläkten, på balkongen, vid öppna fönster, på toaletten eller använde doftspray för 

att de tror att det mildrar röklukten (Gursoy et al., 2008). Föräldrarna, särskilt 

mödrarna uttryckte att de röker för att exempelvis lugna sina nerver på grund av dålig 

ekonomi och ensamhet. Några föräldrar uttrycker att dålig ekonomi gjör att de inte 

kan anlita en professionell rådgivare för rökavvänjning. Nästan alla av föräldrarna 

anser att lagstiftning om rökförbud på allmänna platser är bra. Det finns dock 

föräldrar som anser att rökbegränsningar inte bör genomföras på grund av att 

rökningen är en kulturell tradition. Detta leder till att distriktssköterskan behöver 

bedriva hälsofrämjande arbete mot tobaksrökning (Gursoy et al., 2008; Chen et al., 

2013). 

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

Distriktssköterskan har i sin profession ett ansvar för att arbeta hälsofrämjande enligt 

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Hälsofrämjande arbetsuppgifter inom 

barnhälsovården är att göra hälsokontroller, hembesök, föräldragrupper och 

telefonrådgivning till föräldrar. Wilhelmsson och Lindberg (2009) anser att 

distriktssköterskan behöver ha ett holistiskt synsätt och arbeta med föräldrarnas 

motivation och valfrihet för att styra sin situation och arbeta för att det hälsofrämjande 

arbetet skall kunna ge resultat (Wilhelmsson & Lindberg, 2009).  
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Dombrowski, Snelling och Kalicki (2014) beskriver tre strategimodeller som 

distriktssköterskan använder sig av i sitt hälsofrämjande arbete för att motivera 

individer att förändra sitt livsstilsbeteende. Den första är en transteoretisk modell för 

individen som var mottaglig för återfall. Den andra modellen är Motiverade samtal 

(MI) metoden. Den tredje modellen är att distriktsköterskan har ett hälsosamtal med 

individen för att patienten skall komma till insikt och stärka sin egen förmåga 

(Dombrowski et al., 2014). 

Distriktssköterskornas uppfattningar om hjälp och hinder i deras hälsofrämjande 

arbete belystes av Wilhelmsson och Lindberg (2009). Resultat som framkommer är  

att det finns kunskap, förutsättningar som underlättade det hälsofrämjande arbetet och 

barriärer som motarbetade det hälsofrämjande arbetet. Kunskap kan vara 

specialisering, djupare kunskap och systematisk utforskning. Förutsättningar kan vara 

gemensamma mål, riktlinjer och att det fanns resurser. Distriktssköterskorna uppfattar 

att hinder för det hälsofrämjande arbetet är otillräckliga förutsättningar som till 

exempel avsaknad av intresse och stöd från ledning samt kolleger. Det kan råda 

oklarheter i verksamheten i primärvården, som exempelvis prioriteringar och 

funktioner vid rådgivning (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Enligt studien av 

Carlsson, Johansson, Hermansson och Andersson-Gäre (2011) framkommer det att 

flera föräldrar upplever dåligt stöd vid rökavvänjning som ges av 

distriktssköterskorna på BVC.  Föräldrarna medger att distriktssköterskorna endast 

registrerar rökvanor och inte vidare fördjupar sig kring deras rökning och den miljö de 

lever i. Många av föräldrarna uttrycker ett tydligt behov av att ha dialog med 

distriktssköterskan i samband med rökavvänjningen. Samtidigt upplever 

distriktssköterskorna att föräldrarna ger för bristfällig information om sina rökvanor. 

Distriktssköterskorna uttrycker också att bristen i kommunikation beror på 

föräldrarnas språksvårigheter (Carlsson et al., 2011). I studien Wilhelmsson & 

Lindberg (2009) behöver distriktsköterskan i mötet med föräldrar som hen skall prata 

med om rökavvänjning och rökstopp ha en positiv attityd, lyssna, bekräfta och bemöta 

föräldrarna med respekt. Det underlättas av om det finns tydliga instruktioner 

nedskrivna om hur det hälsofrämjande arbetet skall bedrivas (Wilhelmsson & 

Lindberg, 2009).  I Lefèvre, Lundqvist, Drevenhorn och Hallström (2017) beskrivs 

det hur viktigt det är att distriktssköterskan i sitt hälsofrämjande arbete med 

rådgivning och utbildning till föräldrar tar upp ämnen som föräldrarna har önskemål 

om. Dessa ämnen kan föräldrarna sedan diskutera tillsammans i föräldrautbildningen 

(Lefèvre et al., 2017). 

 

Teoretisk referensram 

Teoretiska referensramen som denna studie utgår från bygger på The Health 

Promotion Model. Modellen är en hälsofrämjande omvårdnadsteori utvecklad av Nola 
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J Pender. Enligt Pender, Murdaugh och Parsons (2005) utgår modellen från ett 

holistiskt perspektiv med ursprung inom omvårdnad och beteendevetenskap. Den 

kognitiva processens betydelse beskrivs av Pender (Alligod, 2014).  Pender et al. 

(2005) menar att The Health Promotion Model möjliggör att finna olika kognitiva 

faktorer och faktorer vilka inverkar på människans motivation till hälsosamt beteende. 

I The Health Promotion Model (Alligod, 2014) beskrivs det tidigare beteendet och 

personliga faktorer som påverkar beteendet. Det finns faktorer som påverkar en 

individs hälsobeteende. Faktorerna är personliga, psykologiska och sociokulturella. 

Personliga faktorer är biologiska faktorer som ålder, kön, BMI, styrka och balans. 

Psykologiska faktorer som inre motivation och egenskattad hälsostatus. 

Sociokulturella faktorer som ras, etnicitet, utbildning, socioekonomisk status och 

anställningsvillkor. Mellan individer finns en slags påverkan vad gäller normer och 

värderingar. Individens beteende påverkas av känsla av sammanhang med familjer, 

kollegor och hälsovårdspersonal.  Individens tidigare beteende är en faktor som 

troligtvis visat sig ha stor påverkan på individens beteendeförändring (Alligod, 2014). 

Enligt Pender, Murdaugh och Parsons (2002) och Pender et al. (2005) läggs vikten på 

att sjuksköterskan kan påverka genom att hjälpa individen att inrikta sig på fördelarna 

av sitt beteende. I Penders The Health Promotion Model beskrivs 14 stycken 

antaganden om hälsa och hälsobeteendet enligt följande: 1.Tidigare beteenden och 

ärftligt förvärvade egenskaper påverkar tro och upptagande av hälsofrämjande arbete. 

2.Engagera sig i beteende som ger personliga fördelar. 3. Upplevda hinder kan 

begränsa engagemanget för handlingen, av beteende samt det faktiska beteendet. 4. 

Upplevd kompetens eller egen effektivitet att utföra ett visst beteende ökar 

sannolikheten för engagemang för åtgärder och faktiskt uppförande.5. Större upplevd 

egen effektivitet resulterar i färre upplevda hinder för ett specifikt hälsobeteende.6. 

Positiv känsla för ett beteende resulterar i större upplevd självkänsla som i sin tur kan 

leda till en ökad positiv effekt. 7. När positiva känslor eller påverkan är associerade 

med ett beteende, ökar sannolikheten för engagemang och handling.8. Personer är 

mer benägna att följa hälsofrämjande beteenden när betydande personer leder 

beteendet, kan förvänta sig att beteendet skall inträffa, samt ger stöd till att aktivera 

beteendet. 9. Familjer, kollegor och vårdgivare är viktiga källor till interpersonell 

påverkan som kan öka eller minska engagemang för ett hälsosamt beteende.10. 

Situationsanpassade influenser i den yttre miljön kan öka eller minska åtagande eller 

deltagande i hälsofrämjande beteende. 11. Ju större åtaganden till en specifik 

handlingsplan, ju troligare att hälsofrämjande beteenden görs och kan upprätthållas 

över tid. 12. Engagemang för en handlingsplan är mindre sannolikt att resultera i 

önskat beteende när konkurrerande krav som personer har lite kontroll över kräver 

omedelbar uppmärksamhet.13. Engagemang till en handlingsplan kan minska om 

andra åtgärder är mer attraktiva. 14. Personer kan ändra kognitioner, påverka 

interpersonella och fysiska miljön att skapa incitament för hälsorelaterade åtgärder 

(Alligod, 2014). The Health Promotion Model kommer att diskuteras utifrån studiens 

resultat. 
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Problemformulering  

Föräldrar som röker behöver motiveras att börja med rökavvänjning och få hjälp av 

distriktssköterskan att sluta röka för att inte utsätta sina små barn i åldern 0-5 år för 

passiv rökning i hemmiljön.  Trots att de flesta föräldrar idag är upplysta och 

medvetna om de negativa hälsoriskerna för barn finns det fortfarande föräldrar som 

röker och utsätter sina barn för passiv rökning. Därför är det viktigt att 

distriktssköterskan stödjer föräldrar till att sluta röka för att främja familjens och 

barnens hälsa. Distriktssköterskans profession är i ständig förändring i takt med 

samhällets utveckling. Ett problem som kan uppstå i distriktssköterskans profession är 

kulturella och organisatoriska faktorer som påverkar det hälsofrämjande arbetet.  Det 

hälsofrämjande arbetet ställer krav på att distriktssköterskan behöver ha kunskaper 

om andra kulturer och levnadsvanor för att kunna möta föräldrarnas individuella 

behov. För att kunna hjälpa föräldrar att motiveras till att sluta röka bör 

distriktssköterskan ta reda på vilken inställning föräldrarna har till att påbörja 

rökavvänjning. 

