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Abstract 
Essay in the university of Gävle. Public health C: Theory and method with application 

and thesis. Eric Hannerz-Edmark. Experiences of quitting smoking.  

 

Purpose: This study was designed to investigate the experiences of quitting smoking 

among ex-smokers.  

Method: Five ex-smokers were interviewed and all of them had been smokers for 

several years, and free for more than 5 years. The survey contained questions about 

which processes and moments that were important and what difficulties the smokers 

had gone through. The survey was designed so that the informants spoke freely out of 

them. The interviews took place between the researcher and the informant only in a face 

to face interview. Result: The main difficulty to be overcome was the habit of smoking. 

The desire to quit smoking was the strongest force and the most needful thing to 

achieve, together with help from family and friends and for some tobacco-related 

diseases. Common to all participants was the need of nicotine replacement therapy.  

Conclusion: There was more than one important component in the way of quitting 

smoking. The informants answered that it was impossible to stop smoke without the 

desire. In the same time the all valued the support from friends and family and the need 

of nicotine replacement therapy.     
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Sammanfattning: 

Den här studien avser att undersöka upplevelser av att sluta röka och vilka processer 

informanterna i studien upplevt som betydelsefulla, samt vilka svårigheter de tagit sig 

förbi. Fem personer som rökt under en längre tid och som varit rökfria i mer än 5 år 

intervjuades. Frågeställningarna var vilka processer som varit betydelsefulla och vilka 

svårigheter som funnits, samt hur de tagit sig förbi dessa. Intervjuerna skedde i form av 

semi-strukturerade frågor. Frågorna var utformade så att informanterna fick svara öppet 

ur dem, vissa frågor hade också följdfrågor. Intervjuerna skedde mellan forskare och 

informant enbart i ett så kallad ansikte mot ansikte intervju. Resultatet visade att det 

viktigaste var viljan att sluta röka. För somliga var stöd ifrån familj viktigt samt att de 

slutade röka vid en livshändelse som barn/barnbarn eller tobaksrelaterad sjukdom. 

Samtliga informanter hade använt sig utav nikotinersättningsmedel och det vanligaste 

ersättningsmedlet var plåster och tuggummi. Den största svårigheten att ta sig förbi var 

vanan att röka. Själva ritualen att röka eller se andra människor röka gjorde processen 

svår. Informanterna gav olika råd om hur de stod emot vanan att röka, dels var fysisk 

aktivitet bra och dels var det bra att undvika platser där folk rökte. Informanterna 

svarade att det inte gick att sluta röka utan vilja, men nämnde även att de använt sig utav 

nikotinersättningsmedel som ett hjälpmedel. De nämnde också att stödet ifrån familjen 

varit betydelsefullt och haft stor inverkan på deras vilja att sluta röka. Stödet ifrån familj 

handlade dels om uppmaningar till att sluta röka eftersom barn eller barnbarn skulle 

födas. Slutsatsen är att vilja hör samman med stöd, strategier och de olika 

ersättningsmedel som funnits att tillgå eftersom ingen av informanterna lyckades sluta 

röka av bara vilja eller av stöd och ersättningsmedel utan vilja. Det finns flera viktiga 

kompontenter för att lyckas sluta röka.   
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Förord: 
Jag vill tacka er som deltagit i min studie med er tid och era egna berättelser. Jag vill 

tacka er som tagit er tid att gå igenom intervjuguiden med mig för att se att de varit 

genomförbara. Jag vill tacka min handledare som hjälpt mig med innehållet i uppsatsen 

från början till slut samt med utformningen av intervjuguide och missivbrev. Slutligen 

vill jag tacka alla er som på ett eller annat sätt varit involverade i arbetet. Utan er hade 

jag inte lyckats genomföra den här studien. 

 

Tack!  

Eric Hannerz-Edmark 

Juni 2014  
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1. Bakgrund  
I åldern 16-84 år röker idag 18 procent kvinnor och 14 procent män i Sverige (1). 

Regeringen har utformat ett särskilt folkhälsomål som berör tobaksbruk för att förbättra 

folkhälsan i landet (2). Folkhälsomål 11 ”Minskat bruk av tobak och alkohol, ett 

samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet 

spelande”, berör tobaksfrågan i landet. Idag ansvarar folkhälsomyndigheten (FHI) för 

den aktuella hälsopolitiken. De arbetar med att följa folkhälsan i landet och planerandet 

av förebyggande insatser. År 2002 presenterades målen för folkhälsa i Sverige. 

Målområde 11 ska uppnås år 2014 och innefattar att ingen ska börja röka, en halvering 

av människor under 18 år som röker, en halvering av de grupper som röker dagligen 

samt att ingen ska utsättas för tobaksrök mot sin vilja (3). Det finns ett folkhälsointresse 

i att minska tobaksbruket i Sverige. Varje år dör cirka 6 500 människor i landet på 

grund av rökning, samt 500 på grund av passivrökning. Rökning är ett beteende som i 

många fall är den huvudsakliga orsaken till kronisk sjukdom och kan också orsakas på 

grund av passiv rökning. Direkta samhällskostnader orsakade av rökning är bland annat 

sjukvårdskostnader och sjukskrivningar. Sjukskrivningar leder till produktionsfall och 

samhällskostnaderna för rökning uppgår till 26 miljarder kronor per år (4). 

 

1.1. Svenska rökare 

De grupper i Sverige där rökning är vanligast förekommande är låg socio-ekonomisk 

status, låg utbildning och etnisk tillhörighet. Till exempel är det vanligare att 

lågutbildade röker mer än högutbildade, och människor födda i ett annat land, röker 

oftast mer än människor födda i Sverige. Även ålder och kön uppvisar skillnader, bland 

annat röker fler kvinnor än män och den vanligaste åldersgruppen är 45-64. Den största 

skillnaden mellan män och kvinnor som röker är i 18-24 års ålder, medan skillnaderna 

minskar med stigande ålder. Skillnaden är inte stor mellan olika åldersgrupper som 

röker bland kvinnor. Däremot är skillnaden större bland män, andelen rökande män 

stiger i ålder, den vanligaste åldern är 45-65 år (5). En studie visar att fäder födda 

utanför Sverige rökte mer än fäder födda i Sverige. Mödrar födda i Afrika eller Asien 

rökte mindre än mödrar födda i Sverige. Risken för att bli rökare ökade hos de barn som 

växt upp i en rökig miljö. De flesta rökare fanns bland ensamstående föräldrar med låg 

inkomst (6).   

1.2. Svårigheter med att sluta röka 

Rökning innehåller tusentals gifter och kemikalier, de som rökt under en längre tid löper 

en risk att drabbas av följdsjukdomar som lungcancer eller kronisk lungsjukdom (7). 

Sjukdomar som beror på rökning är vanligare bland människor som rökt under en längre 

tid och är i många fall skälet till att människor slutar att röka. Men det finns de som 

fortsätter att röka, trots ett sjukdomsbesked. Rökare kan uppleva att de är hälsosamma 

”att rökning gör dem lugna”. Abstinensbesvär försvårar valet att sluta röka och är en 

svårighet framförallt de första veckorna (8). Abstinens uppstår när nikotinet når 

nikotinreceptorerna i hjärnan och påverkar det dopaminförande ”belöningssystemet”. 

Dopamin fungerar som en ”lustbetonad budbärare” i hjärnan. Med andra ord kan 

människor som inte rökt tidigare känna obehag inför rökning, men efter ett tag utveckla 

ett begär efter nikotin och få problem med abstinensbesvär utan nikotintillförsel. 

Svårigheter med att sluta röka kan ha att göra med mängden nikotin, alltså hur ofta och 

hur länge personen har rökt. Rökning under längre tid innebär att hjärnan vänjer sig med 

tillförseln av nikotin, därför är nikotinersättningsmedel användbart och något som 

många tar till när de försöker sluta röka. Om en rökare istället väljer att sluta röka utan 

att använda nikotinersättningsmedel, skulle det kunna leda till att hjärnans 

belöningssystem inte får det den har vant sig vid under en längre tid och då brukar 



 

2 

 

abstinensbesvär visa sig. Abstinensbesvär kan vara både psykiska och fysiska. De 

fysiska besvären kan vara svettningar och yrsel men brukar gå över efter ett par veckor, 

medan de psykiska kan hålla i sig under en längre tid. Det kan handla om nedstämdhet, 

oro, depression och ett ständigt sug efter nikotin (8).  

