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ABSTRACT 

 
Background: Peripheral arterial disease is a disease that affects many people worldwide, 

where smoking is one of the major risk factors for developing peripheral arterial disease. To 

provide accurate information to patients and to work towards health promotion, it is important 

to find out how patients experience smoking and their perception in association with 

peripheral arterial disease. 

Aim: The purpose of this study was to describe the perception and/or experience of smoking 

in patients with peripheral arterial disease. 

Methods: A qualitative method with phenomenographic design were used in this study. Semi-

structured interviews were used to interview a total of six adult smoking patients about their 

experience of smoking. All patients had peripheral arterial disease.  

Results: Four categories were identified about the patients perception of smoking: 

stimulating, anxiety and guilt, a habit and that it is negative to smoke.  

Conclusion: The patients experienced these categories in different ways, which gives us an 

increased understanding of how these patients experience smoking. The patients felt that there 

was a connection with peripheral arterial disease and smoking, but at the same time there 

were some who did not feel that there was any connection. This could be due to lack of 

information but also lack of motivation to quit smoking among the patients. With the results 

from this study, healthcare professionals can gain an understanding of how patients who 

smoke look at their illness and what information they need to increase their motivation to quit 

smoking. 

 

Key words: Smoking, perceptions, peripheral arterial disease, phenomenography  
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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Perifer kärlsjukdom är en sjukdom som drabbar många människor världen över 

där rökning är en av de största riskfaktorerna för att utveckla perifer kärlsjukdom. För att 

kunna ge rätt information till patienterna och arbeta hälsofrämjande är det viktigt att ta reda på 

hur patienterna upplever rökning och dess samband med perifer kärlsjukdom. 

Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva upplevelsen av rökning hos patienter med 

perifer kärlsjukdom. 

Metod: En kvalitativ metod med fenomenografisk design/analysmetod användes i studien 

med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sex patienter om deras upplevelser av 

rökning där samtliga patienter var aktiva rökare och hade perifer kärlsjukdom.  

Resultat: Fyra kategorier identifierades om patienternas upplevelser av rökning: Att det var 

stimulerande, gav ångest och skuldkänslor, en vana och att det är negativt att röka. 

Slutsats: Patienterna upplevde dessa kategorier på olika sätt vilket ger oss en ökad förståelse 

om hur dessa patienter upplever rökning. Patienterna upplevde att det fanns ett samband med 

rökning och perifer kärlsjukdom, men samtidigt var det några som inte upplevde något 

samband. Detta kunde bero på brist på information eller motivation till rökstopp. Med 

resultaten från den här studien kan vårdpersonal få en ökad förståelse för hur rökande 

patienter ser på sin sjukdom och hälsa men också för att förstå vilken information patienterna 

har och behöver för att motivera dem till rökstopp. 

 

Nyckelord: Rökning, upplevelser, perifer kärlsjukdom, fenomenografi 
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INLEDNING 

 
Min uppsatsidé var att skriva om hur patienter med perifer kärlsjukdom ser och upplever 

rökning. Jag arbetar på en kärlkirurgisk vårdavdelning på ett större regionsjukhus i 

Mellansverige och möter många patienter som röker och har perifer kärlsjukdom. Många av 

patienterna jag möter tror att de blir friska när de genomgått ett kärlkirurgiskt ingrepp och ser 

då inte vikten av att sluta röka för att förebygga och/eller lindra perifer kärlsjukdom. Många 

studier och forskning finns om rökning och olika sjukdomar, även rökning i samband med 

bukaortaaneurysm och carotisstenos som vi även behandlar på vår kärlkirurgiska klinik. Det 

finns studier gjorda om rökande patienter med perifer kärlsjukdom men jag anser att det 

behövs mer information och kunskap inom detta område. Hur ser patienterna på rökning? Vad 

vet de och var brister kunskapen om rökning och dess samband med perifer kärlsjukdom? Om 

vi får svar på dessa frågor kan informationen om rökning anpassas till patienterna för att ge 

dem ökad förståelse om vikten av rökstopp. 
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BAKGRUND 

Perifer kärlsjukdom 

Perifer kärlsjukdom, engelskans peripheral arterial disease (PAD) eller benartärsjukdom 

(BAS) som det också kallas, är en sjukdom som drabbar många människor världen över. 

Ungefär en femtedel av den äldre svenska befolkningen (>70 års ålder) har perifer 

kärlsjukdom av en mer eller mindre allvarlig grad (Sigvant et al., 2007). Definitionen av BAS 

är ateroskleros i artärerna distalt om aortabifurkationen samt ett ankelarmindex (ABI) på <0,9. 

ABI räknas ut genom att dividera det uppmätta ankeltrycket i foten med det systoliska 

armtrycket (Koraen, 2010; Ramos et al., 2009). Det finns tre olika kategorier inom BAS: 

asymtomatisk, claudicatio intermittens och kritisk ischemi. Claudicatio intermittens heter i 

folkmun fönstertittarsjukan och definieras som smärta eller kramper i benen vid ansträngning 

som upphör direkt vid vila (Criqui & Aboyans, 2015). Smärtan eller kramperna kan uppstå till 

exempel efter en promenad efter ett visst antal meter. Kritisk ischemi kännetecknas av 

vilovärk, sår eller gangrän (kallbrand). Med vilovärk menas smärta som uppstår när patienten 

är i vila eller vid nattsömnen. Detta är oerhört handikappande för patienten som påverkas inte 

bara av värken utan även av sin störda nattsömn. Detta ger en negativ effekt på livskvaliteten 

och ofta hjälps patienten av att gå upp och gå en stund på natten eller att sova sittandes för att 

öka blodflödet ned i benen (Wann-Hansson, 2005).  

Riskfaktorer vid perifer kärlsjukdom 

De tre största riskfaktorerna vid BAS är ålder, rökning och diabetes (Wann-Hansson, 2005; 

Ramos et al., 2009). Även hypertoni, hyperlipidemi, övervikt och minskad fysisk aktivitet är 

andra riskfaktorer vid perifer kärlsjukdom (Lundberg, 2005). Studier har visat att risken att 

utveckla perifer kärlsjukdom ökar om patienten har diabetes (Sigvant et al., 2007). Enligt 

Malmstedt (2012) är ca 26% av alla patienter med BAS diabetiker, främst då typ2-diabetiker. 

Det finns en ökad risk att få hjärtinfarkt, cerebrovaskulär sjukdom och myokardinfakt om man 

samtidigt har perifer kärlsjukdom (Walker, Bunch, Cavros & Dippel, 2015; Chowdhury, 

2017). Flertalet patienter diagnostiseras ofta för sent och har en ökad risk för amputation i 

samband med perifer kärlsjukdom (Walker, Bunch, Cavros & Dippel, 2015). 