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars motivation till att sluta röka.  

Metod 

Metoden som har använts var systematisk och strukturerad litteraturstudie enligt Polit 

och Beck (2018). Denna metod har valts utifrån syftets formulering för att få en 

djupare förståelse för föräldrars beteende vid rökavvänjning. Författarna använde sig 

av Meta-etnografisk metod som enligt Atkins et al. (2008) består av sju steg.  I steg 1-

3 förberedelser till syntes det vill säga lära känna materialet. I steg 4 Ta fram 

metaforer och nyckelord. I steg 5 ta fram huvudnycklar. Att metaforer eller 

nyckelorden jämförs från varje studie hämtad från de valda artiklarna. Materialet 

jämförs för att hitta likheter och motsättningar. I steg 6 växer det fram nya teman. I 

steg 7 presenteras resultatet av syntessammanställningen i form av teman. 

Litteratursökning 

Litteratursökningen började med att författarna valde ut följande sökord som  

”smoking cessation”, ”parents” och” interviewing” och ”qualitative research”. Se 

tabell 1. Sökorden har valts ut utifrån följande inklusionskriterier: att artiklarna skulle 

beskriva föräldrars erfarenheter av rökavvänjning, att det skulle vara föräldrar med 

barn i åldrar 0-5 år, att de kunde vara gifta, eller sammanboende eller ensamstående 

föräldrar, att det skulle vara föräldrar som röker eller har slutat röka eller att partnern 
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röker eller inte röker. Att artiklarna skulle vara kvalitativ metod, engelsk-språkliga 

och vara i fulltext, peer-reviewed. Samt att artiklarna skulle vara etiskt godkända. 

Författarna har valt följande exlusionskriterier; att de kvantitativa artiklarna valdes 

bort och blandade kvalitativa artiklar och kvantitativa artiklar valdes bort. Att 

resultatartiklarna skulle vara publicerade mellan 2008- 2018. 

Litteratursökningen började i databaserna med att författarna sökte på ordet 

omvårdnad. Ämnesordet hälsovetenskap valdes ut för att få fram de databaser som 

sedan valdes ut. Inom ämnesområdet hälsovetenskap fanns det 20 databaser. De 

databaser som författarna valde är Academic Search Elite, Cinahl”, ERIC, PsycInfo, 

PubMed, SveMed+. Författarna började med att söka i alfabetisk ordning i 

databaserna. 

Sökningar i Academic Search Elite gav träffar med relevanta artiklar som motsvarade 

studiens syfte. Sökningen i Databas Eric som består av ämnen: pedagogik/ 

undervisning gav inga träffar med artiklar motsvarande studiens syfte. Databasen 

Cinahl är ett viktigt verktyg för omvårdnad och PubMed innehåller ämnet: vård och 

enligt Polit och Beck (2018) är dessa databaser ett viktigt verktyg för sjuksköterskor 

för att söka ny vetenskap. Dessa artiklar som författarna fann i Academic Search Elite 

påträffades också sedan vid sökningen i databaserna Cinahl och PubMed. Författarna 

genomförde också sökningar i Psycinfo databasen som bestod av samma 

ämnesområde som Academic Search Elite. Detta för att inte gå miste om relevant 

material utifrån valt syfte. Databasen SwedMed + gav inga resultat vid sökningen 

med mesh term. Nästa stege i den systematiska litteratursökningen var att söka med 

kombinationer av följande nyckelord på engelska: smoking cessation, parents, 

interviewing, qualitative research. Författarna använde Mesh term vid artikelsökning 

för erhålla mest relevanta artikelträffar.  I Academic Serarch Elite sökte vi via Subject 

Terms[DE]. I ERIC söktes det via Thesaurus och författarna sökte och fick föreslagit 

av Thesaurus nyckelordet: Interviews. I PsycIinfo sökte författarna med Thesaurus 

[SU], sökningen av nyckelord qualitative study gjordes inte eftersom det redan ingick 

i inklusioner. Istället sökte författarna med AND och OR, i Cinhal söktes det via 

Major Heading[MH] och med nyckelorden: Interviews. PubMed söktes via Medical 

Subject headings[MESH] term och nyckelord: qualitative research. Nyckelordet 

parents har trunkerats på alla databaser för att få med en olika böjningsformer av 

söktermen. Till sökningen i alla databaser har författarna lagt till de kombinerade 

sökningarna och fri text: och sökning med sökordet district nurse, men det gav inga 

artikelträff. Sökordet district nurse valdes bort av författarna. Sökordet motivation 

användes också men gav inte några träffar och sökorden motivation and parents gav 

få träffar som inte var relevanta så sökordet motivation valdes bort av författarna. Alla 

sökningar i de ovan nämnda databaserna har gjorts systematiskt på samma sätt och i 

kombinationer. Se tabell 1 och 2. 
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Resultatet från alla sökningarna i databaserna blev totalt 1984 träffar. Totalt läste 

författarna 113 Abstracts och av dessa granskades 47 artiklar. Sedan valde författarna 

gemensamt ut tretton artiklar till resultatet (Tabell 3). Alla artiklarna var gjorda med 

kvalitativ metod och granskades enligt granskningsmall för kvalitativ artikel enligt 

Statens beredning för utredning (SBU, 2014). Granskningsmallen användes 

gemensamt av författarna för att ta reda på om artiklarna höll en hög, medel eller låg 

vetenskaplig kvalité. Alla resultatartiklarna var publicerade mellan åren 2008-2018. 

Databearbetning 

Vid databearbetningen användes meta-etnografisk analys enligt Atkins et al. (2008) 

för att beskriva och förklara föräldrars motivations i samband med rökavvänjning. I 

de valda resultatartiklarna studerades kvaliteten enligt ett antal frågor ställda utifrån 

ett antal kriterier 13 stycken enligt Atkins et al.  (2008). Frågorna handlade bland 

annat om studien är en kvalitativ studie? Är syftet klart och tydligt? Är studiens 

kontext relevant? Är forskarens roll tydligt förklarad? Beskrivs 

datainsamlingsmetoden? Finns det ett samband mellan syfte och metod? Sedan utifrån 

kriterierna tolkades det för att få fram mer utav materialet i djupare förståelse. 

Därefter hittade författarna nyckelord i materialet och sedan skapades hypoteser. Meta 

etnografisk metod har sitt ursprung i Noblit &Hares meta-etnografiska metod (1988).   

Enligt meta-etnografisk metod enligt Atkins et al.(2008) översattes studiernas 

nyckelord i metodsteg 5 med varandra och jämfördes för att hitta likheter och 

olikheter. I steg 6 växte teman fram: Barnets hälsa, förebild som förälder, rökfri miljö 

och stöd från primärvården. I steg 7 presenterades resultatet av 

syntessammanställningen (Tabell 4 och 5).  

När den metaetnografiska databearbetningen gjordes var förförståelsen viktig att 

tänka på, det vill säga att författarna skulle granska materialet med ”öppna ögon”. 

Granskär och Höglund-Nielsen (2017) menar att författarna skall vara kritiska till 

egna förförståelsen och att författarna inte alltid är medvetna om att det finns en 

omedveten förförståelse.   

 

Etiska aspekter 

Det var totalt tretton resultatartiklar som inkluderades av författarna och samtliga var 

godkända av etisk kommitté. Det var viktigt att de vetenskapliga artiklar som valdes 

ut följer Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Att den människa som deltog i en forskningsstudie är skyddad och respekteras och har 

samtyckt till deltagande i studien och att människan har konfidentiellt skydd. 

Artiklarna skulle handla om föräldrarnas rökningsbeteende och distriktssköterskans 

upplevelser av vilka insatser som behöver göras för att förhindra att små barn utsätts 
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för passiv rökning. Det var viktigt att de artiklarna som ingick i studien följer de 

forskningsetiska principerna för studier inom humanistiska och samhällsvetenskapliga 

området (SFS 2003:460). Principerna är fyra huvudkrav och handlar om 

informationssamtycke, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Föräldrarna som rökte och utsatte sina små barn för passiv rökning skulle inte behöva 

uppleva skam över sitt beteende. Rökning är ett folkhälsoproblem som behöver 

studeras från många olika perspektiv vad gäller hälsobeteende, rökningsberoende och 

hälsorisker. Distriktssköterskan i det hälsofrämjande arbetet behöver stödja och hjälpa 

föräldrarna att ändra sina beteenden och rökvanor. En etisk aspekt som det måste tas 

hänsyn till är att bevara föräldrarnas integritet och autonomi. Etiskt sett kan det 

diskuteras om föräldrarna har insett konsekvenserna av sitt ohälsobeteende med 

rökning när de är med sina barn i hemmet. 

 

Resultat 

Resultatet består av tretton vetenskapliga kvalitativa artiklar: Åtta studier är utförda i 

Storbritannien, tre i USA, en i Kina och en i Sverige. Resultatartiklarna visade vad  

som motiverade föräldrarna att sluta röka. Resultatet blev följande fyra teman:  

Barnets hälsa, förebild som förälder, rökfri miljö och stöd från primärvården. Se 

Figur 1. 