Hälsa är relaterat till tobaksbruk, skriver Hallin et al. (9) i sin tvärsnittstudie från Örebro 

år 2006. De menar med det uttrycket att människors upplevelser av att må bra oftast 

involverar tobaksbruk och det är svårt att lyckas motivera sig själv till att sluta röka av 

den anledningen. De menar att tobaken blir en del av individens liv och någonting så 

självklart i vardagen att det skulle vara mycket svårt att göra sig av med, eftersom det 

blivit en vana under en längre tid. En vana att utföra själva ritualen att röka. Agerberg 

skriver att känslan av att hålla i en cigarett och utföra själva ritualen blir en del av 

vardagen för många och är ett utav de största svårigheterna att ta sig förbi (8). Odum et 

al. (10) undersökte hur rökare jämfört med före detta rökare värderar cigarettrökning i 

förhållande till de vinster (hälso- och ekonomiska) som uppstår vid ett rökstopp. Det 

negativa var att rökarna inte upplevt de vinster som de före detta rökarna hade. De som 

fortfarande rökte i studien hade större svårigheter att övertygas om att sluta röka då de 

ännu inte upplevt några besvär. Många av dem som slutat röka gjorde det på grund av 

en tobaksrelaterad sjukdom. De fann att rökare värderar eller prioriterar cigaretter i 

högre grad, jämfört med dem som slutat röka. Studien visade att de som slutat röka inte 

hade upplevt att ekonomin blivit mer stabil än innan, men de flesta upplevde det som 

mer värdefullt att lägga pengar på andra saker än cigaretter. Parry et al. (11) skriver i sin 

studie att de som fått en tobaksrelaterad sjukdom inte såg rökning som ett alternativ 

längre, men innan de fått sjukdomsbeskedet var suget efter tobak större än viljan att 

sluta. Att inte se tobak som ett alternativ till rökning innebar inte att alla kunde sluta 

med en gång, men de flesta hade letts in på tanken att sluta, även de som inte upplevt 

den känslan tidigare.  

Zale & Ditre (12) beskriver i sin undersökning om svårigheter med att sluta röka och att 

samtidigt ha besvär med kronisk lungsjukdom, att människor med smärtor gör fler 

försök att sluta röka, än människor som inte upplever några besvär. Trots det är det 

sällan någon som lyckas sluta röka vid det första försöket. Intressant är att veta hur 

många försök som krävts för personen som lyckats sluta röka och hur upplevelserna 

kring det sista försöket skiljt sig från de andra. I deras studie var 

nikotinersättningsmedel den vanligaste metoden för att sluta röka hos personer med 

kronisk sjukdom. Den främsta anledningen till att deltagarna med kronisk sjukdom 

valde att sluta röka var att de led av stor smärta. De övervägde att leva med 

abstinensbesvär istället för att fortsätta röka och få mer problem, som rökningen bidrog 

med. De tenderade att uppleva svårigheter och fler än ett försök krävdes hos de flesta. 

För dessa människor var det en stor svårighet att stå mellan två fysiska problem – ett 

med smärtor och ett annat med långtidsbegär (12).  

Svårigheter med att sluta röka handlar inte bara om människor som vill sluta röka och 

heller inte bara om människor med ett sjukdomsbesked. Det finns människor som har 

rökt under olika lång tid men vill sluta. Det finns också de som inte vill sluta röka trots 

ett sjukdomsbesked. Det är väldigt viktigt att tänka på etiska aspekter kring den frågan 

eftersom alla människor har rätt till autonomi men har också eget ansvar att hålla sig 

informerade (13).  Baker et al. (14) skriver att de som inte vill sluta röka, de som inte 

söker sig till någon mottagning eller testar nikotinersättningsmedel, istället behöver få 

kunskap och motivation på annat sätt. I många fall är kampanjer det bästa sättet att nå ut 

med budskap till fler människor eftersom interventioner mer vänder sig till personer 

som redan är intresserade av att sluta och som söker hjälp för det. Baker et al. (14) 
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skriver ”Do More, Smoke Less!”. Denna typ av motivation är för enkel och 

intetsägande menar Wolburg (15), det är enklare sagt än gjort. Han anser att en bra 

kampanj ska vara innehållsrik och skriven ur ett etiskt perspektiv. Dess huvudsakliga 

syfte borde vara att minska tobaksbruket, men skapar ofta normer och attityder i 

samhället, som leder till att samhället påverkar individen. Naidoo & Wills (13) menar 

att det inte handlar om att påtvinga en människa något, utan att få denne att själv vilja 

välja ett hälsosammare levnadsmönster. 

1.3. Lagstiftning 

Sverige har sedan 1974 haft regler gällande tobaksbruk. Reglerna instiftades i lag år 

1993 och har sedan dess varit en mycket framgångsrik tobaksintervention i landet. 

Lagen har skärpts två gånger sedan dess, år 1994 och 2005. Idag innebär lagen att ingen 

rökning får ske på allmänna platser, däribland barer, restauranger, arbetsplatser och 

skolgårdar. Tobakslagstiftningen innebär även en åldersgräns på 18 år vid köp av tobak, 

krav på varningstexter på cigarettpaket, information om hur mycket tjära, kolmonoxid 

och nikotin varje paket innehåller samt ett förbud för att göra reklam för tobak. Sveriges 

medlemskap i EU sedan år 1995 har påverkat den svenska tobakslagstiftningen. Sverige 

måste enligt EES-avtalet följa de ovan nämnda reglerna (3).   

1.4. Åtgärder och insatser i Sverige 

Världshälsorganisationen (WHO) är den ledande globala hälsoaktören i världen. WHO 

satte upp ett mål till år 2015, med syftet att minska de skadedrabbningar som sker på 

grund av tobaksbruk. WHO skapade 21 folkhälsomål år 2002, av dessa har Sverige 

skapat 11 egna folkhälsomål för landet. Sverige följer WHO:s mål i stor utsträckning. 

Vad som gjorts i Sverige inom målområde 11 kommer diskuteras vidare i studien. 

Sverige var det första landet i Europa att lyckas nå upp till WHO:s målsättning, målet är 

en minskning till 80 procent rökfria i varje Europeiskt land och Sverige var det första 

landet att nå WHO:s målsättning (2).  

Insatser för att hjälpa människor att sluta röka har visat sig vara väl fungerande i många 

europeiska länder, däribland Sverige. Minskat antal rökare leder också till att allt färre 

människor blir passiva rökare (16). Det är svårt att hitta information kring kampanjer 

som visat sig vara väl fungerande, eller som har evidensbaserad bakgrund. Wolburg 

(15) skriver att kampanjer i många fall inte är tillräckligt genomarbetade. Återfall är ett 

vanligt fenomen bland de som försöker sluta röka. Han undersökte svårigheter med att 

sluta röka och risken för att falla tillbaka. Han menar att 1 person av 11 impulsivt kan 

kasta iväg sitt cigarettpaket och sedan lyckas vara fri, de flesta klarar inte av det i sitt 

första försök. Han påpekar att de flesta kampanjer som görs kring rökstopp inte är 

tillräckligt informativa. De flesta kampanjer som görs idag är riktade till ungdomar för 

att få dem att inte börja röka. Många kampanjer förmedlas via media (tv, tidningar, 

planscher), för att nå ut till så många som möjligt men är oftast inte tillräckliga. 

Exempelvis kan förslagen vara ”lägg en krona i en burk varje gång du får lust att röka”, 

eller ”om du slutar röka så sparar du pengar”. Wolburg (15) menar att det viktigaste är 

att kampanjerna är innehållsrika och tydliga och inte har en ”säljande” känsla. Baker et 

al. (14) skriver att det är nödvändigt att ha kampanjer mot rökning för ungdomar för att 

förebygga sjukdomar.  

 

Dresler et al. (16) skriver att insatser som rökfri policy på arbetsplatser eller andra 

offentliga platser minskar sjuklighet och dödlighet av tobaksrelaterade sjukdomar. I 

Sverige idag görs det många insatser för att minska tobaksbruket och den största 

insatsen var den svenska tobakslagstiftningen år 1993. Den innebär att det inte får 

förekomma rökning annat än på arbetsplatser eller offentliga miljöer som en 
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busshållsplats eller uteservering. Eftersom det enligt lag kan vara tillåtet, skapar vissa 

företag en policy som säger nej till rökning. På arbetsplatsen är det inte tillåtet att röka 

inomhus, men tillåtet att gå ut och röka, om inte företaget infört en policy om rökförbud 

på arbetsplatsen (2). Dresler et al. (16) undersökte inställning och attityd hos kvinnor 

gällande tobaksfri-policy på olika offentliga platser. Kvinnorna var både rökare och 

icke-rökare och bodde i fem olika europeiska länder. Det land som utkristalliserade sig 

gällande attityder och inställningar var Tjeckien. Sverige, Irland, Frankrike och Italien 

uppvisade likartade resultat. Dessa var bland annat att de som aldrig rökt eller de som 

slutat röka, visade sig vara mer stödjande till en rökfrihet på allmänna platser. Även 

bland dem som rökte fanns det de som stödde fler rökfria miljöer, i tron att det skulle 

vara hälsofrämjande för folk som vill sluta. Den grupp som visat mest engagemang 

kring detta var den grupp som slutat att röka, eftersom det varit väldigt positivt för dem 

i sitt individuella arbete med rökstoppet (16). För en rökare är det svårare att lyckas 

sluta ifall denne befinner sig på en offentlig plats där det är tillåtet att röka (15).  

 

Sambandet mellan rökning och fysiska besvär är oftast påtagligt. I många fall är rökning 

en bidragande faktor till kroniska sjukdomar och är den huvudsakliga orsaken till 

kronisk lungsjukdom (KOL). Rökning är dessutom en hälsorisk för ytterligare smärtor 

och besvär för sjukdomen. Det finns människor som har kroniska smärtor och samtidigt 

ett behov av att förse sig med nikotin (7). Många studier visar att återfall är vanligt vid 

rökavvänjning. Sundblad et al. (17) gjorde år 2008 en intervention för att hjälpa 

människor med kronisk lungsjukdom att sluta röka. Ett program byggdes upp under 11 

dagar, där deltagarna fick genomgå olika moment. Det handlade bland annat om 

gruppsamtal med 4-10 personer per grupp och stödjande arbete. Det stödjande arbetet 

gick ut på att Åres sjukhus samordnade experter kring rökavvänjning och rehabilitering. 