Rökning som riskfaktor 

Rökning är en av de största riskfaktorerna för att utveckla perifer kärlsjukdom (Bonaca & 

Creager, 2015; Tunstall-Pedoe, Peters, Woodward, Struthers & Belch, 2017; Criqui & 

Aboyans, 2015). Det tobaksröken bland annat gör i kroppen är att den påverkar våra celler så 

att läkningen försämras (Kehlet, Heeseman, Tønnesen & Schroeder, 2015). Även den 

postoperativa återhämtningen är försämrad hos rökande patienter jämfört med de som inte 

röker, oavsett vilken sorts operation som utförts. Patienter som slutat röka har en minskad risk 

för amputation jämfört med de patienter som fortsätter att röka (Armstrong et al., 2014). 

Att utveckla claudicatio intermittens är ökad med 8 till 10 gånger jämfört med de som inte 

röker (Wann-Hansson, 2005). Patienter som har en utvecklad perifer kärlsjukdom har sämre 

förutsättningar att kunna genomföra en bypass-operation om de fortsätter att röka samt ökar 

risken för amputation. Även vid vilken ålder patienter börjar röka är avgörande för om perifer 
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kärlsjukdom utvecklas senare i livet, liksom antalet cigaretter som patienten har rökt totalt sett 

(Planas et al., 2002).  

Aktuellt preventionsarbete och hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete är något som alla inom sjukvården arbetar med, vilket inkluderar 

hälsofrämjande levnadsvanor och information om tobaksavvänjning. I det Regionala 

Vårdprogrammet för Hälsofrämjande Levnadsvanor (Vårdgivarguiden, 2015) står det tydligt 

beskrivet om hälsofrämjande arbete. T ex om överkonsumtion av alkohol, minskad fysisk 

aktivitet och ohälsosamma matvanor samt tobaksavvänjning. Även om hur enkla råd, 

rådgivande samtal, telefonrådgivning och kvalificerade rådgivande samtal kan användas vid 

hälsofrämjande arbete tas upp i vårdprogrammet. 

Idag används både motiverande samtal och läkemedel som metoder för rökavvänjning, t ex 

nikotinplåster, nikotintuggummin, inhalationer etc. Ofta är en kombination av samtal och 

läkemedel viktigt vid rökavvänjning och för att uppnå totalt rökstopp (Bonaca & Creager, 

2015). På flertalet mottagningar, inom primärvården och slutenvården finns en sjuksköterska 

eller en undersköterska som har gått rökavvänjningskurs, just för att hjälpa patienter att 

motivera till rökstopp. Att följa upp patienter efter en sjukhusvistelse är också viktigt för att 

fortsätta uppmuntra och stödja patienter i sitt hälsofrämjande arbete (Brobeck, Odencrants, 

Bergh & Hildingh, 2013). Detta kan inkludera extra återbesök eller telefonkontakt efter 

utskrivning från slutenvården (Berndt, Lechner, Mudde, De Vires & Bolman, 2017).  Det 

finns även olika program, gruppmöten och kurser för patienter att gå men även olika PM för 

vårdpersonal att följa vid vård av patienter och rökavvänjning (Richter-Sundberg, Kardakis, 

Weinehall, Garvare & Nyström, 2015). 

Motivering till rökstopp hos patienter med perifer kärlsjukdom 

På ett flertal kärlkirurgiska kliniker i Sverige råder totalt rökstopp innan kirurgisk åtgärd. 

Detta kan vara en motiverande faktor till rökstopp då risken för ocklusion av inopererade graft 

och stent minskar i samband med rökstopp (Newhall et al., 2017). I samma studie ansåg 

många patienter att de fick ökad motivation till rökstopp om de fick information av sin 

operatör inför sin operation. Ofta räcker inte skrämseltaktiken genom hot av amputation eller 

risken att t ex drabbas av en hjärtinfarkt för att patienter ska motiveras till rökstopp 

(Armstrong et al., 2014). Det krävs ofta en kombination av åtgärder, så som muntlig och 

skriftlig information, motiverande samtal av en sjuksköterska och/eller läkare, nikotinsubstitut 

i form av tuggummi eller nikotinplåster etc. för att en patient ska bli motiverad till rökstopp. 

Även motion, antalet motiverande samtal, egen förmåga att utföra delmål och ens egen 

copingförmåga ökar signifikant tiden för uppehåll av rökning enligt en studie av López-

Torrecillas et. al. (2014). I studien av Newhall et al. (2017) är många patienter mer 

motiverade att sluta röka om de får rådet av en läkare jämfört med en sjuksköterska. I samma 

studie beskrivs även att många läkare har svårt att ta sig tiden att diskutera rökstopp 

tillsammans med patienter. Oftast är det något som sägs i förbifarten då tidsbristen är stor 

inom sjukvården. Att motivera patienter till rökstopp kräver också ett samarbete med 

patienten i fråga liksom ett personcentrerat förhållningssätt (Klemenc-Ketis, Terbovc, 

Gomiscek & Kersnik, 2015).  
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Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad vård och/eller förhållningsätt hos vårdpersonal är något som används oftare 

inom sjukvården jämfört med tidigare och som ökar livskvaliteten, den egna tillfredställelsen, 

copingförmåga samt följsamhet av ordinationer (Corriere et al., 2015). Personcentrerad vård 

innebär att patienten är delaktig i beslut om sin vård, att t ex inte bara läkaren ordinerar 

läkemedel, operationer etc. utan att patienterna är delaktiga i beslut rörande sin vård. I 

Edvardsson och Innes (2010) studie beskrivs personcentrerad omvårdnad som att personen 

eller patienten är i en social relation, i en social värld, att omgivningen/miljön är viktig samt 

att vara ett med sig själv. Fokuset är alltså på patienten som har diagnosen, inte diagnosen och 

dess behandling i sig som patienten har. Alla patienter är olika och ska således inte behandlas 

på samma sätt, alla patienter har olika strategier och copingmekanismer för att lösa problem 

och ta till sig given information (Gould, 2014). Av just den anledningen är personcentrerad 

omvårdnad viktig i samband med rökavvänjning. Stigma angående rökning är också viktigt att 

diskutera med patienterna, och även vårdpersonal emellan, för att öka förståelsen och främja 

personcentrerad vård (Luberto, Hyland, Streck, Temel & Park, 2016). Det är också viktigt 

med personcentrerad omvårdnad just för att veta hur informationen mottas och hur 

information kan ges på bästa sätt till patienterna beroende på om de är redo att ta emot 

informationen, men också om hur de vill att informationen ska ges.  

Inom personcentrerad vård är det viktigt att se personen som sitter framför sig, att kunna se 

personen bakom patienten och inte endast se en patient som en diagnos eller någon som 

behöver vård (Andersson, Willman, Sjöström-Strand & Borglin, 2015; Masefield et al., 2016). 