 

 

Rökfri miljö

Stöd från 
primärvården

Barnets hälsa

Förebild som 
förälder
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Figur1. Teman som syntetiserats fram ur de kvalitativa resultatartiklarna. 

Barnets hälsa 

Barnets hälsa motiverade föräldrarna som hade hand om barn till att genomföra 

livsförändringar för att sluta röka för att minska barnens exponering för passiv 

rökning (Abdullah, Hua, Xia, Hurlburt, Ng, MacLeod, Siegel, Griffiths & Zhang, 

2011; Atkinson, Coleman, McNeill, Lewis & Jones, 2013; Carlsson, N., Alehagen, S., 

Gäre, B. A., & Johansson, A, 2011; Hoehn, Riekert, Borrelli,  Rand & Eakin, 2016; 

Jones, Atkinson, Longman, Coleman, McNeill & Lewis, 2011; Memon, Barber, 

Rumsby, Parker, Mohebati, de Visser, Venables, Fairhurst, Lawson & Sundin, 2016; 

Rowa-Dewar & Amos, 2016; Stewart, Greaves, Kushner, Letourneau, Spitzer & 

Boscoe, 2011; Stewart, Stevenson, Bruce, Greenberg & Chamberlain, 2015).  

Föräldrarna uppgav att de hade en stark vilja till förändringar i sitt rökbeteende 

(Atkinson et al., 2013; Abdullah et al,. 2011). De som insåg att det fanns ett samband 

mellan deras rökning och hälsofrågor gällande det egna barnet upplevde mer 

motivation till att förändra sina rökvanor (Stewart et al., 2015).  En viktig och 

inspirerade faktor vid förändringar i föräldrarnas rökbeteende var att minska barnets 

exponering för passiv rökning (Abdullah et al., 2011; Atkinson et al., 2013; Hoehn et 

al., 2016; Memon et al., 2016; Stewart et al., 2015; Jones et al., 2011; Rowa-Dewar & 

Amos 2016; Stewart et al., 2011). Föräldrarna uppgav att de blev motiverade till att 

sluta röka på grund av barnets hälsa, sin egen hälsa och även på grund av att det var så 

dyrt att röka (Stewart et al., 2015; Rowa-Dewar & Amos 2016). 

Föräldrarna ansåg att rökningen påverkade barnets hälsa negativt. Detta fick dem att 

uppleva ångest och skuldkänslor för att de utsatte sina barn för cigarettrök (Stewart et 

al.,2015; Stewart et al., 2010). Majoriteten av mödrarna i studien av Von Kohorn, 

Nguyen, Schulman‐Green, och Colson (2012) uppgav att de hade kontroll över sin 

rökning genom att de inte längre upplevde att de var beroende av cigaretter. En moder 

utryckte sin kontroll över rökningen genom att hon inte rökte under hela 

graviditetsperioden. En annan moder berättade att det inte var viktigt för henne 

personligen att sluta röka men att det var viktigt för barnets hälsa (Von Kohorn et al., 

2012). Många mödrar var informerade om att deras rökning orsakade eller förvärrade 

lungrelaterade problem hos sina barn och att detta kunde påverka barnets liv framöver 

(Stewart et al., 2010). Några av mödrarna  uttryckte att de begränsade sin rökning 

under graviditeten för att inte skada sitt foster (Abdullah et al., 2011).  

Några av mödrarna utvecklade en känsla av oro över att de hade en liten  vilja för 

rökavvänjning (Abdullah et al. 2011; Memon et al.,2016; Stewart et al., 2015). Några 
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av mödrarna uppgav i studier av (Memon et al., 2016; Stewart et al., 2015) att de 

tvivlade över deras förmåga att kunna motstå för ett tobaksåterfall efter graviteten 

(Memon et al., 2016; Stewart et al., 2015). Det framkom i flera studier (Von Kohorn 

et al., 2012; Bottorff, Oliffe, Kelly, Johnson & Chan, 2013) att kvinnor som slutade 

röka under sin graviditet för att skydda fostret började röka efter barnets födsel (Von 

Kohorn et al., 2012; Bottorff et al., 2013). En moder informerade att hon hade undvikt 

att röka hos sitt barn, men hon ansåg att hon behövde bli mer motiverad för att hantera 

sitt rökbeteende (Abdullah et al., 2011).  

Föräldrarna funderade inte så mycket på att de utsatte sina barn för passiv rökning. De 

hade en inre motivation att börja med rökavvänjning, men att de var så vana vid att 

röka att hela deras beteende behövde förändras. (Jones et al.,2011; Hoehn et al., 

2016).  Fäderna kunde också motiveras till att sluta röka men de ville bevara sin 

autonomi och kontroll över när de skulle sluta röka. Det underlättade om 

rökavvänjningen skedde under tävlingsform för att bli rökfri. Det upplevdes då som 

mer motiverande att ändra sitt rökningsbeteende för att inte utsätta sitt barn för passiv 

rökning (Kwon et al., 2015).  

Förebild som förälder 

En viktig motivation för att föräldrarna skulle ändra sitt rökbeteende var att vara en 

bra förebild för sitt barn. (Hoehn et al., 2016; Stewart et al., 2015; Bottorff et al., 

2013). Föräldrarna ansåg att de som föräldrar hade   kontroll på barnets framtida 

rökbeteende. (Hoehn et al.,2016; Stewart et al.,2015; Bottorff., 2013). Föräldrarna var 

(Jones et al., 2011; Bottorff et al., 2013) bekymrade över att bli sedda som en förebild 

som rökare och därför blev de motiverade till att röka utomhus. Detta 

rökningsmönster utomhus beskrev föräldrar skulle uppfattas av barnen som ett mer 

normalt rökbeteende utan inflytande på barnets beteende i framtiden. Föräldrarna 

kände också att de ville vara en god förebild för sitt barn så att barnet inte skulle vilja 

blir rökare i framtiden. De uppgav att de kände rädsla för att barnen skulle bli rökare i 

framtiden. Denna rädsla gav dem viljestyrka att sluta röka (Hoehn et al., 2016, 

Stewart et al., 2015; Bottorff et al., 2013). 

Moderns utseende var en viktig motivationsfaktor vid rökavvänjning. Lukten av 

cigaretter och nikotinmissfärgade naglar eller tänder eller munhygien kunde motivera 

modern till att sluta röka (Rowa-Dewar et al., 2016; Stewart et al., 2011). Fäderna 

ville behålla sin autonomi och maskulinitet. De ville själva vara en stark förebild för 

hela familjen genom att upprätthålla sin rökning (Kwon et al., 2015). 

Föräldrarna med barn i ett års ålder hade handlingsplaner för att sluta röka och 

erkände att de ”tvingades” till att bli alltmer kreativa i sina ansträngningar och 

motiverade till att ta kontroll över att hålla rökningen borta från deras barn när barnen 
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började att krypa i hemmet. Föräldrar med barn i åldrarna 2-4 års ålder uppgav att 

deras rökminskning skulle ökas ännu mer eftersom barnen i den åldern blev alltmer 

medvetna om tobak, vilket föräldrarna ansåg hade betydelse för barnets utveckling i 

framtiden. Risken var att barnen skulle härma sina rökande föräldrar. Familjens 

rökvanor började döljas när föräldrarna märkte att barnen började bli uppmärksamma 

på att föräldrarna rökte (Bottorff et al., 2013).  

Föräldrarna uppgav också att när deras barn utvecklade språkfärdigheter och började 

kommunicera verbalt, förklarade föräldrarna riskerna för sina barn med rökningen för 

att avskräcka dem från att bli rökare. När förskolebarnen började att förstå att 

rökningen var farligt för deras föräldrar så framkallade denna insikt ångest och rädsla 

hos barnen. Föräldrarna kunde då känna skam och skuldkänslor och detta motiverade 

dem att sluta röka och gav föräldrarna en hoppfull känsla av att deras barn aldrig 

skulle börja röka i framtiden (Bottorff et al., 2013). 

Rökfri miljö 

Rökfria hem och rökfria bilar beskrevs av många föräldrar som goda målsättningar, 

som inspirerade till motivation att ändra rökbeteendet (Hoehn et al., 2016; Jones et al., 

2011; Rowa-Dewar &Amos 2016). Föräldrar uttryckte (Hoehn et al., 2016) att luften i 

ett rökfritt hem och i en rökfri bil var mycket fräschare och inte krävde så mycket 

städning (Hoehn et al., 2016). Föräldrarna prioriterade rökfri heminredning framför 

barnets hälsa (Jones et al., 2011). Mödrarna skyddade sina barn genom att de rökte 

utomhus för att barnen inte skulle vara i kontakt med tobaksröken. Detta gjorde att 

mödrarna smög med sin rökning för att dölja det för sina barn så att inte barnen skulle 

märka att de rökte (Von Kohorn et al.,2012; Bottorff et al., 2013). Föräldrarna ville 

skydda sina barn från passiv rökning och de föräldrarna som hade svårt att avhålla sig 

från tobak utvecklade olika copingsstrategier, exempelvis genom att de bland annat 

inte rökte hemma i barnets sovrum (Abdullah et al., 2011; Atkinson et al., 2013; 

Memon et al., 2016; Hoehn et al., 2015; Stewart et al., 2015; Jones et al., 2011 Rowa-

Dewar & Amos, 2016). 