Innan interventionen började skulle deltagarna minska sitt tobaksbruk med 25 procent, 

efter dag 3 började nikotinersättningsmedel användas samt samtal kring rökavvänjning 

med professionella. När deltagarna kom hem fick de på egen hand koncentrera sig på de 

råd de fått ifrån experterna, exempelvis kopinstrategier. Koping strategi handlar om att 

skapa ett sätt för individen att kunna hantera sin situation kring de omständigheter som 

finns, i det här fallet kring rökning och de svårigheter som medföljs vid avvänjning för 

abstinensbesvär och hanteringen av situationer i vardagslivet. Sjuksköterskorna ringde 

upp deltagarna för att kontrollera hur det gick för dem. Efter ett par månader fick de 

komma tillbaka till sjukhuset för att i grupp diskutera svårigheter och framsteg. 

Grupperna följdes upp under en 3-års period för att se hur många som slutat röka efter 1 

år, respektive 3 år. Vid den andra kontrollen tittade man på ifall någon som slutat röka 

efter 1 år eventuellt fått ett återfall. Studien visade att återfall varit vanligt för de 

deltagare som slutade röka efter det första året. Efter det första året var 52 procent 

rökfria, efter 3 år var 38 procent rökfria (17).  

1.5. Rådgivning  

Det finns olika metoder för att hjälpa människor att sluta röka. Rådgivning kan ske på 

olika sätt, till exempel att läkare eller andra kunniga erbjuder rådgivning tillsammans 

med rökaren. Dessa samtal är att betrakta som informativa och utförs av experter på 

olika områden. Sedan finns det motiverande samtal, där professionella rökavvänjare 

diskuterar vilka för-och nackdelar rökaren skulle uppleva vid ett rökstopp och hur denne 

kan trappa ner stegvis. Det finns en ”sluta-röka-linje” som går att nå via telefon samt 

fimpadatumprogram på internet och att ladda ner på telefon (4).  

Det finns expertis att hämta hos många olika yrkesverksamma inom området. Läkare är 

bra att vända sig till för att få kännedom kring hur kroppens anatomi och patologi 
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reagerar på tobaksrök. Sjukgymnast skapar individuella träningsprogram, en dietist kan 

ge råd och förslag kring goda matvanor vid ett rökstopp för att undvika risk för övervikt 

och fetma. Psykolog skapar möjligheter till olika sätt att hantera abstinensbesvär, till 

exempel koping strategi. Terapeuten hjälper individen att hantera vardagliga situationer, 

tar oftast också hjälp av koping strategier för bland annat en arbetsdag. Bland de 

kunniga som finns att tillgå, kan det även förekomma mentorer som har gått igenom 

samma sak (17).  

1.6. Nikotinersättningsmedel  

I många fall används olika varianter av nikotinersättningsmedel i början av ett rökstopp, 

då abstinensbesvären är som störst. De vanligaste är i form av plåster eller tuggummi 

och kan köpas receptfritt på apotek runt om i landet. Rutqvist (18) skriver att 

kombinationen av rådgivning och nikotinersättningsmedel är ett bra alternativ. I många 

fall räcker det inte enbart med rådgivning, eftersom kroppen är i behov av nikotin. Flera 

vetenskapliga artiklar, bland annat Lindström (19), förklarar att snusning är det 

vanligaste nikotinersättningsmedlet i Sverige, framförallt bland män 18-34 år. Andelen 

män i studien som använde snus som ersättningsmedel var 30,4 procent och bland 

kvinnor 8,7 procent. Det var vanligare att människor i åldern 35-80 använde 

nikotinersättningsmedel än människor i åldern 18-34. Rutqvist (18) skriver att det 

minskade antalet rökande i Sverige kan bero på tillgången till fler 

nikotinersättningsmedel de senaste åren samt prishöjningar på cigaretter. Idag snusar 3 

procent kvinnor och 23 procent män dagligen i Sverige (19). Lunell & Curvall (20) 

menar att förklaringen till varför snus blivit allt vanligare som ersättningsmedel, 

framförallt för män, är för att nikotinkoncentrationen absorberas snabbare i blodet än 

annan nikotinersättning. Det tar cirka 30 minuter för snus jämfört med 45 minuter för 

nikotintuggummi att absorberas och ger därmed snabbare ett ”rus” eller ”lugn”. 

Agerberg (8) förklarar att ruset eller lugnet som sker beror på nikotinreceptorer i 

hjärnan som reagerar på signalsubstans acetylkolin.   

1.7. Transteoretiska modellen 

Flera vetenskapliga artiklar talar om att återfall är ett vanligt fenomen bland rökare som 

försökt sluta röka. Trots kännedom om skadeverkningar och sjukdomsbesked är det inte 

givet att rökaren kan sluta utan hjälp av rådgivning eller nikotinersättningsmedel. Det är 

heller inte givet att individen kan sluta med en gång, utan behöver oftast en tid på sig att 

trappa ner (4). En modell är fördelaktig att ha i folkhälsoarbeten och en modell som 

visat sig fungera mycket bra vid arbetet med rökavvänjning är den transteoretiska 

modellen. Modellen är bra eftersom kärnan i den är att lyckas ta sig igenom en 

beteendeförändring där just återfall är det största hindret. Modellen handlar om att skapa 

ett självförtroende beträffande sin egen förmåga att sluta röka. Transteroretiska 

modellen kallas också för ”Stage of change” eftersom den innehåller 5 olika steg där 

förhoppningen är att individen ska uppnå en beteendeförändring. Oftast ett minskat 

bruk, men den används också flitigt vid motivation till fysisk träning (21).  

 

Det första steget brukar innebära att individen inte vill eller inte är tillräckligt motiverad 

för att sluta röka. Det kan även innehålla en förnekelse av att det inte är ett farligt 

beteende. I nästa steg vill personen ändra sitt beteende, men har problem med att börja 

genomföra detta. Därefter kommer förberedelsefasen då individen gör sig beredd och 

vid den här fasen om möjligt börjar trappa ner med antalet cigaretter per dag. Sedan 

kommer handlingsfasen där personen lyckas men efter en period kan få ett återfall, 

risken för återfall kan vara upp till 5 år. Sista steget, när individen har lyckats sluta röka 

sker ett underhåll av bibehållning av den nya livsstilen. Modellen används för att se i 
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vilken fas individen befinner sig i (22). Lundh et al. (7) undersökte svårigheter med att 

sluta röka trots ett sjukdomsbesked. De undersökte det ur modellens perspektiv. De såg 

att det var många som befann sig i handlingsfasen och kunde tydligt se att vissa 

lyckades sluta röka, medan vissa inte lyckades men fortsatte att försöka. Vissa lyckades 

sluta röka men fick återfall. De kunde se ett mönster av uppgivenhet bland de som 

försökt sluta men misslyckats. Att en gång ha försökt sluta men därefter falla tillbaka 

hade varit en stor besvikelse. Syftet med studien var att ge kunskap till läkare och 

sjuksköterskor om hur de kan använda sig utav modellen i sitt arbete med att hjälpa 

patienter som vill sluta, men inte är redo (7). Hur har före detta rökare lyckats ta sig 

förbi svårigheterna och undvikt återfall? Det finns många svåra situationer att ta sig 

förbi, dels vardagliga att se andra röka och dels individuella, att stå emot 

abstinensbesvär.   

 

     2. Syfte  
Syftet med undersökningen är att undersöka upplevelserna av att sluta röka 

 

2.1. Frågeställningar 
- Vilka faktorer har varit betydelsefulla för beslutet att sluta röka? 

- Vilka svårigheter har informanterna tagit sig förbi? 

- Hur har informanterna tagit sig förbi svårigheterna? 

 

3. Metod 
 

3.1. Kvalitativa intervjuer 

För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ intervju. Kvale & Brinkmann 

(23) skriver att en kvalitativ undersökning är den bästa för att undersöka en individs 

upplevelser. Det vill säga informanterna berättar om sina upplevelser vid rökstopp och 

delar med sig av sina erfarenheter kring dess svårigheter och vilka processer som varit 

betydelsefulla för dem. Den intervjumetod som användes i denna studie kallas för ”face 

to face”, eller med en svensk översättning ”ansikte mot ansikte” eller ”subjekt mot 

subjekt”. Metoden handlar om ett möte mellan forskare och informant enbart (24). 

Intervjuerna var uppbyggda med semi-strukturerade frågor. Alla deltagare fick samma 

frågor och följdfrågor, men var fria att svara öppet utifrån dessa. Trost (25) förklarar att 

frågorna inte nödvändigtvis behöver hamna i den på förhand tänkta ordningen, utan kan 

föras in där de passar bäst. I den här studien fick den planerade ordningen av de 

arrangerade frågorna kastas om från person till person. Samtliga intervjuer ägde rum 

hemma hos de intervjuade enligt önskemål om detta. Viss störning kunde förekomma, 

men inget som avbröt intervjuerna.  