Detta är något som är viktigt att komma ihåg inom sjukvården och något som behöver belysas 

för att kunna få en ökad förståelse för patienterna och hur de upplever sin vård, sjukdom och 

tillfrisknande. Inte minst vad gäller patienter med perifer kärlsjukdom som är rökare.  

PROBLEMFORMULERING 
 

Rökning är således en stor riskfaktor för att utveckla perifer kärlsjukdom och ger försämrad 

återhämtning efter en kärlkirurgisk intervention och/eller operation. Vårdpersonal behöver 

veta mer om patienternas kunskapsläge och hur de upplever rökning. Vad vet de om 

rökningens påverkan på perifer kärlsjukdom och vilka är deras upplevelser? Att få veta hur 

patienterna upplever rökning kan hjälpa vårdpersonal att informera patienterna på rätt sätt och 

att få reda på vilken information patienterna behöver angående rökning. En fördjupad 

förståelse för hur patienterna upplever rökning i sin vardag kan hjälpa vårdpersonal att ur ett 

personcentrerat perspektiv motivera patienter till rökstopp och ge rätt information vid rätt 

tillfälle för att minska amputationsrisken och risken för övriga komplikationer till följd av 

rökning. Vilken information har patienterna och vilken information behöver dem om rökning 

och dess negativa påverkan på sin hälsa i samband med perifer kärlsjukdom? 
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SYFTE 

 
Syftet med den här studien var att beskriva upplevelsen av rökning hos patienter med perifer 

kärlsjukdom. 

METOD 

Design 

Kvalitativ metod med fenomenografisk ansats användes i den här studien, vilket innebär att 

patienternas upplevelse av rökning är i fokus. Hur patienterna upplever rökning, vilka likheter 

och skillnader som finns mellan patienternas upplevelser och hur de ser på rökning generellt 

sett var det viktiga i den här studien. Alla människor ser på rökning på olika sätt, därför 

behöver alla olika synsätt och upplevelser av rökning belysas så att så många som möjligt 

förstår alla dessa upplevelser, men också likheter och olikheter dem emellan (Larsson & 

Holmström, 2007). Detta är det essentiella inom fenomenografi, vilka upplevelser och/eller 

uppfattningar som patienten har, och därför är den designen vald till den här studien 

(Stenfors-Hayes, Hult & Dahlgren, 2013; SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2014). 

Urval 

Strategiskt urval användes där patienter som var planerade för besök på kärlkirurgiska 

mottagningen tillfrågades om att delta i studien. Totalt inkluderades sex patienter till denna 

studie.  

Inklusionskriterier: Patienter som besökte kärlkirurgiska mottagningen, hade eller planerades 

att genomföra ett ingrepp/operation på kärlkirurgiska kliniken, att de hade perifer kärlsjukdom 

och var rökare. 

Exklusionskriterier: Patienter som var under 18 års ålder, var rökfria, hade någon slags 

demenssjukdom eller var begränsad i sin kognitiva förmåga, kunde inte det svenska språket, 

där anledningen till mottagningsbesöket var pga. besvär med venösa kärl och inte perifer 

kärlsjukdom. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer där frågorna var bestämda i förväg 

med tillhörande följdfrågor, var god se Bilaga 1 (Polit & Beck, 2017). Dessa intervjuer 

spelades in med diktafon och genomfördes på ett större regionsjukhus i Mellansverige. 

Intervjuerna varade mellan 9–16 minuter. De frågor som ställdes i intervjuerna var öppna för 

att på så sätt få patienterna att ge sina egna svar och inte påverkas av omgivningen eller 

intervjuaren. T ex gavs inga ledande frågor för att få ett specifikt önskat svar. Det var också 

önskvärt att intervjuaren höll sin egen förförståelse utanför rummet så att inte patienterna 

påverkades i sina svar. (Stenfors-Hayes, Hult & Dahlgren, 2013).  
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En pilot gjordes av intervjuguiden innan datainsamlingen påbörjades. Denna pilot gav 

information om hur frågorna ställdes samt revidering av vissa frågor för att kunna svara på 

syftet. Tre av de totalt nio frågorna reviderades. 

Dataanalys 

Det insamlade datat (de inspelade intervjuerna) transkriberades med hjälp av dataprogrammet 

InqScribe. Intervjuerna transkriberades ordagrant vilket gjordes i direkt anslutning till 

avslutad intervju. De utskrivna transkriberingarna motsvarade totalt 37 sidor. 

Analysmetoden inom fenomenografisk forskning föreskriver att man går igenom 

nedanstående sju steg, men en modifierad variant genomfördes i denna studie. 

1. Läs igenom den transkriberade texten, helst flera gånger (familiarisation) 

2. Läs igenom texten igen och markera texten där patienten/informanten svarade på 

huvudfrågorna (condensation) 

3. Läs igenom de markerade delarna i texten och dela upp dessa i meningsbärande 

enheter (comparison) 

4. Gruppera likartade meningsbärande enheter och benämn dessa grupper preliminärt 

(grouping) 

5. Jämför gruppernas likheter och skillnader och dela upp dessa i kategorier 

(articulating) 

6. Namnge grupperna utifrån dess innebörd (labelling) 

7. Beskriv därefter grupperna, jämför dessa och hitta deras olika innebörder och mening 

(Contrasting) 

(Stenfors-Hayes, Hult & Dahlgren, 2013; Chekol, 2012). 

Dessa ovanstående steg används som regel inom fenomenografisk dataanalys. Det är sällan 

dessa steg följs i direkt fallande ordning då man kan behöva gå fram och tillbaka mellan dessa 

steg för att till slut hitta utfallsrummet (core meaning). För att hitta/komma fram till 

utfallrummet jämförs kategorierna i steg sju flera gånger och kan tills slut jämföras med 

varandra (sk. Horisontella kategorier) eller rangordnas (sk. Vertikala kategorier). (Chekol, 

2012; Larsson & Holmström, 2007).  

En modifierad variant av de ovanstående stegen genomfördes i denna studie. Tidsbristen 

gjorde att inte alla de sju stegen genomfördes, kategorierna hann inte heller jämföras med 

varandra för att bilda horisontella eller vertikala kategorier (Larsson & Holmström, 2007). 

Nedan beskrivs hur processen genomfördes i denna studie: 

1. Den transkriberade texten lästes igenom flera gånger för att lära känna materialet. 

Detta var en process som var tidskrävande men nödvändig för att lära känna materialet 

och förstå dess innebörd. Det var även nödvändigt för att uppfatta alla 

patienters/informanters olika upplevelser. 