Många föräldrar hade svårt att minska eller sluta röka när vänner och släktingar rökte 

i deras hem miljöer (Hoehn et al., 2016; Stewart et al.,2010). Föräldrarna menade att 

rökningen var kulturellt betingad och det var oartigt att förbjuda rökningen i hemmet 

(Abdullah et al., 2011; Stewart et al., 2011). De flesta föräldrarna uttryckte 

svårigheter med att be andra att röka ute, speciellt äldre anhöriga. Mödrarna upplevde 

brist på autonomi, att bestämma regler för rökning i hemmet i sina relationer med 

familjer och vänner. Det kunde vara svårt att diskutera regler kring inomhusrökning 

med morföräldrar eller farföräldrar som var rökare (Hoehn et al., 2016). 



14 

 

Det fanns föräldrar som inte trodde att barnens hälsa skadades av passiv rökning om 

det röktes i andra utrymmen i huset (Abdullah et al., 2011). Det fanns föräldrar som 

erkände att de var lata och ovilliga och inte motiverade till att anstränga sig för att 

röka utomhus. För dem var det bekvämare att röka inomhus (Jones et al., 2011). 

Föräldrar upplyste att vädret och grannskapet spelade betydande roll vid förändring av 

rökbeteende. De gick inte ut och rökte när det var kallt eller ville inte störa sina 

grannar genom att ofta komma ut, därför rökte de inomhus (Hoehn et al., 2016). 

Föräldrarna uttryckte också att barnomsorgen var en viktig faktor för om det gick att 

förbjuda rökning eller inte. De menade att det var särskilt svårt att tillämpa rökfria 

regler i huset för barnvakter som var rökare. Föräldrarna kände rädsla för att dessa 

barnvakter då inte ville passa barnen när de inte hade fått röka inomhus. (Jones et al., 

2011). Mödrarna som rökte berättade att de rökfria sociala miljöerna, där varken 

partner, släkt eller vänner var rökare, kände sig stigmatiserade och inte accepterade 

och kritiserades av såväl partner, vänner och släkt. Det motiverade mödrarna till att 

förändra sina rökvanor och att sluta röka (Stewart et al., 2011).  

Rökning och barns exponering för passiv rökning utryckte många föräldrar (Jones et 

al., 2011; Rowa-Dewar & Amos, 2016) var ofta det minst onda i jämförelse med 

andra betydande problem som föräldrarna och deras barn stod inför. För att de levde 

och växte upp i en miljö med fattigdom. Föräldrarna utryckte att de kände sig 

obeslutsamma om vad de skulle prioritera, men att de dåliga förhållanden som trånga 

familjebostäder fick prioriteras före rökavvänjning (Jones et al., 2011; Rowa-Dewar 

& Amos 2016). Många föräldrar hade inga resurser för att hitta icke-rökande 

barnvakt. Att få prisvärd och rökfri barnomsorg var särskilt utmanande för 

låginkomstföräldrar, eftersom de flesta i deras nätverk bestod av individer som rökte. 

Detta ledde till att föräldrarna valde att röka inomhus (Hoehn et al., 2016). 

Stöd från primärvården 

Föräldrarna uttryckte att de hade behov av stöd från primärvården för att sluta röka 

(Abdullah et al., 2011; Atkinson et al.,2013; Jones et al., 2011). Föräldrarna ansåg att 

det skulle stärka deras inre viljestyrka om de fick stöd. De ville ha stöd i form av 

rådgivning, både via telefon eller möte, föreläsningar eller broschyrer om hur de 

skulle skydda sina barn från passiv rökning. Några av föräldrarna önskade 

nikotinersättnings terapi (Abdullah et al., 2011; Atkinson et al.,2013; Jones et al., 

2011).  I Abdullah et al. (2011) utryckte vissa föräldrar de hade otillräcklig kunskap 

om rökningens negativa effekter på barnets hälsa (Abdullah et al., 2011). Några av 

föräldrarna upplevde frustration över brist på information om passiv rökning från 

primärvården (Jones et al., 2011). Genom att ta reda på vad som kunde motivera 

föräldrarna att påbörja vid rökavvänjning skapades det förutsättningarna för en dialog 

mellan föräldrarna och primärvården. (Atkinson et al., 2013; Carlsson et al., 2011; 
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Hoehn et al., 2016; Stewart et el., 2015; Rowa-Dewar & Amos 2016; Rowa-Dewar et 

al., 2016; Stewart et al., 2011).  

Föräldrarna i studierna (Atkinson et al., 2013; Jones et al., 2011) ansåg att kunskap 

var en viktig faktor för att bli motiverad till förändring av sina rökvanor. De önskade 

mer information om passiv rökning av primärvården (Atkinson et al., 2013; Von 

Kohorn et al.,2012; Jones et al., 2011). I studier av (Abdullah et al., 2011; Von 

Kohorn et al., 2012) ansåg föräldrarna att otillräcklig kunskap om rökning kunde det 

leda till missförstånd och misstro mot reklambudskap mot rökning. Föräldrarna i 

studierna fortsatte med sina rökvanor och utryckte att rökningen inte var så farligt för 

att då hade väl regeringen i landet förbjudit rökningen. (Abdullah et al., 2011; Von 

Kohorn et al., 2012). Det fanns förälder som föreslagit familjerådgivning som skulle 

sikta på att involvera hela familjen, främja rökfria hem och bidra till att deras barn 

inte blir rökare (Stewart et al., 2015).  

Några av föräldrarna var inte redo för rökavvänjning, men var intresserade av att först 

lära sig olika strategier vid stresshanteringen för att senare motiveras till 

rökavvänjning. De uttryckte att de behövde olika stödåtgärder, där dem själv kunde 

välja den metod som passade till deras individuella behov. Mödrarna önskade 

fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet och förbättrar psykiska hälsa som 

stödjande åtgärd. De uttryckte att de ansåg att träning skulle minska deras 

cigarettbegär. Fritidsaktiviteter som exempelvis gruppvandringar, yoga, matlagning 

eller konst och hantverksaktiviteter skulle hjälpa dem att sluta röka. De trodde att det 

var ett sätt att hjälpa dem att hålla händerna upptagna och distraherade dem från att 

röka. Mödrarna önskade lära sig laga hälsosamma maträtter för att ersätta rökning, 

förbättra hälsan, och hålla kontrollen över vikten. De önskade också att få stödjande 

insatser till att förbättra livets färdigheter, förbättra deras anställningsmöjligheter och 

öka deras självkänsla. Mödrarna såg dessa villkor som nyckeln till förändringen i 

deras rökbeteende (Stewart et al., 2011). 

Föräldrarna behövde stödjande åtgärder ifrån primärvården. Distriktsköterskan kunde 

föreslå nikotinersättnings hjälpmedel för att hjälpa föräldrarna att minska eller sluta 

röka. Distriktsköterskan behövde utbilda föräldrarna om hälsoriskerna med passiv 

rökning för att förbättra kunskaperna och förståelsen om riskerna med det för att få 

föräldrar att sluta röka. Det fanns föräldrar som ansåg att nikotinersättningsmedel i 

kombination med föräldrautbildning kunde hjälpa dem att bevara rökfria hem. 

Distriktssköterskorna upplyste om att de var öppna för en dialog och ibland anlitades 

tolk vid samtalet. Detta gjordes för att underlätta att information som gavs till 

föräldrarna skulle förstås av både modern och fadern.  Faderns rökavvänjning berodde 

på vilket stöd han fick och det grundades på hans autonomi och självbestämmande 

över sitt rökbeteende. Vidare upplevde distriktssköterskorna att snabba förändringar 
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av rökbeteende inte alltid var möjliga och accepterade därför ett långsiktigt tänkande 

krävdes hos föräldrarna. Det var viktigt att rätt information hade nått familjen redan 

från början (Carlsson et al., 2011). Föräldrarna berättade att det var svårt att diskutera 

rökningens skadliga effekter på barn med släktingar som rökte, som exempelvis 

morföräldrar eller farföräldrar. Föräldrarna upplevde att med hjälp av primärvårdens 

stöd var det lättare att uppnå kontroll över barnets exponering för passiv rökning i 

mor-och farföräldrars hemmiljö. Föräldrarna kunde motivera rökstopp med att de 

hade fått information ifrån primärvården om att kombinationen barn och hälsa inte var 

bra (Hoehn et al., 2016).  

Distriktssköterskorna på BVC i primärvården uttryckte att de använde sig av ett 

instrument, SiCET, (Smoking in Children`s Enviroment Test) som syftade till att 

fånga upp barnen som var utsatta för passiv rökning. Instrumentet var översatt på 

olika språk och användbart för familjer med olika bakgrund.  Instrumentet SiCET, 

underlättade för distriktsköterskorna att öppna upp en dialog om tobakexponeringen 

med föräldrar när de var på ett planerat kontrollbesök med sitt barn på BVC, eller vid 

hembesöket. Instrumentet var ett stödjande hjälpmedel vid MI-samtal och hjälpte till 

att öppna upp konversationen mellan båda föräldrarna i hemmet, när en av föräldrarna 

missade det planerade besöket på BVC. Det var oftast fadern som missade att komma 

på besöket. Enligt distriktssköterskorna skulle modern informera fadern om lämpliga 

rökplatser utanför hemmet eller motivera fadern till att helt sluta röka. 