3.2. Urval 

När planeringen för urvalet gjordes var det tänkt att hitta de personer som var mest 

lämpade att besvara syfte och frågeställningar. Dels har ett strategiskt urval använts och 

dels ett bekvämlighetsurval. Studien skulle bestå av 5 intervjupersoner och grundtanken 

var att hitta personer med samma egenskaper, som rökt under ungefär lika lång tid och 

som varit rökfria ungefär lika länge. När kontakt med olika personer skulle göras var 

den första svårigheten att hitta folk som ville delta. Forskaren fick ihop 3 personer från 

en väns arbetsplats. De sista 2 valdes ur forskarens egen bekantskapskrets. Det skedde 

inget bortfall av de personer som godkänt sin medverkan. Den slutliga urvalsgruppen 

hade fortfarande vissa egenskaper som liknade varandra såsom det var tänkt från början, 

gällande under hur lång tid de varit rökfria. Tre informanter hade varit rökfria i 6 år och 
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2 av informanterna i 7 år. Däremot skiljde det sig avseende hur lång tid de varit rökare. 

Det skiljde 10 år mellan den informant som rökt längst och den som rökt minst. Studien 

bestod av 4 kvinnor och 1 man.  

 

3.3. Datainsamling 

Studien bestod av 5 informanter som intervjuades i sin hemmiljö. Intervjuerna 

anpassades till de tider som passade bäst för var och en. Samtliga informanter fick 

samma frågor, men rangordningen kunde bli olika utifrån de öppna svar som gavs. Det 

skedde inget avbrott av intervjuerna på grund av irriterande ljud, telefonsamtal eller 

liknande. Informanterna godkände studiens upplägg och godkände studiens mål och 

syfte samt sitt eget deltagande. Missivbrevet mailades till informanterna så fort de 

tackat ja till sitt deltagande (i bilaga 1 finns den information som samtliga informanter 

fick ta del av innan intervjun ägde rum). Deltagarna fick tid att läsa igenom i lugn och 

ro, innan de behövde svara ja till att delta. Det instrument som användes under 

intervjuerna var en inspelningsfunktion på forskarens mobil telefon. 

Inspelningsfunktionen har ett läge som kan pausa mitt i intervjufasen, ifall det skulle 

behövas. Mobiltelefonen ställdes in på ett så kallat ”flygplansläge” som gör att 

telefonen kan vara igång, men att inga signaler går fram till telefonen. Under 

inspelningen går det tydligt att se hur lång tid som använts och hur lång tid som är kvar, 

för att inte överstiga den tidsaspekt som utlovats. Tidsaspekten som utlovades var 30 

minuter.  

 

3.4. Pilotstudie 

Innan intervjuerna genomfördes så testades de på två personer som båda läst 

folkhälsovetenskap och själva skrivit C-uppsatser. Detta gjordes för att se ifall frågorna 

var relevanta och om tidsaspekten var hållbar. Vissa frågor behövde specificeras. ”Vad 

avgjorde startpunkten för ditt rökstopp?” Frågan upplevdes som otydlig och svår att 

svara på. Forskaren la till ”Var det en särskild händelse? Eller var det ett datum du 

bestämt dig för i förväg? Eller vad?”. På frågan ”Upplevde du svårigheterna på olika 

sätt?” La forskaren till exempel som ”hemma, arbete, uteliv?”, för att specificera och 

hjälpa individen att tänka efter på olika situationer. Dessa tillägg gjorde enligt 

testpersonerna frågan mycket mer tydlig. Frågan ”vilka processer var betydelsefulla för 

dig?” upplevdes också som svår. Testpersonerna hjälpte forskaren att utforma den till 

”fanns det något stöd som du tog hjälp av exempelvis familj, vänner, klinik, 

ersättningsmedel, företagshälsan, arbetskamrater?”. Efter att gått igenom intervjun två 

gånger beräknades intervjun ta cirka 20 minuter, men beroende på hur utförligt vissa 

svarade, informerades det på missivbrevet att det skulle ta cirka 30 minuter. Ingen 

intervju höll på så länge, de flesta hamnade runt 15-25 minuter.  

 

3.5. Dataanalys  

Datanalysen bearbetades utefter Lundman och Hällgren Graneheims (26) sätt att 

beskriva en bra innehållsanalys. De moment som här kommer att beskrivas utgör en så 

kallad kategoriseringstabell. Det centrala ur intervjuerna är hämtade ifrån svaren som 

knyter an till studiens syfte och frågeställningar. Det första steget var att transkribera 

intervjuerna, forskaren lyssnade igenom intervjuerna ett antal gånger för att bilda sig en 

helhet av innehållet. Efter att intervjuerna förts ner i ord lästes dem igenom ett par 

gånger. Meningarna som utsätts till de mest centrala för syfte och frågeställningar 

skrevs in i kategoriseringstabellen som meningsenhet. Meningsenheterna kodades men 

för att inte tappa sin innebörd raderades därmed ingenting, utan sammanfattades. Efter 

att meningarna kondenserats, kategoriserades det som var mest centralt i dels 

underkategorier och dels huvudkategorier. Det är valbart hur upplägget ska vara, ibland 
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använder forskare ytterligare en kolumn för att bryta ner det hela ännu en gång, ifall det 

blivit fler huvudkategorier. Denna studie är utformad på det sättet, med ett så kallat 

”tema”. Kategoriseringstabellen presenterar det som bland samtliga intervjuer visat sig 

vara gemensamt (26). Efter bearbetningen av insamlad data, tolkades huvudkategorierna 

och temat. 

 

3.6. Teoretisk modell 

Efter att ha transkriberat 5 intervjuer, förkortat ner dessa och jämfört svaren har 6 olika 

huvudkategorier kunnat skapas. Utefter huvudkategorier har ett tema framkommit för 

att sammanfatta de gemensamma nämnare som huvudkategorierna har. Temat för 

arbetet är vilja. Antonovskys (27) salutogena perspektiv fokuserar på faktorer som 

påverkar eller vidmakthåller hälsa. Han menar att alla människor någon gång i livet 

utsätts för psykiska, fysiska och sociala påfrestningar och att människor hanterar dem 

olika utefter hur de hanterar och begriper dem samt att de behöver finna en mening i 

dem. Begreppet kallas känsla av sammanhang (KASAM). Modellen har valts ut 

eftersom att tidigare forskning skriver att psykiska och fysiska påfrestningar och sociala 

sammanhang påverkar individers rökbeteenden. Det kan handla om just vanan att röka 

eller om att ta en cigarett för att lugna ner sig, att hantera en situation som uppstår med 

mera. Det kan också vara svårt att stå emot rökning i sociala sammanhang där andra 

människor röker (16). Modellen och dess förankring i arbetet kommer att diskuteras mer 

i resultatdiskussionen. 

 

3.7. Etiska överväganden   

Före intervjun skickades ett missivbrev ut på mail till de 5 personer som valt att delta i 

undersökningen. Missivbrevets funktion var att skapa information kring arbetet som de 

valt att delta i och vilken funktion de som informanter skulle bidra med. De 4 etiska 

principer som följdes var; ”Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet” (28). Med dessa 4 grundprinciper fick deltagaren själv bestämma 

över sin medverkan.  

 

Informationskravet handlar om att forskaren informerar deltagarna om deras funktion i 

studien och deras rättigheter att själva avgöra sitt deltagande. Samtyckeskravet handlar 

om att forskaren ska få ett godkännande ifrån den deltagande innan intervjun börjar. 

Konfidentialitetkravet ger all information om att individen inte kommer att kunna 

identifieras, att informanten är anonym. Samt att forskaren har tystandsplikt till all 

information som forskaren får ta del av. Slutligen följer Nyttjandekravet, de uppgifter 

som lämnas ut kommer bara att användas i denna studie och inte i andra sammanhang 

(28). 
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4. Resultat 
 

4.1. Tabell 1: Vilka processer har varit betydelsefulla? 

Meningsenhet Kondenserad mening Underkategori Huvudkategori Tema 

Jag började planera att 

sluta röka när jag fick 

reumatism, sedan var 

nikotinersättningsplåster 

och tuggummi det som 

hjälpte mig.  

Slutade röka på grund 

av reumatism. Tog hjälp 

av 

nikotinersättningsmedel.  

Sjukdom 

Nikotinersättningsmedel 

 

Livshändelse  Vilja 

Min dotter väntade barn 

och sa åt mig att hon 

verkligen ville att jag 

skulle sluta röka  

Dotter uppmanade mig 

att sluta röka då hon 

väntade barn.  

 

Födsel 

Barnbarn 

 

  

Jag lyckades inte sluta 

röka under graviditeten 

med mitt första barn, 

men efter att ha gått 

igenom en graviditet 

och upplevt alla 

emotionella känslor, 

bestämde jag mig för att 

sluta röka under 

graviditeten med mitt 

andra barn. 

Väntade mitt andra barn 

och hade mycket 

känslor, bestämde mig 

bara för att sluta. 

Födsel 

Barn 

 

  

Jag hade problem med 

att vistas på ställen där 

folk rökte. Jag valde att 

befinna mig hemma, där 

kunde jag i lugn och ro 

avvänja mig mitt 

tobaksbruk, under den 

första och svåraste tiden 

med plåster och 

tuggummi 

Undvek platser där 

andra rökte, stannade 

hemma och avvände 

mig i lugn och ro, under 

den första och svåraste 

tiden med 

nikotinersättningsmedel 

Undvek rökning 

Stannade hemma 

Nikotinersättningsmedel 

Ersättningsmedel 

Personlig 

strategi 

 

Idag är jag rökfri, men 

brukar snus, något jag 

inte är särskilt stolt 

över, men anser att det 

är bättre, ingen annan 

påverkas av det. För ett 

par år sedan fick jag 

KOL. Min familj 

uppmanade mig att sluta 

röka. Själv var jag inte 

övertygad, men familjen 

stöttade mig och ledde 

in mig på rätt spår. 