 

2. De delar av den transkriberade texten som svarade på huvudfrågorna markerades och 

hela den transkriberade texten lästes igenom ytterligare ett flertal gånger. 
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Huvudfrågorna, se Bilaga 1 (under intervjufrågor), var de frågor som svarade till 

syftet med denna studie. Hur patienterna/informanterna upplevde rökning och om de 

såg något samband med rökning och sin perifera kärlsjukdom är frågor som svarar på 

studiens syfte. Totalt markerades 116 delar ur de transkriberade texterna. 

 

3. De markerade delarna i de transkriberade texterna delades upp i olika 

grupper/meningsbärande enheter. 

De markerade delarna delades således in i olika grupper där de alla hade något 

gemensamt med varandra, dessa bildade grupper/meningsbärande enheter. Totalt 

identifierades fyra olika grupper. 

 

4. Grupperna med meningsbärande enheter lästes igenom ett flertal gånger och därefter 

sattes preliminära namn på grupperna. 

De preliminära namnen var de namn som var de första som författaren kom på som 

tycktes passa med de olika gruppernas innebörd. Att läsa igenom gruppernas 

meningsbärande enheter var något som var tidskrävande och krävde tålamod och 

uthållighet. De preliminära namnen på de fyra olika grupperna/meningsbärande 

enheterna, hädanefter kallade kategorier, visas i Tabell 1 på sidan 8. 

 

5. Slutgiltiga namn sattes på grupperna utefter dess innebörd 

Här fortsatte processen med att läsa igenom grupperna ett flertal gånger för att kunna 

identifiera passande namn på grupperna efter dess innebörd. Här ändrades det fram 

och tillbaka tills slutgiltiga namn identifierades. De slutgiltiga namnen på kategorierna 

visas i Tabell 1 på sidan 8.  

 

6. En beskrivning av de olika grupperna genomfördes. 

I resultatdelen av arbetet beskrevs dessa grupper och dess innebörd. De tillhörande 

citaten för varje grupp utvecklades och beskrevs ytterligare. 

 

Etiska aspekter 

Etikredovisning/etikprövning vid empiriska examensarbeten på grund- och avancerad nivå (se 

Bilaga 3) från Röda Korsets Högskola fylldes i inför studien och godkändes av handledaren 

innan studien påbörjades. Medgivande inhämtades även från verksamhetschef för att 

genomföra denna studie.  

Patienterna informerades först av en forskningssjuksköterska på kärlkirurgiska kliniken om 

studien och dess innebörd. Detta på grund av eventuellt stigma om rökning hos patienterna 

och att de skulle själva ha möjlighet att tacka nej till deltagandet i studien utan att intervjuaren 

informerade dem först. De informerades av forskningssjuksköterskan om att deltagandet var 

frivilligt samt att intervjuerna skulle spelas in. De kunde när som helst välja att avbryta under 

pågående intervju samt avbryta deltagandet i studien och att det beslutet inte skulle påverka 

dem på något sätt. Samtliga deltagare i studien läste igenom deltagarinformationen (se Bilaga 

2) angående studien som de fick hemskickat inför intervjun. De fick även muntlig information 

om studien samt skrev på sitt samtycke på blanketten (se Bilaga 2) inför påbörjad intervju av 
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intervjuaren (Helsingforsdeklarationen, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-

of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). 

Forskningssjuksköterskan har liksom all sjukvårdspersonal tystnadsplikt (Offentlighets- och 

sekretesslagen, SFS 2009:400) vilket patienterna informerades om innan påbörjad intervju.  

De inspelade intervjuerna samt de avidentifierade transkriberingarna sparas inlåst på ett 

externt USB och kan inte härledas till någon av deltagarna i studien. 

RESULTAT 
 

Totalt tillfrågades 15 patienter som uppfyllde de inklusionskriterier som krävdes för att delta i 

studien. De patienter som valde att inte delta i studien var de som inte hade tid, hade en tid att 

passa, sade att de inte ville prata med någon om rökning på grund av bristande motivation 

m.m. Totalt intervjuades sex patienter som var både män och kvinnor mellan 56–87 års ålder. 

Analysen visade att patienternas upplevelse av rökning och dess samband med perifer 

kärlsjukdom kunde upplevas på flera olika sätt. Totalt identifierades fyra olika kategorier: 

Stimulerande, ångest och skuldkänslor, en vana och att det var negativt att röka. Rökningen 

upplevdes som något som gav patienterna njutning och var stimulerande men också något 

som gav dem skuldkänslor och ångest. Till viss del kunde patienterna se ett samband med 

perifer kärlsjukdom medan andra inte såg något samband. Rökningen var något som flera 

patienter hade gjort i flera år och som de upplevde var deras identitet, något som gjorde att 

patienterna var de personerna de är idag.  

 

Tabell 1. Preliminära och slutgiltiga namn 

Preliminära namn på 

grupperna/kategorierna 

Slutgiltiga namn på 

grupperna/kategorierna 

 

Belönande/att de mådde bra av rökning Stimulerande 

Ångest och skuldkänslor Ångest och skuldkänslor 

Vana/omfattning av rökning En vana 

Kunskap och hälsouppfattning om rökning Negativt 

 

Stimulerande 

Den första kategorin som identifierades var att rökning är stimulerande. Flera patienter 

beskrev att rökning är något som är stimulerande för dem, något som ger dem njutning. 

Patienterna upplevde att rökningen är något som ger dem glädje, stimuli och gör dem lugna. 

Samtliga patienter som intervjuades upplevde att rökning gav dem lugn och sinnesro, de 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
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mådde bättre och kände sig trygga i sin tillvaro. Alla dessa beskrivningar av hur rökning 

påverkade dem är olika stimuli, att det är stimulerande för dem att röka på olika sätt.  

”Det vet jag inte hur jag mår när jag röker men det stimulerande på nåt sätt” 

”Att fördriva tiden det stimulerar mig på ett sätt … det är gott förstås” 

”Man känner sig lugnare” 

”Jag mår bättre” 

Ångest och skuldkänslor 

Den andra kategorin som identifierades var att rökning upplevdes som något som gav 

patienterna ångest och skuldkänslor. Flera av patienterna kände skuld och ångest över att de 

fortsatte att röka fast de visste att det var dåligt och att flera av dem har rökt i så många år. 

Detta kunde de uppleva på olika sätt, bland annat hur det påverkade dem och deras 

tankegångar kring rökning, deras sociala situation och sjukdomsinsikt. 