Distriktsköterskorna ansåg att om modern var motiverad till att försöka övertyga 

fadern om att vara rökfri, kunde modern fungera som ett stöd för fadern (Carlsson et 

al., 2011).   

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Metaetnografisk metod valdes för att få en djupare förståelse för vad som motiverar 

föräldrarna att sluta röka. Det var bra att följa denna metod då det handlade om att 

systematiskt granska kvalitativa resultatartiklarna efter ett antal steg för att jämföra, se 

vad som var likheter, motsatser och vad som överensstämde med varandra i 

materialet. Metoden kunde öka trovärdigheten i studiens resultat då resultat artiklarna  

beskriver mer ingående överensstämmelser och likheter om hur föräldrarna ser på 

motivation att sluta röka utifrån olika sammanhang som olika kulturer och länder.  

Dessa länders kultur är inte likartade vilket kan minska resultatets överförbarhet till 

den svenska sjukvården. Den metaetnografiska metoden resulterade i en syntes med 

fyra teman för att kunna svara på syftet. Metoden visade sig alltså vara lämplig för 

den beskrev ett fenomen om individuella upplevelser om hur föräldrarna blev 
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motiverade till att sluta röka i de olika länderna. Detta gör att olika miljöer och 

upplevelser skildrar föräldrarnas rökbeteende på olika sätt beroende på i vilket land de 

bor i med sin familj. Detta berikade resultatet.  

Författarna gjorde databassökningar både individuellt och gemensamt i sex valda 

databaser. Det är möjligt att författarnas urval av databaser kan ha påverkat resultatet 

då inte sökningar gjordes i alla de 20 databaserna som handlade om hälsovetenskap 

och omvårdnad. Det kan vara möjligt att de exklusionskriterier som valdes påverkade 

resultatet. Ett exempel är fulltext som resulterade i att väsentliga artiklar kan ha gått 

förlorade. Författarna gjorde databassökningarna var för sig och gemensamt för att 

göra en jämförelse av vilka artiklar som de fann och sedan beslutade att välja ut 

artiklar efter kriterier. Författarna valde artiklar som inte skulle vara äldre än 10 år 

gamla det vill säga de skulle vara publicerade mellan åren 2008- 2018. Detta gjordes 

för att finna den senaste forskningen som beskriver föräldrarna och deras motivation 

att sluta röka. Författarna valde bort artiklar som inte handlade om föräldrar med barn 

i åldrarna 0-5 år utan barn i äldre åldrar och det gör att resultatet inte kan överföras 

generellt till barn i andra åldrar. Det är möjligt att resultatet hade blivit ett annat om 

barn 6-12 år eller ungdomar 13-18 år hade studerats. Vid databassökningarna med 

valda sökorden fann författarna dubletter av artiklarna vilket talade för att valet av 

sökorden var relevanta. Sökord som motivation gav inga relevanta artiklar. Därför 

valde författarna sökordet interviewing efter att ha läst andra artiklars abstracts.   

Termen AND användes för att kombinera sökorden. Detta skulle ge en mer specifik 

sökning för att öka relevansen av valet av artiklarna. Vid databassökningen har titlar 

lästs valts och sorterats bort, abstract lästs, valts och sållats bort. Limits har använts 

vid databassökningarna för att träffa rätt material utifrån valt syfte och metod. En 

limits var peer-reviewed som gjordes för att säkerställa att artiklarna hade blivit 

vetenskapligt granskade före publicering i vetenskaplig tidskrift.   

Det är möjligt att valet av endast artiklar gjorda med kvalitativ metod har begränsat 

resultatet och att resultatet hade blivit ett annat om kvantitativa artiklar också hade 

inkluderats och studerats med metoden integrativ metod (Whittemore& Knafls, 2005). 

Då hade fenomenet föräldrar och motivation att sluta röka också kunnat förklaras 

enligt fem steg med identifikation av problem, sökning av litteratur, urval, dataanalys 

och slutresultat (Whittemore& Knafls, 2005). De kvantitativa artiklarna hade kanske 

tillfört och kanske fångat aktuell forskning i ämnet med exempelvis mer blandade 

erfarenheter från studier gjorda i en empirisk kontext. Nu blir resultatet med 

kvalitativa artiklar att materialet presenteras utifrån en beskrivning av upplevelser 

utifrån sammanhang baserat på föräldrarnas och barnens och distriktssköterskans 

perspektiv. Resultatartiklarnas metod kan ha ökat tillförlitligheten till studiens resultat 

eftersom de hade olika studiedesign. Det är också möjligt att trovärdigheten i denna 
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systematiska litteraturstudie hade ökat om andra med mer erfarenhet i 

metaetnografiskmetod hade gjort studien. 

De vetenskapliga artiklar som har valts ut har granskats i SBU granskningsmall för 

kvalitativa artiklar och bedömts av författarna hålla en hög kvalitet.  SBUs 

granskningsmall underlättade bedömningen om artiklarna var gjorda enligt gällande 

vetenskapliga riktlinjer (SBU, 2014). Bedömningen av resultatartiklarna kunde 

granskas och bedömas strukturellt om de var logiskt uppställda och om datan från 

resultatartiklarna var tillförlitligt till resultatet. Författarna bedömde att alla artiklarna 

var av hög kvalitet då de uppfyllde kriterierna i SBUs granskningsmall.  Det som kan 

påverka tillförlitligheten var att det inte redovisades något bortfall i två kvalitativa 

artiklar, så författarna kan ha gjort en överskattning av resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras mot bakgrund av Nola J Penders The Health 

Promotion Models olika faktorer som kan påverka en individs hälsobeteende och hur 

distriktssköterskan kan hjälpa individen i detta fall föräldern att börja med 

rökavvänjning, minska på rökningen eller bli rökfri för att skydda sitt småbarn från 

passiv rökning. Föräldrarna i de valda artiklarna har en hel del kunskaper om 

skadeverkan om passiv rökning på deras små barn i hemmet och utanför hemmet men 

ibland räcker inte kunskaperna till utan de små barnen blir ofrivilligt utsatta för 

hälsorisker med passiv rökning. Enligt Nola J Penders The Health Promotion Model 

beror en individs i detta fall förälderns hälsobeteende på personliga, psykologiska och 

sociokulturella faktorer (Pender et al., 2002; Pender et al., 2005).  

De personliga faktorerna är bl a styrka och balans och psykologiska är inre motivation 

och egenskattad hälsa (Pender et al., 2002; Pender et al., 2005). De personliga 

faktorerna som beskrivs i de valda artiklarna kan relateras till skuld, ångest, rädsla, 

frustration över att rökningen kunde skada barnen. Redan när mödrarna var gravida 

upplevde de en rädsla att de kunde riskera skada sitt foster. En psykologisk faktor var 

inre motivation vilket uttrycktes av mödrar i studierna (Abdullah et al., 2011; 

Atkinson et al., 2013). Mödrarna ansåg att deras utseende också var viktigt för att 

kunna motivera dem till rökavvänjning. Mödrar uttryckte att stöd från partner, släkt 

och vänner många gånger var avgörande för om de började med rökavvänjning 

(Memon et al., 2016; Stewart et al., 2015). Fäderna kände att det var viktigt med stöd 

från sin partner och att partnern hade förtroende för fadern om att denne ville sluta. 

Fadern bestämde själv när han ville sluta och detta kunde leda till konflikt i 

förhållandet (Kwon et al., 2015). 
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Studier beskriver hur föräldrarnas hälsobeteenden till stor del styrs av att de lever 

under svåra socialekonomiska förhållanden (Abdullah et al,2011; Hoehn et al., 2016; 

Jones et al., 2011; Memon et al., 2016; Rowa-Dewar et al., 2016; Stewart et al, 2010).  

Andra faktorer påverkar som de inte kan styra så mycket över som sin familjestruktur, 

att rökning är tradition och socialnorm i samhället och i familjen. Det blir två 

motpoler genom att föräldrarna försöker ta sig ur sitt nikotinberoende men att det 

försvåras på grund av att rökning är så fundamentalt i kulturen och samhället de 

befinner sig i. Föräldrarna vill sluta röka och börja ett annat liv eller minska på sin 

rökning för att skydda sitt barn från passiv rökning. De vet att ett visst beteende inte 

är bra men väljer ändå att fortsätta röka för vad är alternativet när de riskera förlora 

sin roll i ett socialt sammanhang de vill inte bli exkluderade av sin familj, vänner och 

bekanta. Det visade sig att det till och med var svårt att då tag i rökfri barnvakt. Det 

finns många hinder och samtidigt motivationsfaktorer för föräldrarna. Det sociala 

nätverket kan vara både stödjande och icke stödjande. Distriktsköterskan kan bekräfta 

föräldern och visa att det finns en väg ut ur nikotinberoendet. I vissa länder var 

rökning tillåtet och det kan bli försvårande för föräldrar att sluta röka. Det fanns 

föräldrar som ansåg att rökning inte var skadligt och det fanns föräldrar som ville att 

det skulle förbjudas. Det ser alltså lite olika ut i olika länder (Abdullah et al., 2011; 

Hoehn et al., 2016). 