Försökt sluta men inte 

lyckats förrän jag 

började använda snus. 

Upplever det som bättre 

än rökning då ingen 

annan kommer till 

skada. Fick KOL, 

familjen stöttade mig till 

att sluta röka 

Familj 

Sjukdom 

Snus 

Stöd 
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4.2.  Tabell: 2 Vilka svårigheter tog du dig förbi? 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Huvudkategori  

Ibland kunde jag 

komma på mig själv att 

leta efter cigaretter i 

väskan och i hemmet. 

Det tog ett tag innan jag 

insåg att det var 

cigaretter jag letade 

efter. 

Letade efter cigaretter 

tills jag kom på vad jag 

letade efter  

 

 

En längre tids vana att 

röka  

Vanan/Ritualen   

Jag var ständigt 

tvungen att hålla på 

med saker, ha saker i 

händerna. Det var 

svårast att sitta hemma, 

i mina egna tankar. 

Tvungen att hålla på 

med saker. Jobbigast att 

sitta hemma och tänka 

En längre tids vana att 

utföra själva ritualen  

  

Jag saknade att ta en 

cigarett till 

morgonkaffet. Det är en 

rutin jag haft så länge 

jag kan minnas och 

något som jag trivdes 

med. 

Cigarett till 

morgonkaffe. Varit en 

rutin under många år. 

Något jag trivdes med. 

Traditionell ritual    

Jag tog alltid en cigarett 

under rasterna på 

jobbet. Ibland bara för 

att ha något att göra och 

komma bort från köket. 

Rökte på rasterna, 

oftast för att ta en paus i 

jobbet. 

Paus 

Vana 

Koppla av 

  

I början kändes det som 

att jag förlorat en vän, 

som stod ut med mig 

när jag var arg, 

irriterad, ledsen eller 

trött. 

Saknad av en vän som 

gjorde mig lugn. 

Förknippar rökning 

med något som gör än 

lugn 

 

Trygghet  
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4.3. Tabell 3: Underkategorier och huvudkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorierna fastställdes efter att de jämförts med varandra. Sexton underkategorier 

skapades som tillsammans skapade 6 huvudkategorier.  

 

Resultatet presenteras genom de 6 huvudkategorier som kategoriseringstabellen 

presenterar. Dessa är Livshändelse, Ersättningsmedel, Stöd, Vana/ritual, Trygghet samt 

personlig strategi. Kategoriseringstabellens tema utgör den sista punkten av detta 

avsnitt, där presenteras informanternas egna tips till kommande personer som vill sluta 

röka. Informanterna presenteras som ”Informant 1” och så vidare.   

 

4.4. Livshändelse 

Kategorin var ett samlingsnamn för två olika skeden i livet. För somliga i studien 

handlade det om att sluta röka eftersom att de väntade barn eller barnbarn.  

 

”Min dotter väntade barn och bad mig att sluta röka, att sluta röka var inte lätt men 

tanken att sluta hade för första gången nått mig.” Informant 3  

 

”Jag lyckades inte sluta röka under graviditeten med mitt första barn, men efter att ha 

genomgått den graviditeten och genomgått de emotionella känslorna, var jag mer 

förberedd inför mitt andra barn” Informant 4 

 

För många var familjen viktig och en betydelsefull del av beslutet att sluta röka. För 

andra handlade det om att sluta röka eftersom de fått en tobaksrelaterad sjukdom. Bland 

Underkategorier Huvudkategorier 

Sjukdom 

Familj 

Födsel 

Barn 

Barnbarn 

Livshändelse 

Återfall 

Snus 

Ersättningsmedel 

Familj  

Sjukdom 

Stöd 

En längre tids 

vana att röka 

En längre tids 

vana att utföra 

själva ritualen 

Traditionell 

ritual 

Social 

tillhörighet och 

vanan att ta en 

cigarett till kaffe 

och- eller vin 

Vana/ritual 

Skapar ett lugn Trygghet 

Undvek rökning 

Stannade 

hemma 

Personlig strategi 
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annat KOL som är den huvudsakliga tobakssjukdomen, men även reumatism där 

rökning kan förvärra sjukdomsbilden.  

 

”Jag har blivit uppmanad av läkare att rökning förvärrar reumatism, men eftersom att 

sjukdomen går i skov har jag naivt fortsatt att röka i förhoppning att sjukdomen avtagit. 

Var gång värken kom beslutade jag mig för att inte röka mer, var gång den försvann 

glömde jag bort att jag någonsin haft ont och fortsatte mitt vanliga liv”. Informant 1 

 

”Jag fick KOL, att röka har sedan dess varit negativt för mig. Sjukdomen var inte skälet 

till att jag slutade röka, men en bidragande faktor”. Informant 5 

 

4.5. Ersättningsmedel 
Informant 5 lyckades sluta röka utan återfall genom att använda snus. Resterande 4 hade 

fått återfall. För Informant 4 kom beslutet vid andra barnet och hon lyckades sluta röka 

av ren vilja. Hon använde plåster och tuggummi under första graviditeten men lyckades 

inte sluta röka då. För 3 informanter var ersättningsplåster och tuggummi en lyckad 

lösning. Men precis som för informant 4 hjälpte inte ersättningen med en gång. 

 

”Jag köpte det starkaste de hade på apoteket, det tog ett halvår att trappa ner. 

Jag kunde röka samtidigt som jag hade dessa ersättningsmedel”. Informant 1 

 

”Sedan jag började bruka snus har jag inte behövt röka, jag har heller inte provat att 

sluta snusa än, men har inte saknat rökningen”. Informant 5 

 

4.6. Stöd 

Det stöd som varit betydelsefullt har främst varit från familj. Sedan har det också 

funnits ett stöd i samhället, från läkare och arbetsplatsernas policy. 

 

”Om jag vistades på en fest kunde jag inte gå ut och ställa mig bredvid och vara passiv 

rökare, det kändes konstigt, som att jag lika gärna kunnat ta en cigarett med de andra, 

eftersom jag ändå stod och andades in röken. Det var heller inte skyltat att det var 

farligt, som det är idag”. Informant 3  

 

”Jag upplevde det som jobbigt när mina arbetskamrater gick ut och rökte och jag inte 

kunde följa med”. Informant 4 

 

”När jag fick KOL kände jag inte att jag ville sluta för min skull, utan för min familjs. 

Mina barn och barnbarn ville att morfar och pappa som jag var skulle sluta, det var 

vändpunkten”. Informant 5 

 

I intervjuguiden fanns en fråga där informanterna fick rangordna de platser som varit 

svårast att befinna sig på under perioden som rökfri. Hemmet, arbetet och uteliv (uteliv 

inkluderar sociala sammanhang, som att träffa vänner eller vistas på platser där rökning 

var de vanligaste platserna). Svaren var ganska spridda, informant 3 tyckte att uteliv var 

oerhört jobbigt, men hade samtidigt ett behov av en cigarett till sitt morgonkaffe som 

hon oftast tog hemma. Informant 2 upplevde det som jobbigast när hon satt hemma och 

ständigt satt och höll på med saker i händerna, hon uppskattade gärna lite sällskap som 

fick henne att skingra tankarna. Informant 1 kunde ibland leta efter cigaretter i väskan, 

det spelade ingen roll var hon befann sig. Informant 4 och 5 svarade att arbetet var 

jobbigast. 
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4.7. Vana/ritual 

Resultatet visar en tendens till att själva vanan att röka varit en stor svårighet att ta sig 

förbi. Vanan eller ritualen att ta en cigarett till kaffet eller till ett glas vin har varit 

svårigheter att övervinna. Själva ritualen att ha en cigarett i handen eller att ta en 

cigarett med vänner var andra svårigheter. Samtliga informanter hade på ett eller annat 

sätt haft problem med själva vanan. 

 

”Det hände att jag letade runt i min handväska och i min lägenhet. Det tog alltid en 

stund tills jag kom på att jag var röksugen och att det var cigaretter jag letade efter”. 

Informant 1 

 

”Det var jobbigt att sitta hemma för jag höll på med saker hela tiden. Hade saker i 

händerna, en penna eller sådana saker, jag tror det hade att göra med vanan att hålla i 

en cigarett”. Informant 2 

 

”Jag arbetade i många år som kock och hovmästare innan jag själv började driva min 

egen restaurang. Som kock fanns det ingenting som kallades för ”paus”, men det var 

helt okej att gå ut och ta en cigarett, men inte 5 minuters luft. Vanan att röka följde med 

när jag öppnade min egen restaurang och hade mina egna regler, nu fick jag själv 

bestämma, men fortsatte röka under mina pauser”. Informant 5 

 

Vanan att röka kunde vara omedveten. För Informant 1 och 2 uträttades ritualer där de 

gjorde saker utan att vara medvetna om det. Informant 5 beskriver sin vana som 

medveten och ett sätt att hantera sin vardag, han lärde sig att pauser var förknippade 

med cigaretter eller vice versa. Även när han var sin egen chef, satt vanan kvar i att röka 

på rasterna.  