”Lite ångest … så där borde du inte göra nu får du smäll på fingrarna” 

”Så att det e nästan det sitter det e psykisk skam alltså” 

”Man har ju på nåt sätt i bakhuvudet … man e korkad …” 

Patienterna var väl medvetna om hur rökning påverkade deras hälsa, vilket var en av 

huvudfrågorna som löd: Hur ser du på rökning och dess påverkan på din hälsa? De beskrev 

flera olika upplevelser av hur rökningen påverkade sin hälsa och att de kände vikten av att 

sluta röka, vilket också ingår i den andra kategorin, ångest och skuldkänslor, som 

identifierades. 

”Det e klart att jag tänker på att sluta men det är inte bra alls” 

”… Ibland har jag en känsla att det är precis det jag behöver… och kanske samma 

eftermiddag samma dag har jag kommit underfund med att det är det värsta jag kan göra och 

att jag måste sluta omedelbart” 

”Så det e oerhört korkat att inte göra nånting åt det, det e dumt att komma när det är för sent 

sen. Det är svårt att backa bandet liksom” 

En vana 

Den tredje kategorin som identifierades var att rökning upplevdes som en vana, något som de 

har gjort länge och har svårt att sluta med. Rökningen beskrev patienterna som något de 

gjorde av en vana men som också hjälpte dem att ta itu med olika situationer, t ex när de blir 

stressade eller ledsna.   

”Sen blir det dom här vanecigaretterna, att man tar en mellan bilen, går hit och dit” 

”När man kommer ut från affären då är det dom här vanecigaretterna som är så onödiga” 
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”När jag är stressad och har ont, är rastlös. Det är då” 

Patienterna beskrev även en bristande motivation i att sluta röka just på grund av den vanan 

som rökningen var för dem. De beskrev sambandet mellan rökning och vardagliga aktiviteter 

och att det då var svårt att sluta röka på grund av detta. Den dåliga vanan att röka kunde de 

inte sluta med på grund av sina dagliga rutiner. 

”Det blir en massa rutiner … nu gör du den här grejen och då röker jag” 

”… Det svåraste att ta bort än själva rökningen e att man e så fastrotad i rutiner” 

Negativt 

Den fjärde kategorin som identifierades var att rökning var något som upplevdes som negativt 

hos patienterna. Rökningen påverkade patienterna och deras hälsa negativt så som för tidig 

död, att det luktar illa och är beroendeframkallande. Flera patienter upplevde att rökningen 

hade påverkat dem negativ och gjort att de utvecklat perifer kärlsjukdom. Detta hade de blivit 

informerade om av läkare men hade också läst på själva och hört av vänner och bekanta. 

”Det behöver jag inte säga mer rökning är väldigt dåligt … luktar otäckt … dyrt” 

”Det e just dom här nackdelarna som jag har haft … såren på foten och allt det här, stroke 

och allt det här vet jag att allting påverkar cigaretterna” 

”Just det här med stoppet då … det beror väl på rökningen om jag förstår det hela rätt. Stopp 

i kärlen och hjärtinfarkter och allt möjligt vad det innebär” 

”Ja det gör det absolut och det har ju läkarna också sagt att det blir ju förträngningar i 

kärlen” 

Men det var även de patienter som inte upplevde något samband med rökning och perifer 

kärlsjukdom. Detta beskrevs på flera olika sätt hos patienterna, bland annat att de förnekade 

att de hade besvär och att rökningen inte påverkat deras hälsa negativt på något sätt. De 

beskrev även att många andra människor inte har besvär med sina blodkärl eller har smärtor 

på grund av rökningen och att det även speglade dem i sin situation. 

”Ja det vet jag ju inte med tanke på att jag har rökt så mycket tidigare då så vet jag inte om 

de här cigaretterna gör sån stor skillnad” 

”Egentligen inte därför att så länge jag rökt och inte har nåt sår … jag har rökt i nästan åttio 

år alltså det gör inte så mycket” 

”Nej sen finns det ju dom som lever till dom e hundra år och har rökt druckit whisky och 

missbrukat det mesta” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

När en fullskalig fenomenografisk studie görs brukar antalet informanter/patienter vara runt 

20 stycken eller tills mättnad uppstår, alltså när ingen ny information fås av 

informanterna/patienterna (Larsson & Holmström, 2007). Detta var svårt att uppnå dels på 

grund av tidsbrist men också på bortfallet av deltagare till studien. Tillförlitligheten kan ha 

påverkat resultatet i den här studien på grund av det relativt låga antalet patienter (Polit & 

Beck, 2017). Om fler patienter hade inkluderats i studien kunde svaren ha gett ett större djup 

och en större spridning och således ökat tillförlitligheten. I resultatet i den här studien visas 

just de här sex patienternas upplevelser som alla gav varierande och intressanta svar som kan 

överföras till andra kliniker, oavsett om läsarna arbetar på en kärlkirurgisk vårdavdelning eller 

inte. Detta då det är patienternas upplevelser av rökning som ges, även om dessa patienter har 

perifer kärlsjukdom så kan det speglas i hur patienter ser och upplever rökning på olika sätt 

även på andra kliniker, oavsett sjukdomsbild. Överförbarheten i den här studien är således 

god. 

I resultatet identifierades fyra olika kategorier om hur patienter med perifer kärlsjukdom 

upplever rökning: stimulerande, ångest och skuldkänslor, vana och att det är negativt. Dessa 

fyra kategorier hann inte sorteras eller rangordnas mellan varandra som är föreskrivet inom 

fenomenografisk analysmetod på grund av tidsbrist. Detta hade eventuellt givit ett annorlunda 

resultat men det hade framför allt kunnat ge en fördjupad förståelse av resultatet. I 

fenomenografisk forskning läggs stor vikt på att förstå upplevelsen av omvärlden istället för 

att tolka resultatet vilket också är av fokus i den här studien (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

Styrkan i resultatet är att patienternas olika upplevelser av rökning belysts (Röing & Sander, 

2015) och att inget resultat har uteblivits eller tagits bort för att påverka resultatet i någon 

riktning. Om delar av patienternas upplevelser hade uteslutits hade resultatet sett annorlunda 

ut vilket hade varit en svaghet för studieresultatet och även givit ett missgivande resultat.  

I denna studie uppnåddes inte den mättnad som är idealisk för en fenomenografisk studie. 