Distriktssköterskan behöver i sitt samtal med föräldrarna vid de årliga och månatliga 

kontrollerna på BVC tidigt identifiera riskbeteende med rökning hos föräldrar med  

små barnen. Det gäller att tidigt erbjuda hjälp och omsorg för de familjer som utsätter 

sina små barn för passiv rökning. Det kan vara motiverande samtal för föräldrarna 

med målet att långsiktigt förändra det negativa beteendet utan att skambelägga 

föräldern. (Stewart., 2015; Von kohorn., 2012; Jones et al., 2011). Enligt Nola J 

Penders The Health Promotion Model kan distriktssköterskan fokusera på att upprätta 

en handlingsplan tillsammans med förälder som rökar för att engagera förälder till en 

positiv syn på rökavvänjning med barnets bästa för ögonen. Föräldern är i en 

livssituation där hen ändå kan välja det hälsosamma spåret för både sitt små barns 

hälsa och egen hälsa. Det framkommer i artiklarna att föräldrarna bryr sig om sina  

barn och att de har sitt barns bästa för ögonen och önskar ha ett personligt 

engagemang för att skydda sitt småbarn från passiv rökning och att vara en god 

förebild för sitt barn. Enligt Pender et al. (2002; 2005) kan biologiska faktorer som 

kön påverkar individens hälsobeteende vilket bekräftas i studierna (Carlsson 

etal.,2011; Kwon et al., 2014) att fäderna och mödrarna uppvisar olika 

hälsobeteenden. 

Enligt Pender et al. (2002; 2005) kan individens beteende påverkas av känsla av 

sammanhang med familjer, kollegor och hälsovårdspersonal.  Individens tidigare  

beteende är en faktor som troligtvis visat sig ha stor påverkan på individens 
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beteendeförändring. Detta kan bekräftas i (Abdullah et al., 2011; Carlsson et al., 2011; 

Hoehn et al., 2016; Jones et al., 2011; Memon et al., 2016; Stewart et al., 2015) 

genom att distriktssköterskan kan påverka individens tidigare beteende genom att 

hjälpa individen att inrikta sig på fördelarna av sitt beteende (Pender et al., 2002; 

Pender et al., 2005). 

Enligt Pender et al. (2002; 2005) kan positiva känslor eller påverkan vara associerade 

med ett beteende, ökar sannolikheten för engagemang och handling. Detta bekräftas i 

studierna (Abdullah et al.,2011; Hoehn et al., 2016; Jones et al., 2011; Stewart et al., 

2011) genom att föräldrarna stöddes och inte stöddes av sociala sammanhanget och av 

familj, släkt och vänner och samhället. 

Samhällets insatser kunde ges genom att distriktsköterskan erbjöd nikotinersättnings 

terapi till föräldrar som ville börja med rökavvänjning. Det finns också SiCet som ett 

instrument för att underlätta vid samtalen mellan sjuksköterska och föräldrar. 

Distriktssköterskan kan hjälpa individen med att erbjuda olika rökavvänjningsmetoder 

som MI, Webbaserade filmer, elektroniska länkar (Carlsson et al., 2011; Memon et 

al., 2016; Rowa-Dewar& Amos., 2016). Föräldrarna efterlyste enligt Carlsson et al., 

2011) mer information om nikotinersättnings hjälpmedel eftersom de var oroliga över 

risker och biverkningar med nikotinersättningsmedel. Distriktssköterskan kunde 

stödja dessa föräldrar med MI-samtal. Alla föräldrar ville inte ha 

nikotinersättningsterapi på grund av abstinensbesvär och andra föräldrar trodde inte 

att det hjälpte överhuvudtaget för att de trodde att deras starka vilja var det som 

hjälpte. Det behövs alltså mer information och utbildning om rökning samt 

utvärdering av tolkens insats vid information. Det blir en indirekt dialog med 

föräldrarna som kan leda till missförstånd om rökning (Carlsson et al., 2011).    

 

Konklusion  

Studiens resultat visar på att det som motiverar föräldrarna att sluta röka är barnets 

hälsa, att vara en god förebild som förälder, att skapa en rökfri miljö i närheten av 

barnet och att få stöd från primärvården. Det handlar om hur föräldrarna ska kunna 

bryta ett dåligt rökbeteende. De allra flesta föräldrarna vill sluta röka men att det 

försvåras av olika omständigheter som exempelvis föräldrarnas sociala nätverk som 

både kan vara stödjande och hindrande. Föräldrarna efterfrågade stöd från 

primärvården och att distriktsköterskan erbjöd hjälp som rådgivning, livsstilsamtal 

med MI-metoden, nikotinersättnings terapi, rökfri telefonlinje och föräldrautbildning 

till föräldrarna med barn i åldrarna 0-5 år.  
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Implikation 

Det behövs mer forskning i ämnet vad som motiverar föräldrarna att sluta röka. 

Distriktsköterskan behöver mer kunskaper för att kunna hjälpa föräldrarna och 

motivera och engagera för att långsiktigt stödja föräldrarna när de önskar hjälp för att 

skydda sitt barn från passiv rökning. Distriktssköterskan behöver ökad kunskap om 

insatser som behöver ges till föräldrarna ur både manligt och kvinnligt perspektiv. Det 

behövs också göras fler studier i Sverige om vad som motiverar föräldrar med barn i 

åldrarna 0-5 år att sluta röka. 
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Search Elite 

DE ”SMOKING cessation” AND 

Parents* Limits: 2008-

2018.English. Full text. Scholarly 

(Peer Reviewed) Journals.  117 12 6 2 

2018-09-13 

Academic 

Search Elite 

DE ”SMOKING cessation” AND 

DE “INTERVIEWING”. 

Limits:2008-2018. English. Full 

text. Scholarly 

(Peer Reviewed) Journals.  239 15 8 1(2*) 

2018-09-13 

Academic 

Search Elite 

DE ”SMOKING cessation” AND 

DE “QUALITATIVE research”. 

Limits: 2008-2018, English. Full 

text.Scholarly(Peer Reviewed)  

Journals.  172 10 3 1(2*) 

2018-09-13 

Academic 

Search Elite 

DE ”SMOKING cessation” AND 

DE “INTERVIEWING” AND DE 

“QUALITATIVE research”. 

Limits: 2008-2018, English. Full 

text.Scholarly(Peer Reviewed)  

Journals. 

 69 10 5 1(5*) 

2018-09-13 Cinahl 

(MH “Smoking Cessation”) AND 

Parents*. Limits: 2008-2018. 

English. Full text. Peer Reviewed 76 6 4 1(1*) 

2018-09-13 Cinahl 

(MH “Smoking Cessation”) AND 

(MH “Interviews”).  Limits: 2008-

2018. English. Full text. Peer 

Reviewed 262 18 5 0(3*) 

2018-09-13 Cinahl 

(MH “Smoking Cessation”) AND 

(MH “Qualitative Studies”).  

Limits: 2008-2018. English. Full 

text. Peer Reviewed 147 15 3 1(7*) 

2018-09-13 Cinahl 

(MH “Smoking Cessation”) AND 

(MH "Interviews") AND Parents* 

Limits: 2008-2018. English. Full 

text. Peer Reviewed 

 10 2 1 0(2*) 
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2018-09-13 ERIC 

DE “Smoking” AND “Cessation”. 

Limits:2008-2018. English. Full 

text. Peer Reviewed 192 0 0 0 

2018-09-13 ERIC 

DE “Smoking” AND “Cessation” 

AND Parents*. Limits:2008-2018. 

English. Full text. Peer Reviewed 

 4 0 0 0 

2018-09-13 ERIC 

DE “Smoking” AND “Cessation” 

AND DE “Interviews”.  Limits: 

2008-2018. English. Full text. Peer 

Reviewed 19 0 0 0 

2018-09-13 ERIC 

(“Smoking cessation”) AND   

DE "Qualitative Research" . 

Limits: 2008-2018. English. Full 

text. Peer Reviewed 9 0 0 0 

2018-09-13 PsychINFO 

(“Smoking cessation”) AND 

Parents*. Limits: 2008-2018. 

English.  Peer Reviewed. 

Qualitative Study 16 0 0 0(4*) 

2018-09-13 PsychINFO 

(“Smoking Cessation”) AND 

(“Interviewing”) 1 0 0 0 

2018-09-13 PsychINFO 

(“Smoking Cessation”) AND 

(“Parents”) OR (“Interviewing”) 

Limits:*. Limits: 2008-2018. 

English.  Peer Reviewed. NOT 

Qvantitative Study. 10 2 0 0(2*) 

2018-09-13 PubMed 

(”Smoking Cessation”[Mesh]) And 

Parents*. Limits: 2008-2018. Full 

Text. Abstract. 93 11 7 3 

2018-09-13 PubMed 

(”Smoking Cessation”[Mesh]) 

AND "Interviews as Topic"[Mesh]. 

Limits:2008-2018. Full Text. 