 

”Jag tog alltid en cigarett till mitt morgonkaffe och under andra perioder av dagen. Jag 

började röka långt innan det ansågs vara ett farligt bruk! Förstå då, att det inte var helt 

enkelt att sluta, vanorna sitter inpräntade”. Informant 3 

 

För informant 3 var det en medveten vana, som hon själv valde. Hon var inställd på att 

röka under dagen, framförallt på morgnarna. Hennes morgonrutiner satt i sedan många 

år tillbaka och det var hennes största svårighet att komma över. Vanorna var det absolut 

största hindret för informanterna, de hanterade dessa med stöd från familj och 

nikotinersättningsmedel. Informant 5 lyckades sluta röka med hjälp av snus. Men för de 

andra satt vanan i mycket längre. De fysiska besvären var inget som någon av 

informanterna direkt tänkt på under intervjutillfället. 

 

4.8. Trygghet 

”I början kändes det som att jag förlorat en vän, som stod ut med mig när jag var arg, 

irriterad, ledsen eller trött. Jag brukar jämföra det med något som alla tycker om, 

choklad! Det är som att jag aldrig mer får äta choklad”. Informant 4 

 

Informant 4 var den ende i studien vars svar kunde kopplas till huvudkategorin trygghet 

genom att beskriva rökstoppet som en förlorad vän som hjälpt till att hantera depression 

och liknande. Men det går att återkoppla trygghet till fler informanter, exempelvis 

informant 3 som beskrev att morgonkaffe tillsammans med cigarett var en vana som 

inpräntats under väldigt många år och som hon alltid startade dagen med. Eller för 

informant 5 som kopplade av med en cigarett på rasterna i en hektisk arbetsmiljö. 
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4.9. Personlig strategi 

”Jag valde att stanna hemma under den första och svåraste perioden. Det jag menar är 

inte att jag satt hemma hela dagarna, men jag undvek att vistas på platser där rökning 

var förekommande. Exempelvis puben, eller liknande platser” Informant 3 

 

Informant 3 hade en tydlig strategi, hon visste att hon var svag för rökning, speciellt då 

hon såg andra röka och valde därmed att undvika dessa platser i början av sitt rökstopp. 

Hon har även sagt att hon kunde röka hemma, till morgonkaffet eller liknande. Men 

valde att börja arbeta med sig själv i lugn och ro, under den första och svåraste perioden. 

Personlig strategi handlar också om nikotinersättningsmedel som samtliga informanter 

använt sig av, eftersom de haft kunskap kring att nikotinersättningsmedel är ett 

hjälpmedel i att sluta röka. 

 

4.10. Vilja 

Temat för arbetet är vilja. Den sista frågan, om de hade något tips till dem som önskar 

sluta röka, svarade samtliga att det måste finnas en vilja någonstans. Finns inte viljan 

går det inte att sluta röka. Viljan hänger samman med stöd och ersättningsmedel, då 

ingen informant lyckats sluta röka av ren vilja utan med hjälp av det som tidigare 

nämnts; sjukdom, barn/barnbarn, ersättningsmedel och stöd.  

 

”När jag väntade mitt första barn använde jag nikotintuggummi och plåster, men 

saknade viljan och då gick det helt enkelt inte. När jag väntade mitt andra barn ville jag 

sluta och lyckades utan att använda ersättningsmedel”. Informant 4 

 

”Oj, ett tips! Jag tror det kan skilja sig mycket mellan beroenden, när jag fick KOL, var 

det fortfarande inte en självklarhet för mig att sluta röka. För många hade det nog varit 

en självklarhet och det var inte många som förstod varför jag fortsatte. Men när jag såg 

hur min familj oroade sig för min hälsa och de sa till mig att de ville ha mig kvar i livet, 

då bestämde jag mig, då ville jag sluta för deras skull”. Informant 5 

 

Informant 4 och 5 pratar om att främst sluta röka för andras skull, för familjens skull 

och inte sätta sig själv i främsta rummet. Andra saker som de övriga informanterna har 

talat om är att ersättningsmedel inte hjälper ifall inte viljan finns där. Informant 1 rökte 

samtidigt som hon använde plåster och tuggummi. Informant 3 talar om att hon inte 

kunde vistas i sociala sammanhang eftersom hon då inte kunde stå emot att röka. När 

hon ville sluta valde hon att stanna hemma under den första och svåraste perioden för att 

vänja sig vid att inte röka. Informant 2 upplevde stödet ifrån vänner som skönt och ville 

helst inte vara hemma själv under den första tiden.  

 

Informant 3 nämner att hon avstod att vistas på platser där rökning kunde förekomma, 

hon sa att det också var hennes tips till andra. Hon rekommenderar att undvika sociala 

sammanhang där det röks, ifall man har problem med att stå emot. Informant 2 och 4 

hade tips kring motionering; 

 

”Något som fungerade bra för mig var att ta långa promenader, helst med vänner. Vad 

som helst för att komma ut och rensa tankarna” Informant 2 

 

”Jag började jogga, anmälde mig till ett lopp. Loppet blev som en morot och jag var 

väldigt engagerad att träna till det. Jag ansåg att rökning skulle försämra min 

prestationsnivå. Det är mitt tips de!”. Informant 1 
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5. Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka upplevelser av att sluta röka. Fler infallsvinklar 

hämtades med tre frågeställningar som besvarade vilka processer som varit 

betydelsefulla och vilka svårigheter som funnits samt hur informanterna tagit sig förbi 

dessa. Diskussionsdelen delas in i två delar: Först diskuteras informanternas svar i 

resultatdelen, sedan kommer tillvägångsättet att diskuteras vidare i metoddiskussionen.   

 

5.1. Resultatdiskussion 

Av resultatet att döma har själva vanan att röka varit det största hindret att ta sig förbi. 

Dessa svårigheter har i hög grad handlat om att bli av med själva ritualen att röka. 

Ritualerna var alltifrån att ta en cigarett till morgonkaffet till att ta en cigarett med 

vänner eller att se andra röka på offentliga platser. Hallin et al. (9) skriver att många 

rökare inte vill sluta eftersom rökning får dem att må bra, ”gör dem lugna”. Informant 4 

talade om att hon blev lugn och att rökningen minskade depression, ilska och 

nedstämdhet. Samtliga beskrev att viljan måste finnas för att lyckas. Samtliga använde 

sig utav nikotinersättningsmedel som plåster och tuggummi. Stöd ifrån familj var 

betydelsefullt för de flesta. Stödet innebar bland annat att närstående uppmanade att de 

skulle sluta röka. Ofta var barn involverade och anledningen till att sluta var för deras 

skull. För de flesta var vilja, stöd och niktinersättningsmedel viktiga i processen att sluta 

röka, men sällan hade det gått att sluta på en gång. En informant lyckades sluta röka 

utan återfall genom att börja använda snus och är den ende idag som använder tobak.  

 

Informanterna har gett tips om hur de gick tillväga för att undvika återfall. Det mest 

centrala har redan tagits upp och handlar bland annat om stöd, ersättningsmedel och 

vilja. Att vistas på platser där rökning är tillåtet är enligt Wolburg (15) det mest 

problematiska för de som försöker sluta röka, vilket kan höra ihop med vanan att röka, 

att se andra röka. Informant 3 beskrev det som mycket besvärligt att vistas på platser där 

rökning var tillåtet och valde medvetet att undvika dessa platser. Dresler et al. (16) 

skriver att hälsointerventioner och policys kring rökförbud på offentliga platser har 

hjälpt många som vill sluta röka. Fagerström et al. (22) talar om att fysisk aktivitet kan 

vara ett bra sätt för att undvika rökning, att motionering ersätter rökningen. De menar att 

man helst ska bli fysiskt aktiv. Informant 1 och 2 talade om att promenader och motion 

varit bra för dem. Att lämna hemmet för att få frisk luft och rensa tankarna hade varit 

lyckat för informant 2. Informant 1 talade om jogging. Hon anmälde sig till ett lopp för 

att ha en målsättning, det hade fungerat bra för henne.  

 

Mycket fokus har varit på psykiska besvär som vanor. Agerberg (8) skriver att psykiska 

abstinensbesvär oftast är svårare att komma över och dröjer sig kvar under en längre tid 

än de fysiska. Uppenbart var vanor/ritualer de största svårigheterna bland informanterna 

i den här studien. Fysiska abstinensbesvär nämndes inte hos informanterna. Zale & 

Ditre (12) skriver att de flesta med en kronisk sjukdom försöker att sluta eftersom 

smärtorna är besvärande. Informant 1 led av reumatism och undvek att röka var gång 

värken kom, men eftersom sjukdomen går i skov, försvann motivationen till att sluta 

röka då smärtan försvann. Informant 5 fick KOL och slutade röka men började snusa. 

Informant 1 och 5 slutade inte röka på grund av sjukdom, men det hade varit en 

bidragande faktor. Många fortsätter att röka trots ett sjukdomsbesked (10-11). Enligt 

Wolburg (15) är det 1 av 11 som lyckas sluta röka med en gång. Han menar att 1 av 11 

lyckas sluta genom att kasta iväg sitt cigarettpaket utan att ta till andra medel. Odum et 

al. (10) beskrev att deltagarna i deras studie inte upplevt några ekonomiska skillnader, 

vilket heller inte informanterna i denna studie gjort. Ekonomi presenterades inte i 
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resultatet, då frågan var frivillig att svara på och var inget som någon tänkt på. Ingen var 

driven av de ekonomiska vinsterna.  