Önskvärt hade varit att fortsätta inkludera patienter tills mättnad uppstod och för att ge ökad 

och större variation i resultatet (Polit & Beck, 2017). Styrkorna i den här studien som nu 

genomförts är att det är jag själv som har intervjuat patienterna samt min mångåriga 

erfarenhet av att arbeta med denna patientgrupp. Detta kan också vara till viss nackdel eller 

svaghet i studien då jag har en viss förförståelse för denna patientgrupp. Jag arbetat med 

denna patientgrupp i flera år och visste till viss del vilka besvär dessa patienter genomgick 

dagligen. Jag har även transkriberat och analyserat materialet själv vilket också är en styrka 

för resultatet i denna studie liksom ökar datamaterialets trovärdighet. Det kan ses som en 

nackdel att intervjuerna varade mellan 9–16 minuter, men då patienternas upplevelser av 

rökning var det som var i fokus i dessa intervjuer var det god kvalitet på intervjuerna och det 

som även svarade på syftet med denna studie. Även att frågorna var öppna och att det inte 

fanns några rätt eller fel i patienternas svar och att det var innehållsrika intervjuer var en 

styrka för denna studie (Sjöström & Dahlgren, 2002).  
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För att förstå patienternas upplevelser av rökning var intervjuer att föredra som 

datainsamlingsmetod liksom att skapa ett öppet klimat och förtroende med patienterna för att 

få så öppna svar som möjligt. För att skapa ett öppet klimat under intervjuerna ställdes det 

inga dömande frågor/följdfrågor till patienternas svar. Frågorna och följdfrågorna som ställdes 

var öppna och gav patienterna möjlighet att utveckla sina svar men också att ta sin tid att 

svara på frågorna. Pauser förekom hos både intervjuaren och patienterna och intervjuaren var 

intresserad av svaren patienterna hade och vilka upplevelser de hade om rökning. Detta är en 

styrka i den här studien då det hade varit svårare att få varierande öppna svar om t ex en 

enkätstudie hade gjorts (Sjöström & Dahlgren, 2002; Polit & Beck, 2017). 

Om en fenomenologisk metod hade använts som analysmetod i studien hade fokus varit på 

hur patienterna upplever fenomenet rökning/att röka och inte hur de upplever rökning 

(Reeves, Albert, Kuper & Hodges, 2008) vilket är i fokus i den här studien. Inom 

fenomenologisk forskning försöker forskaren ta reda på det essentiella inom ett fenomen som 

upplevs av patienten och tolkar därefter dessa upplevelser (Polit & Beck, 2017). Det används 

ofta ostrukturerade intervjuer eller dagböcker som datainsamling inom fenomenologin vilket 

inte heller talar för en metod att använda för att svara på den här studiens syfte. Om en 

enkätstudie hade genomförts hade risken för bortfall minskat och eventuellt hade antalet 

deltagare ökat. Risken med enkätstudier är dock att patienterna inte kan få svar på eventuella 

följdfrågor och inget djup i svaren uppnås. Då patienternas upplevelser av rökning var det 

som var syftet med den här studien var fenomenografisk analysmetod den mest passande för 

att svara på studiens syfte. Att försöka komma ned på djupet för att förstå patienternas 

upplevelser av rökning var det viktiga i den här studien och är även det viktiga inom 

fenomenografisk forskning (Sin, 2010). Det var dock svårt att uppnå ett större djup i den här 

studien pga. tidsbrist och de relativt korta och få intervjuer som genomfördes. 

Om innehållsanalys skulle ha valts som analysmetod, med t ex induktiv ansats, hade resultatet 

sett annorlunda ut. Då hade patienternas upplevelser delats in i kategorier och teman men 

deras olika upplevelser hade inte belysts (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalys är 

en metod där datan kondenseras till meningsbärande enheter och benämns med teman och 

olika koder (Polit & Beck, 2017). Mycket information ska således tolkas och benämnas i olika 

teman där inte all information om patienternas upplevelser belyses. Detta är anledningen till 

att en fenomenografisk analysmetod har valt till den här studien, då alla de olika 

upplevelserna belyses hos patienterna med deras egna ord och ingen tolkning hos intervjuaren 

har genomförts (Sjöström & Dahlgren, 2002; Åsberg, 2001). Patienternas upplevelser, 

likheter och olikheter var det som var syftet med genomförandet av den här studien.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet i den här studien visade att patienterna visste att rökning påverkade deras hälsa 

negativt, vilket även beskrivs i studien av Sucakli, Kahraman, Altunoren, Celik, Sayarlioglu 

och Dogan (2013). Även fast patienterna visste att det är negativt för hälsan att röka så 

fortsatte dem och flera av dem hade försökt sluta tidigare men börjat igen. Att patienter har 

försökt sluta röka tidigare men börjat igen tillhör inte ovanligheterna. I studien av Khara, 

Okoli, Nagarajan, Aziz & Hanley (2015) beskrivs vad som avgör hur och om patienter håller 

sig rökfria. Ökat självförtroende, compliance, motivation och stöd av sjukvården var 

avgörande faktorer för att hålla sig rökfri. Även om patienter hade vårdats på sjukhus och fått 

remiss till en rökavvänjare eller dylikt gjorde stor skillnad på patienternas motivation och 

compliance till att hålla sig rökfria. Flera patienter i den här studien beskrev att de inte hade 

motivation till att sluta röka då de inte såg något samband med rökning och perifer 

kärlsjukdom, trots en tidigare sjukhusvistelse på en kärlkirurgisk vårdavdelning. Detta kan 

bero på bristande motivation och compliance hos patienterna. Vad patienterna har medfött 

och/eller biologiskt och vilka aktiva val de gör när det gäller att försöka bli av med ett 

beroende är avgörande för patienter och dess motivation och coping vid rökavvänjning 

(Baker, Stockwell & Holroyd, 2013). Alla patienter är olika och reagerar således olika på 

positiv och negativ feedback. I många fall handlar det om olika personligheter, liksom hur 

mycket information patienterna tar in eller vill ta in. Är patienterna motiverade till en 

livsstilsförändring eller inte, upplever de att rökning är negativt för hälsan eller inte kan bero 

på vilken information de fått. 

Patienter uttrycker upplevelser av ångest och skuldkänslor på grund av sin rökning då 

familjemedlemmar påverkas av rökningen och rädslan över att de ska bli sjuka (Lehto, 2014). 

Skuld över att de har rökt så länge och att deras besvär hade kunnat förebyggas om de inte 

rökt var något som även resultatet i den här studien visade. Att andra människor har åsikter 

om att patienter röker är inte något som tillhör ovanligheterna, sjukvårdspersonal inkluderat i 

dessa. Resultatet i den här studien visar att patienterna upplever att sjukvårdspersonal pratar 

om rökning för lite, att de nämner det i förbifarten, vilket även diskuteras i en studie av 

Bialous, Sarna, Wewers, Froelicher och Danao (2004). I den studien hade fokusgrupper med 

sjuksköterskor diskuterat om rökning och hur den påverkar dem och deras vardag, rökande 

som icke-rökande sjuksköterskor. De flesta kände skuldkänslor och ångest över att de röker 

eller har rökt men också att de inte vet hur de ska prata med sina patienter om rökning mer än 

att de måste sluta röka. De kände att rökningen var deras identitet, att de måste förändra hela 

sin livsstil om de ska sluta röka, att det var svårt att sluta röka på grund av deras arbete och 

livssituation m.m. Detta var även något som framkom i resultatet av den här studien, då 

patienterna beskriver att rökningen är en vana och att de är fastrotade i rutiner. Det är svårt att 

bryta gamla invanda vanor enligt patienterna och rökningen har kommit att bli en del av dem. 