Abstract. 272 6 3 1(4*)  

2018-09-13 PubMed 

("Smoking Cessation"[Mesh]) 

AND "Qualitative Research" 

[Mesh]. Limits:2008-2018. Full 

Text. Abstract. 226 4 1 2(2*) 

2018-09-13 PubMed 

("Smoking Cessation"[Mesh]) 

AND "Interviews as Topic"[Mesh] 

AND Parents*. Limits:2008-2018. 

Full Text. Abstract. 16 2 1 0(4*) 

2018-09-13 SveMed+ 

“Smoking Cessation” 

Limits: 2008-2018. Peer Reviewed. 

Online. Engelska . Svenska 33 2 0 0 

2018-09-13 SveMed+ 

“Smoking Cessation” AND 

Parents*.limits: 2008-2018 Peer 1 0 0 0 
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Reviewed. Online. Engelska . 

Svenska 

2018-09-13 SveMed+ 

“Smoking Cessation” AND 

“Interviewing”. Parents* Limits: 

Peer Reviewed. Online. Engelska . 

Svenska 0 0 0 0 

2018-09-13 Sve Med+ 

“Smoking Cessation” AND 

“Interviewing”. Parents* AND 

”Qualitative Research”  Limits: 

Peer Reviewed. Online. Engelska 

Svenska 

 0 0 0 0 

  

 

Summa 

Antal dubletter vid tidigare 

sökningar* 1984 113 47 13 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Abdullah, A. S., Hua, F., Xia, X., Hurlburt, S., Ng, P., MacLeod, W.,Siegel,M.,Griffiths. & 

Zhang, Z. (2012). Second‐hand smoke exposure and household smoking bans in Chinese families: 

a qualitative study. Health & Social Care in the Community, 20(4), 356-364. 

DOI:10.1111/j.1365-2524.2011.01035.x. 

Land  

Databas 

 

Kina 

Academic Search Elite,  Cinahl 

Syfte Att ta reda på orsaker till varför barnet utsätts för passiv rökning 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ 

Urval 31 hushåll 

Datainsamling Fokusgruppsintervjuer, djup intervjuer och diskussioner 

Dataanalys Bandinspelning och tema analys 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Att det finns bristande kunskaper om passiv rökning hos föräldrarna 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 2 

 

 

Referens Atkinson, O., Coleman, T., McNeill, A., Lewis, S., & Jones, L. L. (2013). The role of nicotine 

replacement therapy for temporary abstinence in the home to protect children from environmental 

tobacco smoke exposure: a qualitative study with disadvantaged smokers. BMC Public Health, 

13(1), 262. 

DOI:10.1186/1471-2458-13-262 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

 

Syfte Att undersöka om konceptet att använda nikotinersättningsmedel kan skydda barn från att utsättas 

för passiv rökning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 36 rökande föräldrar 

Datainsamling Djupintervjuer 

Dataanalys Intervjuer spelades in och materialet transkiberades, kodades och analyserades utifrån teman för 

att identifiera huvudteman och underkategorier 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Att mer utbildning behövs därför att föräldrarna inte vill använda nikotinersättningsmedel för att 

skydda sina barn från passiv rökning 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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VI 

 

 

Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Bottorff, J. L., Oliffe, J. L., Kelly, M. T., Johnson, J. L., & Chan, A. (2013). Reconciling parenting 

and smoking in the context of child development. Qualitative Health Research, 23(8), 1042-1053. 

DOI:10.1177/1049732313494118 

Land  

Databas 

Canada 

Academic Search Elite 

Syfte Att utforska i vilket mikro socialt context barnet befinner sig i tidig barndom i relation till 

föräldrars rökning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded-theory 

 

Urval 28 mammor och deras partners som var pappor 

Datainsamling Djupintervjuer semi-strukturerade 

Dataanalys Bandinspelning. Materialet transkiberades och kodades. 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Belyser fenomenet att föräldrars önskan är att bli rökfria utifrån fem typer av interaktioner mellan 

barn och föräldrar  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Carlsson, N., Alehagen, S., Gäre, B. A., & Johansson, A. (2011). " Smoking in Children's 

Environment Test": a qualitative study of experiences of a new instrument applied in preventive 

work in child health care. BMC Pediatrics, 11(1), 113. 

DOI:10.1186/1471-2431-11-113 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter på BVC av att använda det validierade instrumentet 

SiCET(Smoking in Children´s Environment Test) i dialog med föräldrar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 18 sjuksköterskor, varav 5 var barnsjuksköterskor och 13 var distriktssköterskor. 

Datainsamling Fokusgruppsintervjuer, öppna frågor 

Dataanalys Analys enl Kreuger and Casey. Data texten transkiberades av första författaren. Sedan lästes data 

flera gånger för att hitta mönster och djupare mening. Två författare sorterade in data i kategorier 

och underkategorier. För att öka trovärdigheten i materialet anlitades ytterligare en forskare. 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Att instrumentet med SiCET behöver testas ytterligare för bedömning om det är användbart eller 

ej i diskussioner med föräldrar. Att MI-metoden diskuterades som ett komplement till SiCET för 

att åstadkomma livsstilsförändring. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 5 

 

 

Referens Hoehn, J. L., Riekert, K. A., Borrelli, B., Rand, C. S., & Eakin, M. N. (2016). Barriers and 

motivators to reducing secondhand smoke exposure in African American families of head start 

children: a qualitative study. Health Education Research, 31(4), 450-464. 

DOI:10.1093cyw028 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

 

Syfte Att ta reda på hinder och motivationsfaktorer hos låginkomsttagare bland afrikansk amerikanska 

föräldrar för att kunna ge vägledning för hur det skall gå till att implementera rökförbud och 

minska att barn utsätts för passiv rökning.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 52 Afrikansk amerikanska personer som hade hand om barn, varav 35 mammor,7 pappor, 7 

farmödrar och tre andra personer 

Datainsamling Data hämtades först från en större studie om hur passiv rökning kunde minskas genom att använda 

MI-metoden.  Därefter samlades data in med bandinspelningar. 

Dataanalys Bandinspelningar, texten har transkiberats och analyserats, teman 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats MI kombinerat med utbildningsprogram visade sej vara bra för att föräldrarna skulle minska på sin 

rökning. Barriärer mot att sluta röka kunde vara sociala nätverket, vädret, barnomsorgen i hemmet.  

Motivationsfaktorer kunde vara ekonomi, att behandlingsmöjligheter finns för rökavvänjning, att 

få stöd från sin doktor, det sociala nätverket, att ha en egen motivation till att vara en förebild för 

sitt barn som icke rökare. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Jones, L. L., Atkinson, O., Longman, J., Coleman, T., McNeill, A., & Lewis, S. A. (2011). The 

motivators and barriers to a smoke-free home among disadvantaged caregivers: identifying the 

positive levers for change. Nicotine & Tobacco Research, 13(6), 479-486 

DOI.org/10.1186/1471-2458-13-262 

Land  

Databas 

 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att utreda om rökbeteende hemma och motivation och hinder mot rökfri hemmiljö och hur 

hälsovårdspersonal kan stödja beteende så att det förändras. 

Metod:  

Design 

Kvalitet 

 

Urval 22 rökande vårdgivare varav 16 mammor, varav en farmor, varav fem pappor 

Datainsamling Djup intervjuer 

Dataanalys Inspelade intervjuer där texten transkiberades och kodades och huvudteman och underkategorier 

identifierades 

Bortfall Har  ej redovisats 

Slutsats Att utreda om rökbeteende hemma och motivation och hinder mot rökfri hemmiljö och hur 

hälsovårdspersonal kan stödja beteende så att det förändras. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Kwon, J. Y., Oliffe, J. L., Bottorff, J. L., & Kelly, M. T. (2015). Masculinity and fatherhood: New 

fathers’ perceptions of their female partners’ efforts to assist them to reduce or quit smoking. 

American Journal of Men's Health, 9(4), 332-339. 

DOI:10.1177/1557988314545627 

Land  

Databas 

 

Canada 

PubMed 

Syfte Att undersöka hur kvinnorna kan stödja männen att minska eller att sluta röka 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 20 blivande och nyblivna pappor 

Datainsamling En andra analys av djup intervjuer som var gjorda tidigare före den här studien 

Dataanalys Intervjutexten transkiberades, kodades till teman och kategorier 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Tre huvudteman identifierades som stöd, autonomi och männens frihet att röka, förakt för att 

männen fortsatte att röka. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Memon, A., Barber, J., Rumsby, E., Parker, S., Mohebati, L., de Visser, R. O., 

Venables,S.,Fairhurst,A., Lawson,K. & Sundin, J. (2016). What factors are important in smoking 

cessation and relapse in women from deprived communities? A qualitative study in Southeast 

England. Public Health, 134, 39-45. 

Doi.org/10.1016/j.puhe.2016.01.014 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

 

Syfte Att ta reda på kvinnors attityder och faktorer  till varför de inte vill rökavvänjas och har svårare för 

att sluta 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 11kvinnor, rökare och icke-rökare från Sydöstra England 

Datainsamling Fokusgruppsintervjuer  semi-strukturerade  

Dataanalys Bandinspelning. Materialet transkiberades och sedan gjordes tema analys 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Att kvinnor var oroliga för viktökning och hormonell obalans vid rökavvänjning 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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XII 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Rowa-Dewar, N., & Amos, A. (2016). Disadvantaged parents’ engagement with a national 

secondhand smoke in the home mass media campaign: a qualitative study. International Journal 

of Environmental Research and Public Health, 13(9), 901. 