 

I denna studie hade 4 informanter fått återfall vid ett eller fler tillfällen. Den 

transteoretiska modellen talar om att återfall är vanligt och att risken för att börja röka 

igen kan vara i upp till 5 år (21). Återfall brukar inträffa efter att individen gått igenom 

handlingsfasen och befinner sig i bibehållningsfasen, att lyckas upprätthålla ett rökstopp 

(22). Studier visar att många människor använder nikotinersättningsmedel för att sluta 

röka (18-19), vilket samtliga i denna studie gjort, 4 informanter hade tagit hjälp av 

nikotinplåster och/eller tuggummi. Vanligaste ersättningsmedlet är plåster och 

tuggummi för människor i åldern 45-64 år (5). I denna studie var informanterna mellan 

åldern 45-64, varav en person äldre än så. I Sverige är snus det mest förekommande 

ersättningsmedlet, framförallt för män (17-18), vilket denna studie också visade.  

 

Antonovsky (27) förklarar att alla människor förr eller senare hamnar i situationer där 

de ställs inför fysiska, psykiska och/eller sociala påfrestningar. Han talar om KASAM 

och menar att människor behöver uppleva hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

för att klara av dessa. I processen att sluta röka kan en svårighet vara att hantera 

situationer där rökning kan uppstå. Modellerna som presenterats i detta arbete har sin 

grund i att individen själv ska klara av utmaningar, som också den transteoretiska 

modellen som beskrivits tidigare. Där startar individen på ett läge som är långt ifrån det 

slutliga målet, till slut har denne nått en beteendeförändring, vägen till 

bibehållningsfasen kan variera mellan olika människor. Mycket ansvar vilar på 

individen, men det är samtidigt ingen annan som kan hjälpa, förutom att vägleda eller 

finnas till hands och ge råd och stöd. Själva processen måste individen själv genomgå 

(21). Målet är att arbeta med att individen själv vill ändra sina vanor (13). Samtliga 

informanter talar om att vilja är en förutsättning för att lyckas sluta röka. Inom KASAM 

är viljan det som gör att individen upplever meningsfullhet och kan förstå varför det är 

dags att sluta röka. Om personen inte upplever en mening med att sluta, spelar det ingen 

roll ifall denne har all kunskap som behövs eller blir uppmanad av läkare och familj. 

 

KASAM är en teoretisk modell som talar om att individen ska lyckas hantera situationer 

som de ställs inför. Problematiken är att människor hanterar dessa situationer olika 

beroende på hur de upplever dessa.  En gemensam svårighet för samtliga informanter att 

ta sig förbi var ritualen att hålla i en cigarett eller att se andra röka. Informant 5 talar om 

att han upplevde meningsfullhet för första gången då hans familj talade om att de 

önskade att han skulle sluta röka. Han hanterade det genom att ersätta sitt tobaksbruk 

med snus. Han begrep även att rökning var skadligt för hans sjukdom, men blev inte 

driven av att sluta för det, vilket möjligtvis andra skulle ha gjort (27). Han och de andra 

informanterna svarade att viljan var det viktigaste och att det var efter att viljan kommit 

som de lyckats genomföra sin beteendeförändring. Upplevelser av att sluta röka är ett 

brett område och KASAM är en modell som kan förklara att viljan är det som behövs, 

men som inte kan ge svar på en given strategi eftersom upplevelser kan skilja sig åt 

mellan olika människor och olika metoder kan fungera bättre för olika personer. 

Informant 3 skapade sin egen strategi genom att hålla sig undan dessa platser, varje 

person måste själv finna vad som fungerar bäst för dem för att lyckas och uppnå 

KASAM.  Beteendeförändring är något som bara individen själv kan gå igenom. 

Sundblad et al (17) skriver att mentorer som gått igenom samma process är att 

rekommendera, eftersom de kan känna igen sig i upplevelserna som individen går 

igenom.  
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5.2. Metoddiskussion 

En kvalitativ studie avser inte att bevisa en teori utan mer neutralt försöka utforska 

forskningsfrågan. Människan är i en pågående process och svaren kan skilja sig om en 

liknande studie skulle göras igen. Men det är viktigt att utformningen av 

frågeställningar knyter an till studiens syfte och att urvalet är representativt för 

undersökningen. Utifrån studiens giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet 

framkommer trovärdigheten (27). Vad dessa innebär presenteras här nedan, där 

forskarens egen syn på svagheter och styrkor också framkommer.  

 

5.3. Giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet 

Intervjumetoden som användes skedde mellan informant och forskare enbart, vilket är 

både positivt och negativt. Alternativen var bland annat fokusgrupper, där flera 

människor med samma egenskaper sitter i en grupp och diskuterar. Gillham (24) menar 

att denna intervjumetod är fördelaktig med tanke på att informanterna kan hjälpa 

varandra att minnas viktiga moment och delar. Vid intervju med en person åt gången, 

finns det en risk för att det bristfälliga minnet gör att vissa viktiga detaljer utesluts. En 

av informanterna i denna studie slutade röka för 7 år sedan. Det negativa med 

gruppintervju är att hitta folk som kan avsätta tid för detta vid ett och samma tillfälle. 

Det är även svårare att hitta en lokal att hålla till i, jämförelsevis med en intervjuperson 

åt gången. Det kan också inträffa att någon i gruppen tar över talet och att andra blir mer 

passiva. Sedan finns det en metod som kallas anonym intervju som kan ske via telefon 

eller e-post. Gillham (24) menar att en intervju som sker ansikte mot ansikte ger ett 

bättre resultat än en telefon eller mail intervju, eftersom att informanten oftast öppnar 

upp sig mer då ett förtroende byggs upp mellan forskare och informant.  

 

En annan styrka var att intervjuerna skedde på de platser som informanterna själva valt. 

Enligt Trost (25) är det viktigt att genomföra en intervju i en miljö som upplevs som 

trygg för informanten. Dessutom är anonymiteten säkrad i denna miljö. På offentliga 

platser kan svaren bli mer begränsade än vad de skulle bli i en miljö där informanten 

känner att denna kan tala fritt, dels för att omgivningen kan störa och dels för att någon 

annan kan ta del av informationen. Det rekommenderas heller inte att vara hemma hos 

intervjuaren, då informanten kan uppleva att hamna i underläge. Det negativa med att 

vistas i informantens hemmiljö är att telefonen kan ringa eller att barn eller djur kan föra 

oväsen och hindra flytet i samtalet (25). Under intervjuerna fanns det tillfällen då 

irriterande ljud förekom, men ingen intervju blev avbruten på grund av det. Ljuden var 

heller inte så besvärande så att någon informant kom av sig i sin berättelse.  

 

Urvalsprocessen hade både styrkor och svagheter. Trost (25) skriver att ett strategiskt 

urval är mycket bra, kanske det bästa vid val av informanter till en kvalitativ 

forskningsintervju. Nackdelen kan vara att forskaren väljer informanter som svarar på 

det som eftersöks för att få de svar som passar bäst till studiens syfte och mål. Kvale 

och Brinkmann (23) menar att forskaren ska vara neutral till studien på förhand och inte 

ha förutfattade meningar. Tre av informanterna kände inte forskaren sedan tidigare, de 

andra 2 var bekanta. Det positiva med urvalet var att det blev ett urval där egenskaperna 

bland informanterna skiljde sig åt, vilket gjorde att forskaren inte valde de personer som 

bäst svarade på forskningsfrågan. Bland annat skiljde det 10 år mellan den som rökt 

längst med den som rökt minst. Agerberg (8) skriver att det blir allt svårare att sluta 

röka beroende på hur länge personen rökt. Det negativa var att forskaren helst ska 

undvika att intervjua en person som är bekant, eftersom att det kan påverka resultatet. 

Informanten kan uppleva det svårare att tala om denne känner forskaren, forskaren kan 

också riskera att inte vara neutral till informantens svar (23).  
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Det hade varit bra om informanterna hade fått tagit del av det som kommit fram i 

analysen, men det var inte genomförbart. Tidsbegränsning gjorde inte den processen 

möjlig att genomföra. Fördelen hade varit att informanterna getts möjligheter att 

korrigera och revidera punkter. Forskaren kan ha missförstått eller missat något som 

informanten kunnat ändra eller lägga till (27). Citaten är utvalda efter att intervjuerna 

lästs igenom ett antal gånger. De citat som valts ut är de som varit mest passande i 

relation till syfte och frågeställningar, men det är möjligt att något användbart citat 

uteslutits eller missats.  

 

Studiens giltighet styrks av att en mängd data har samlats in kring tidigare forskning 

inom området. Detta utgör bakgrunden till den intervjuguide som använts. Beträffande 

litteratursökningen finns det ett antal brister. Eftersom studien genomförts i Sverige 

borde svenska studier vara mer representativa, men alla artiklar är inte hämtade ifrån 

Sverige. Studien var avsedd att hitta minst 25 relevanta vetenskapliga studier som skulle 

följa en röd tråd längs med arbetet. För att behålla den röda tråden, har artiklar ifrån 

andra länder använts. Det kan vara intressant att se vad som gjorts i andra länder för att 

få fler infallsvinklar av vad vi i Sverige kan göra men ännu inte gjort. Eftersom Sverige 

följer EES-avtalet som gäller mellan länder inom EU, var det mer relevant att hitta 

studier ifrån länder som ingår i EU än att söka på studier i exempelvis Nordamerika 

eller Asien. Studierna som använts i denna undersökning är bland annat England och 

Tyskland. En styrka med sökningen av de vetenskapliga artiklarna är att forskaren 

försökt hitta fler än en artikel kring varje område, som exempelvis snus och dess 

inverkan på före detta rökare. En artikel säger inte mycket, men två eller fler gör det. 