Det krävs så mycket mer för att dessa patienter ska sluta röka, det är viktigt med information 

och att fånga upp patienterna vid rätt tillfälle för att sluta röka, men också att se mening och 

behovet av att sluta (Xu, Floyd, Westmaas & Aron, 2010). Att patienterna ska finna 

motivationen själva till att sluta röka är viktigt men att vi som sjukvårdspersonal finns 

tillgängliga med informationen och verkligen tar oss tiden att sitta ned med patienterna och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sucakli%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23953522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kahraman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23953522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altunoren%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23953522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Celik%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23953522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sayarlioglu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23953522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dogan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23953522
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diskutera risker och dess negativa påverkan på hälsan gör att möjligheterna blir större för 

rökstopp. I samma studie diskuteras även om hur rökningen påverkar dopaminet i hjärnan 

vilket ger samma påverkan i kroppen som om vi skulle bli förälskade i någon. I studien 

upplevde patienterna glädje och kände sig stimulerande när de rökte, men uppgav också att 

det var lättare att hoppa över cigaretter om de istället utförde en aktivitet som gjorde dem 

glada. Här kan vi som vårdpersonal hjälpa patienterna genom att vara goda förebilder och 

försöka leva så hälsosamt vi kan (Hurley, Edwards, Cupp & Phillips, 2017). Patienterna ser i 

många aspekter upp till vårdpersonal, främst läkare och sjuksköterskor, och därför bör vi 

också leva så som vi lär. Om vi tar oss tiden att prata med patienterna, att ge dem information 

och låta dem skapa en trygg relation till oss och arbeta patientcentrerat ökar vi chanserna till 

rökstopp hos patienterna (Skagerström, Ericson, Nilsen & Ekstedt, 2017). 

I resultatet i den här studien upplevde patienterna att det var negativt för hälsan att röka, men 

att det också var stimulerande och gav dem njutning. Det fanns också de patienter som 

upplevde att rökning inte hade något samband med deras perifera kärlsjukdom då de inte var 

så svårt drabbade än. Dessa patienter kan ha fått för lite information alternativt fått negativ 

eller positiv feedback angående sin sjukdom. Än en gång är det viktigt att patienterna får 

information men också att de är villiga att prata och diskutera risker, vinster och 

valmöjligheter vad gäller rökstopp. Hur ska vi som vårdpersonal veta hur patienterna tänker 

om vi inte är öppna för diskussion och tar oss tid att prata med patienterna? Att skapa ett 

öppet klimat och relation till patienterna gör att vi skapar ett utrymme för diskussion och att 

patienterna vågar prata med oss om sina problem, bekymmer och frågor som de kan tänkas ha 

(Skagerström et al., 2017). Att arbeta personcentrerat är således en avgörande faktor för 

patienters hälsa och upplevda hälsa och situation. 

Rökfria sjukhus kan vara både en för- och nackdel för patienter som ser rökning som 

stimulerande och som en vana. Det finns flera sjukhus i Sverige som är rökfria, alltså att 

rökning inte är tillåten på sjukhusområdet, och det finns sjukhus som tillåter rökning på en 

specifik plats på sjukhusområdet. När rökande patienter har gjort något bra som de är stolta 

över vill de som belönar sig med cigaretter gärna gå ut och ta ett bloss. De som kombinerar 

kaffe med cigaretter röker mer än gärna när de tar sitt morgonkaffe. Dessa vanor kan vara 

svåra att bryta och svåra att ta upp med patienterna om vårdpersonal inte tar sig tiden att prata 

och försöka förstå hur patienternas vanor och livsföring ser ut. Som vårdpersonal ser vi 

kanske patienterna som beroende av cigaretterna medan patienterna ser det mer som en vana. 

Detta kan också tolkas som förnekelse hos patienterna, att de inte förstår att det också kan 

vara ett beroende och inte endast en vana, (Schultz, Finegan, Nykiforuk & Kvern, 2011) men 

också om patienter som inte är mottagliga för information. I den kvalitativa studien som 

Schultz et al. (2011) gjorde framkom att så länge patienterna inte är motiverade till rökstopp 

kommer de inte att ta in informationen som ges, hur mycket information, hjälpmedel och/eller 

stöd de ändå erbjuds av sjukvården. Detta kan kopplas till resultatet av den här studien då 

flera patienter uppgav att de visste om sambandet mellan rökning och perifer kärlsjukdom, 

men att de inte var motiverade till att sluta röka. De hade fått information av läkare men 

uppgav samtidigt att de inte hade pratat så mycket om det, att läkarna sade det i förbifarten 
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om rökningens negativa påverkan på blodcirkulationen. Oavsett om det är bristande 

information eller bristande motivation hos patienterna är det viktigt att vi samtalar om detta, 

är öppna för diskussion och frågor hos de patienter som vill prata om rökningens påverkan på 

hälsan. Patienterna uppgav att de tycker att rökning är negativt, att det påverkar hälsan 

negativt liksom deras omgivning. Detta om något är viktigt att vi pratar och diskuterar med 

patienterna och fortsätter att prata om. Rökning ska inte vara ett ämne som patienterna 

upplever att vi som sjukvårdspersonal tar upp i förbifarten.  

Vilken information som ges till patienterna beror också på vårdpersonalens utbildning inom 

hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att sjukvårdspersonal får utbildning inom rökavvänjning 

och hur samtal kan se ut i samband med t ex motiverande samtal inom rökavvänjning. Här hör 

även andra hälsofrämjande levnadsvanor till, t ex alkoholkonsumtion, övervikt, minskad 

fysisk aktivitet m.m. (Geirsson, Bendtsen & Spak, 2005). 

 

Slutsats/sammanfattning 

Sammanfattningsvis identifierades det fyra olika kategorier angående rökning: stimulerande, 

ångest och skuldkänslor, en vana och att det är negativt. Dessa kategorier kunde patienterna 

uppleva på olika sätt vilket ger oss en ökad förståelse för hur dessa patienter tänker och 

känner angående rökning. Patienterna upplevde att rökning hade ett samband med perifer 

kärlsjukdom men samtidigt var det några som inte upplevde att det hade något samband. Detta 

kunde till viss del bero på bristande information men också bristande motivation till rökstopp. 

Samtliga patienter var överens om att rökning påverkade hälsan negativt men tyckte också att 

rökningen var stimulerande och gav dem njutning. Rökningen var en vana som patienterna 

hade gjort i flera år som också gav dem skuldkänslor och ångest över att de rökt så länge 

liksom hur det påverkade deras omgivning. 