DOI:10.3390/ijerph13090901 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

 

Syfte Att ta reda på hur en nationell kampanj kan påverka föräldrar att sluta röka 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 22 mammor och tre pappor före kampanjen infördes och 17 föräldrar efter kampanjen genomförts 

Datainsamling Intervjuer semi-strukturerade r 

Dataanalys Bandinspelning, texten transkiberades och lästes och lästes om av de två författarna och jämfördes 

med fältanteckningar gjorda av den första författaren som hade gjort intervjuerna, använt 

Temaanalys 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Att de allra flesta föräldrarna hade sett kampanjen mot passiv rökning TV. Att det fanns 

motivation hos föräldrarna att inte röka i närheten av barn. Att föräldrarna uttryckte en önskan om 

rökfria hem men att det fanns omständigheter som begränsade möjligheten att bli rökfri. 

Vetenskap Hög kvalitet 
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Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Rowa-Dewar, N., Rooke, C., & Amos, A. (2017). Using e-cigarettes in the home to reduce 

smoking and secondhand smoke: disadvantaged parents' accounts. Health Education Research, 

32(1), 12-21. 

DOI:10.1093/her/cyw052 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

 

Syfte Att utreda föräldrars med ofördelaktig socioekonomisk status erfarenheter av e-cigaretter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 25 föräldrar, varav 22 mammor och tre pappor. 

Datainsamling Intervjuer två stycken. Den sista intervjun gjordes 6 månader efter att den första intervjun hade 

gjorts. 

Dataanalys Analys av hur föräldrarna såg på sitt bruk av e-cigaretter. Data transkiberades. Mönster 

identifierades och resulterade i teman. Alla tre författarna gjorde slutligen en jämförande analys av 

all data. 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Att föräldrarna såg e-cigaretten som något som inte skulle skada barnet snarare än som ett 

rökavvänjnings medel. Att föräldrarna var rädda för att barnet skulle leka med e-cigaretten i 

hemmet. Att e-cigaretten är omdiskuterat. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Stewart, M. J., Greaves, L., Kushner, K. E., Letourneau, N. L., Spitzer, D. L., & Boscoe, M. 

(2011). Where there is smoke, there is stress: low-income women identify support needs and 

preferences for smoking reduction. Health Care for Women International, 32(5), 359-383. 

DOI:10.1080/07399332.2010.530724 

Land  

Databas 

Canada 

Academic Search Elite, Cinahl 

Syfte Att ta tillvara behov och önskemål från en förbisedd grupp -kvinnor med låg inkomst 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 64 kvinnor med låg inkomst som rökte 

Datainsamling Intervjuer som var semi-strukturerade 

Dataanalys Inspelade intervjuer, texten transkiberades och kodades i olika huvudteman och underkategorier 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Att kvinnornas röknings erfarenhet kan sättas i relation till stödjande nätverk, att avvänjningsstöd 

behövs för att minska rökandet, att stödjande interventioner behövs för att minska eller att sluta 

röka 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 12 

 

 

Referens Stewart, H. C., Stevenson, T. N., Bruce, J. S., Greenberg, B., & Chamberlain, L. J. (2015). 

Attitudes toward smoking cessation among sheltered homeless parents. Journal of Community 

Health, 40(6), 1140-1148. 

DOI 10.1007/s10900-015-0040-2 

Land  

Databas 

USA 

Academic Search Elite, Cinahl 

 

Syfte Att hitta motivations faktorer och hinder för rökavvänjning hos hemlösa föräldrar i skyddsboende 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 33 föräldrar, varav 8 män och 25 kvinnor deltog 

Datainsamling Fokusgrupps intervjuer 

Dataanalys Inspelade intervjuer vars text transkiberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Har ej redovisats 

Slutsats Att mer utbildning behövs för att förmå föräldrarna att sluta röka trots att föräldrarna var medvetna 

om att barnens hälsa påverkas av passiv rökning 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög kvalitet 
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Artikel 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Von Kohorn, I., Nguyen, S. N., Schulman‐Green, D., & Colson, E. R. (2012). A qualitative study 

of postpartum mothers’ intention to smoke. Birth, 39(1), 65-69. 

DOI:10.1111/j.1523-536 

Land  

Databas 

USA 

PubMed, PsycINFO 

 

Syfte Att ta reda på orsaken varför nyblivna mammor börjar röka igen efter ett långt uppehåll under 

graviditeten 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded-theory 

 

Urval 24 Mammor, åldrar 18-36, varav 63% var vita kvinnor 

Datainsamling Intervjuer semi-strukturerade 

Dataanalys Bandinspelning.Materialet transkiberades och kodades och diskuterades.Tre intervjuer som 

granskades av en grupp forskare. Deskriptiv statistik användes. 

Bortfall Har redovisats 

Slutsats Belyser fenomenet att de flesta kvinnor återvänder till att börja röka igen efter att de har haft ett 

långt uppehåll där de har upplevt abstinens under sina graviditeter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög kvalitet 
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Tabell 4. Redovisning av teman som har utvecklats från resultatartiklarna enligt Meta-

etnografisk metod. 

 

Studier Barnets 

hälsa 

Förebild som 

förälder 

Rökfri 

miljö 

Stöd från 

primärvården 

Abdullah et al, 

2012 

x x x x 

Atkinson et al, 

2013 

x x x x 

Bottorff et al, 

2013 

x x  x 

Carlsson et al, 

2011 

x  x x 

Hoehn et al., 

2016 

x  x x 
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Jones et al, 

2011 

x x x x 

Kwon et al, 

2015 

  x x 

Memon et al, 

2016 

x  x x 

Rowa-Dewar & 

Amos, 

2016 

x  x x 

Rowa-Dewar et 

al, 

2017 

x  x x 

Stewart et al, 

2011 

x  x x 

Stewart et al, 

2015 

x  x x 

Von Kohorn et 

al, 

2012  

x x x x 
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Tabell 5  

Redovisning av nyckelord, tema och inkluderande studier.  

Nyckelord  Tema Inkluderande studier 

Stark vilja och skuldkänslor. 

Skam Beteendeförändringar, 

Attityder positiva och negativa.  

Kommunikation med barnet 

som är 3-4 års ålder – rädsla, 

Föräldrar skyddar barns hälsa 

för exponering av passiv 

rökning Barnen oroliga för 

föräldrars hälsa relaterad till 

föräldrars rökning. Kunskap om 

hälsa eller ohälsa hos barn 

Kännedom om direkta negativa 

hälsoeffekter från passiv 

rökning på barn. Frustration om 

okunskap om passiv rökning. 

Barnets hälsa Abdullah et al, 2012 

Atkinson et al, 2013,  

Bottorff et al, 2013 

Carlsson et al., 2011 

Hoehn et al, 2016 

Jones et al, 2011 

Memon et al, 2016 

Rowa-Dewar & Amos, 2016 

Rowa-Dewar et al, 2017 

Stewart et al, 2011 

Stewart et al, 2015 

Von Kohorn et al, 2012 

 

 

Förebild för sitt barn, att barnet 

påpekade för föräldern att 

föräldern inte skulle röka. 

Moderns utseende 

Att ha ansvar för sin 

föräldrabild så att det inte 

inspirerar barn till att börja röka 

i uppväxten. 

 

 

Förebild som förälder Abdullah et al, 2012 

Atkinson et al, 2013,  

Jones et al, 2011 

Bottorff et al, 2013 

Memon et al.,2016 

Von Kohorn et al, 2012 
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Upprätthållande av sociala 

kontakter. Känsla av trygghet i 

att röka i ett socialt 

sammanhang. Beteende Stöd. 

Acceptans. Nödvändigt att 

behålla sociala kontakter. 

Rökning var kulturellt och 

traditionellt betingat. 

Kommunikation. Rädsla inför 

att förbjuda rökning för äldre 

släkting. Påtryckningar vid 

rökavänjning av rökfria 

partners, släkt och vänner. 

Sociala nätverk, Vädret 

Massmedia, sociala medier och 

samhället. Misstro mot reklam. 

 

 

Rökfri miljö Abdullah et al, 2012 

Atkinson et al, 2013,  

Bottorff et al, 2013 

Carlsson et al, 2011 

Hoehn et al, 2016 

Jones et al, 2011 

Kwon et al, 2015 

Memon et al, 2016 

Rowa-Dewar & Amos, 2016 

Rowa-Dewar et al, 2017 

Stewart et al, 2011 

Stewart et al, 2015 

Von Kohorn et al, 2012 

 

 

 

 

 

Kunskaper/ okunskaper. 

Efterfrågade och efterfrågade 

inte information om rökningens 

skadliga effekter av passiv 

rökningen. Önskade och 

önskade inte hjälp med 

nikotinersättningsterapi. Stöd: 

familjerådgivning. 

Socioekonomiskt stöd 

Stresshantering. Socialt stöd 

med aktiviteter  

Distriktssköterskan stöd med 

hjälp av MI- samtal, SiCET,  

tolk. Mödrarna som stöd till 

fäderna.  

Stöd från primärvården Abdullah et al, 2012 

Atkinson et al, 2013,  

Bottorff et al, 2013 

Carlsson et al, 2011 
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