Före studien fanns en förhoppning att finna artiklar som inte var mer än 5 år gamla. Det 

är viktigt att ha moderna artiklar, eftersom att det kan ha skett många förändringar 

genom åren. De flesta artiklar är inom den tidsramen, medan det finns de som är äldre 

än så. Även här har det handlat om att hitta artiklar som knyter an till syfte och 

frågeställningar.  

 

Artikelsökning har skett på psykinfo (ebscoshot). Det positiva med databasen är att det 

enkelt går att söka efter artiklar som är ”peer reviewed”, alltså granskade av forskare. 

De sökord som använts är ”Ex-smokers”, ”Campaigns”, ”Smoke promotion”, ”Smoke 

intervention” ”Nicotine replacement therapy”, Smoke behavior, ”Smoking cessations”, 

”Transtherotical modell of change”, ”Stage of change in smoke behavior” med mera. 

För att finna studier gjorda i Sverige kombinerades sökorden, till exempel ”Smoke 

behavior in Sweden”.   

 

Intervjuguiden baserades på tidigare vetenskapliga studier som lyfter fram det mest 

centrala med rökavvänjning och var utformad för att ge svar på syfte och 

frågeställningar. Forskaren har använt sig utav semi-strukturerade frågor där vissa 

frågor kastats om beroende på hur utförligt informanterna svarat. Vissa informanter 

svarade så utförligt att de leddes in på fler frågor i ett och samma svar som ett exempel. 

Vid konstruktionen av intervjufrågorna tog forskaren hjälp av en handledare som också 

funnits till hands längs med hela arbetet samt två personer som skrivit c-uppsats i 

folkhälsovetenskap. Det är positivt att forskaren haft tillgång till kunniga inom 

folkhälsoområdet och att arbetet har lästs igenom av fler än en person. Urvalet var 

representativt för undersökningen, samtliga informanter hade varit rökare men också 

varit rökfria i mer än 5 år. Det är en svaghet att intervjua en person som varit rökfri i 1 

år, eftersom risken för återfall kan vara upp till 5 års tid (21). En svaghet är att studien 

till att börja med skulle ha personer som rökt under ungefär lika lång tid. Ju längre en 
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person rökt, desto svårare blir det att sluta (8). Många vetenskapliga artiklar visar att 

rökbeteenden varierar mellan könen, denna studie bestod av 1 man och 4 kvinnor. Helst 

skulle det vara mer varierat. Lundman och Hällgren Graneheim (27) menar ändå att det 

kan vara bra för studien att deltagarna har olika erfarenheter.  

 

Av analysen har det framkommit en mängd data som har kortats ner till underkategorier 

och huvudkategorier. Lundman & Hällgren Graneheim (27) menar att det kan vara svårt 

att sammanfatta en stor text till mindre kategorier som sedan ska representera 

sammanhanget. Därför tillkommer teman för att som avsikt kunna sammanställa 

analysen med ett gemensamt ord. Huvudkategorierna blev fler än en, därför har 

forskaren valt ut ett tema i denna studie. Huvudkategorier representerar olika delar av 

detta komplexa ämne som handlar om upplevelser och dessa 6 huvudkategorier har 

jämförts mellan informanternas svar och tidigare forskning för att belysa att det finns 

skillnader. Tolkningen av svaren baserades på hur informanterna svarade och vad 

tidigare forskning säger om detta forskningsfält. I denna metoddiskussion förklaras för- 

och nackdelar med tillvägagångssättet och hur den kunde ha gjorts annorlunda, vilka 

alternativ det fanns inom detta område, exempelvis fokusgrupper och varför ansikte mot 

ansikte valdes istället. Artikelgranskningen som använts i studien diskuteras och det 

förklaras hur forskaren resonerat kring sitt sökande. Lundman & Hällgren Graneheim 

(27) menar att metoden ska vara så noga preciserad att läsaren själv kan skaffa sig en 

uppfattning om detta är tillförlitligt, genomförbart och trovärdigt.  

 

5.4. Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kommer att utgå ifrån vad den här studien talar om och har 

undersökt. Bland annat genom att gå vidare i frågan hur man når ut till människor. Det 

finns de som inte vill sluta röka, hur når man på bästa sätt ut till dem? Det finns de som 

vill, men inte klarar av att genomgå den processen. Enligt tidigare forskning är 

kampanjer effektivt när det gäller att nå ut till människor, men enligt denna studie går 

det inte att lyckas sluta röka om inte viljan finns. Förslaget är att försöka undersöka hur 

man på bästa sätt finner viljan att sluta röka. Hur man ändrar inställningen hos de som 

inte vill sluta röka och hos de som försöker men inte lyckas. Forskarens förslag till 

fortsatt forskning är att ta del av tidigare rökare som lyckats sluta och att de med sina 

berättelser ska kunna nå ut och inspirera människor att sluta röka. 

 

6. Slutsats 
Den här studien har gjorts eftersom att rökning drabbar individ och samhälle 

ekonomiskt och är ohälsosamt. Studien är därför intressant för människor som röker och 

som vill sluta, men även för personer som saknar motivation till det, människor som 

utsätts för passiv rökning och för kommande folkhälsoarbete. Studien är även intressant 

ur ett folkhälsoperspektiv. I studien framkommer brister i tillvägagången av kampanjer. 

För att lyckas genomföra goda kampanjer och goda interventioner är det bra att förstå 

vilka mekanismer som sker i hjärnan hos människor som röker. Ökar kunskapen finns 

det större möjligheter att nå ut till fler människor för fortsatt forskning. Forskaren valde 

att undersöka upplevelser av att sluta röka för att få fler infallsvinklar till detta ämne 

som är väldigt komplext och individuellt. Mer kunskap kring ämnet ger större 

möjligheter till kommande forskning och kommande insatser. Av resultatet att döma i 

denna studie var kombinationen av olika strategier avgörande. Ett var just strategier av 

att undvika platser där folk röker, en annan var att använda sig utav 

nikotinersättningsmedel. Stöd ifrån familj och vänner var viktigt och samtliga svarade 

att vilja måste finnas för att lyckas. Förhoppningen med studien är att den kan nå ut och 
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vara till hjälp för människor att sluta röka. Att tidigare rökare med dess erfarenheter och 

tips kan vara hjälpsamma.   
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Bilaga 1  
Upplevelser av att sluta röka skiljer sig åt mellan olika människor, det visar ett antal 

vetenskapliga undersökningar. Den här studien undersöker vilka processer som varit 

betydelsefulla och vilka svårigheter informanterna tagit sig förbi.  

Denna intervju, som görs inom ramen för en C-uppsats vid Högskolan i Gävle är därför 

inriktad på att ställa frågor kring upplevelserna av att sluta röka och vad det har betytt 

för deltagarna i studien.   

Intervjun är utformad med öppna svar och din medverkan är helt frivillig. Studien 

beräknas ta cirka 30 minuter och görs anonymt och resultatet kommer inte att användas 

för annat bruk än som redovisning i en C-uppsats. Din medverkan är mycket viktig för 

mig och jag önskar att du svarar så ärligt som möjligt på alla frågor.   

 

Tack på förhand!  

Eric Hannerz-Edmark  

Eric_hannerz@live.se 

072-2321408 

 

Handledare: 

Gisela van der Ster 

Gisela.vanderster@hig.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

1. Under hur lång tid har du varit rökfri? 

2. Hur mycket rökte du per dag innan du bestämde dig för att sluta? 

3. Hur många år har du varit rökare? 

4. Var beslutet om rökstopp ditt eget, eller hade du blivit uppmanad av läkare, 

familj eller någon annan att sluta röka? 

5. Om någon annan uppmanade dig att sluta röka, vilket var skälet? 

6. Om beslutet var ditt eget, vilket var skälet? 

Hur länge hade du i så fall funderat på beslutet? 

7. Hur förberedde du dig mentalt? 

8. Vad avgjorde startpunkten för ditt rökstopp? Var det en särskild händelse? Eller 

var det ett datum du bestämt dig för i förväg? Eller vad? 

9. Vid nedtrappning  

- Utlovade du dig själv en belöning?  

- Fanns det några hälsoaspekter med?  

10. Vilken var den första svårigheten?  

- Upplevde du svårigheterna på olika sätt (hemma, arbete, uteliv)? 

- Hur mycket tror du själv att vanan spelade in? 

- I vilka situationer var det svårast att inte röka (får gärna rangordna) 

11. Vilka processer var betydelsefulla för dig (fanns det något stöd som du tog hjälp 

av exempelvis familj, vänner, klinik, ersättningsmedel, företagshälsan, 

arbetskamrater)?  

12. Lyckades du sluta röka vid första försöket, eller hur gjorde du? Blev det flera 

försök för att nå rökfrihet? 

13. Har du upplevt några skillnader efter ditt rökstopp? 

- Fysiska  

- Psykiska  

- Sociala 

14.  Vad har du spenderat pengar på som du sparat in genom att sluta röka? 

(Denna fråga behöver du inte svara på om du inte vill).  

15. Vilket är ditt bästa råd till andra som funderar på att sluta röka? 

16. Är något annat av betydelse som du vill tillägga? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