 

Klinisk betydelse 

Denna studie har klinisk betydelse då resultatet kan öka förståelsen hos vårdpersonal 

angående patienters syn och upplevelser av rökning. Resultatet ger inblick i vilken 

information patienterna har om rökning och hur rökningen påverkar dem i sin vardag och hur 

de känner och tänker om rökning och dess samband med perifer kärlsjukdom. Med en ökad 

förståelse hos vårdpersonal om hur patienter tänker och upplever rökning i sin vardag kan vi 

också hjälpa dem förstå sambandet med sin sjukdom. Vårdpersonal kan få en ökad förståelse i 

patienters känslor och upplevelser vad gäller rökning. Detta kan således avgöra vilken 

information som ska ges till patienter innan och efter en operation i det dagliga 

hälsofrämjande arbetet. Detta hjälper också till att öka den personcentrerade vården och 

omvårdnaden för att öka patienters delaktighet och medbestämmande i sin vård och 

behandling. 
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Förslag på vidare forskning 

För att få ett större resultat, ökat djup, spridning och förståelse av patienters upplevelser av 

rökning och dess samband med perifer kärlsjukdom anser jag att vidare forskning behövs. 

Större och fler studier där fler patienter intervjuas tills mättnad uppstår för att på så sätt få 

ökad förståelse om patienters syn på rökning. Då kan vårdpersonal och forskare få en större 

inblick i vilken information dessa patienter besitter och hur dessa patienter kan få mer 

information och ökad förståelse om hur rökning påverkar dem och deras sjukdom och hälsa. 
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Ålder……………. 

Kön……………... 

1. Vad är anledningen till att du besöker kärlkirurgiska mottagningen idag? 

Har du varit hos oss tidigare? Är det här ditt första besök hos oss? 

 

2. Vilka besvär har du? 

Hur länge har du haft dina besvär? 

 

Intervjufrågor 

 

3. Hur är det att leva med dina besvär? (Följdfråga på fråga 2). 

 

4. Kan du berätta vad du vet om rökning, generellt sett? 

 

5. Vilka nackdelar ser du med att röka? 

Vad är negativt? På vilket sätt? Kan du berätta mer? 

 

6. Vilka fördelar ser du med att röka? 

Vad är positivt? På vilket sätt? Kan du berätta mer? 

 

7. Hur ser du på rökning och dess påverkan på din hälsa? 

Kan du berätta mer? Varför tycker du så? 

 

8. Vid vilka tillfällen eller situationer röker du? 

Finns det några sociala situationer då du brukar röka? När på dagen brukar du röka? Hur 

mår eller känner du dig när du röker? 

 

9. Ser du något samband med rökning och perifer kärlsjukdom och/eller dina besvär? 

Vilka samband? Kan du berätta mer? 
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BILAGA 2 

 
Deltagarinformation  
 

Jag är student på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot omvårdnad vid Röda 

Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom 

huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Jag avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Upplevelsen av rökning hos patienter med perifer 

kärlsjukdom.  

 
Området jag önskar studera är: Patienter med perifer kärlsjukdom och deras syn och upplevelser 

av rökning. 
Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en intervju angående rökning. 
   

Intervjun tar ca 10–20 minuter att genomföra. Intervjun kommer genomföras på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna.  

Det som framkommer vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form 

där inga enskilda deltagare kan identifieras. 

 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om 

du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att på något sätt 

påverka dig.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till en förbättrad 

förståelse om rökning hos kärlkirurgiska patienter.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se 

nedan).  

 

Underskrift………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande………………………………………………………….. 

 

Studentens namn: Anna Fasterius     

E-post xxxx      

Handledare: Göran Holst, högskolelektor/Docent 

E-post: xxxx 

  

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08-58751600 

 

mailto:anna_fasterius@hotmail.com
mailto:goran.holst@rkh.se
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BILAGA 3 

Blankett för etikredovisning/etikprövning vid empiriska 
examensarbeten på grund- och avancerad nivå. 

 

Examensarbetets titel: 
 

Sökandes namn: 
 

Utbildningsnivå: 
 

Adress: 
 

Telefon: 
 

E-post: 
 

Medsökandes namn: 
 

Utbildningsnivå: 
 

Adress: 
 

Telefon: 
 

E-post: 
 

Handledares namn: 
 

Telefon: 
 

E-post: 
 

1. Plats/-er där examensarbetet skall genomföras (ange inrättningar/-ar, institution/-er, klinik/-er): 
 

2. Examensarbetets övergripande sammanhang: 
 

3. Tidigare redovisade resultat inom området för examensarbetet (max 300 ord): 
 

4. Syfte och frågeställningar: 
 

5. Redogör översiktligt för undersökningsprocedur, datainsamlingen, datas karaktär (bifoga enkät, intervju- 
guide etc. samt informationsbrev* till undersökningspersonerna) 

 

6. Hur görs urvalet av personer som ska medverka i examensarbetet? 
 

7. Beskriv var och hur länge materialet kommer att förvaras samt vem som har till gång till datamaterialet: 
 

8. Beskriv hur och när information ges då personen tillfrågas: 
 

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur det informerat samtycke dokumenteras: 
 

10. Start för datainsamling: 
 

11. Referenslista för examensarbetet (endast huvudreferenser): 
 

12. Vilken/vilka etiska risker kan uppstå? 
  

13 Vilka åtgärder har planerats för att eliminera eller minska dessa etiska risker? 
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14 Vilken är den förväntade relevansen av examensarbetet? 
 

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras? 
 

16. Övriga upplysningar (ex. tidigare erfarenheter av likande arbeten eller dylikt) 
 

 

Bilagor   
Insänt med ansökan Bilaga nr Beskrivning 

☐  Informationsbrev till dem som tillfrågas 

☐  Blankett för informerat samtycke* 

☐  Enkät, frågeformulär, intervjuguide eller liknande 

☐  Informationsbrev till verksamhetschef eller motsvarande 

☐  Övriga bilagor 

*Med informerat samtycke menas att de personer som ska svara på frågor, observeras eller på annat sätt studeras 
inom ramen för examensarbetet har informerats om dess syfte och metod. Informationen ska ges på ett 
lättillgängligt och förståeligt sätt så att den som informeras förstår konsekvenserna av att delta i studien. 
Informationen syftar till att den informerade aktivt ska ge sitt samtycke/icke samtycke till medverkan i 
examensarbetet. Den informerade ska också upplysas om att det när som helst är tillåtet att dra tillbaka sitt 
medgivande oavsett om samtycke har getts i ett tidigare skede 

 
 
 
 
 
 

Studentent/ernas namnteckning/ar, ort och datum 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


