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         Abstrakt 

Tobak har varit den mest lönsamma konsumentprodukten i världen under mycket 
lång tid. Nikotinet medför att människor blir beroende både fysiologiskt och 
psykologiskt. Rökning har relaterats till olika sjukdomstillstånd och är idag den 
enskilt största orsaken till för tidig död. I Sverige leder rökningen varje år till ett 
betydande antal för tidiga dödsfall. Rökning är ett stort folkhälsoproblem. De 
flesta har dock en vilja att sluta röka. Motivation och vilja har visat sig vara 
nödvändigt för att nå ett rökstopp. Syftet var att beskriva före detta rökares tankar 
om motivation för att göra rökstopp och att sedan vidmakthålla detta rökstopp. 
Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie. Tio före detta rökare 
intervjuades och en ostrukturerad intervjumetod valdes. Intervjuerna analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att rökstoppet var en process där 
motivationen sågs i tre olika faser. De olika faserna var motivation för att 
förebereda beslut om rökstopp, motivation för att ta beslut om rökstopp samt 
motivation för att vidmakthålla rökstopp. I de olika faserna identifierades känslor 
som osäkerhet där exempelvis behovet av stöd framkom. Egenmakt handlade om 
att bestämma sig och frihetskänslor visade bland annat stolthet och oberoende. 
Slutsatsen blev att motivationen för att nå ett rökstopp grundades på flera olika 
faktorer och varierade från individ till individ och över tid. 

         Nyckelord: folkhälsoproblem, motivation, rökstopp, tobak.  
 
 

         Abstract 

Tobacco has been the most profitable consumer product in the world for a very 
long time. Nicotine makes people addicted, both physiologically and 
psychologically. Smoking has been related to various diseases and is today the 
single largest cause of premature death. In Sweden, a significant number of 
premature deaths are caused each year due to smoking. Smoking is a major public 
health problem. Most people have a desire to stop smoking. Motivation and 
willingness have been shown to be necessary to reach a smoking cessation. The 
aim was to describe the former smokers' views on motivation to quit and then 
maintain that smoking cessation. The method used was a qualitative interview 
study. Ten former smokers were interviewed and an unstructured interview 
method was chosen. The interviews were analyzed with qualitative content 
analysis. The results showed that smoking cessation was a process in which 
motivation was seen in three different phases. The different phases were 
motivation to prepare a decision on quitting smoking, motivation to make 
decisions about smoking cessation, and motivation for maintaining smoking 
cessation. The various phases were identified feelings of uncertainty, where for 
example the need for support was found. Empowering was about how to 
determine their freedom and how feelings were revealed and among other things, 
pride and independence. Conclusion was that the motivation to reach a smoking 
cessation was based on several factors, varying from individual to individual and 
over time. 

Keywords: motivation, public health problem, smoking cessation, tobacco. 
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BAKGRUND 

Hoffberg beskrev tobaken och dess verkan redan år 1792: 

”Tobak är kommen från Amerika: en narcotisk och giftig ört, 

genom wanan bliwit bruklig, och nyttjas nu kring hela wärlden: 

Wilde folkslag förgifta sina pilar med Tobaksolja: katter döds af 

samma olja i munnen struken. Tobaksrökning kom först från 

Florida i bruk uti Europa genom J. Nicot. 1560. Skadar dem som 

äro magre och har swagt minne; gagnar de feta, och dem som 

har flussar, tandwärk och förstoppning.” (URL 1). 

Redan för flera hundra år sedan sågs vilka effekter tobaksbruk hade, men människan kunde då 

inte förstå att tobaken skulle bli världens mest lönsamma konsumentprodukt och den största 

orsaken till ohälsa och för tidig död (Post & Gilljam, 2003 s.126-127; Statens 

folkhälsoinstitut, 2005 s.476). 

Folkhälsoproblem 

WHO (URL 2) menar att rökning är den enskilt största förebyggbara orsaken till för tidig död 

i världen i dag. Beräkningar gjorda för år 2008 visar att tobak kommer att döda mer än 5 

miljoner människor detta år, vilket är flera än de som dör i tuberkulos, HIV/AIDS och malaria 

tillsammans. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas kan tobak döda 1 miljard människor under 

detta århundrade. WHO uttrycker även att tobak är den enda tillåtna konsumentprodukt som 

kan skada alla som är exponerade och som dödar upp till hälften av dem som är 

tobaksbrukare. Detta visar att tobaksbruk är ett världshälsoproblem. 

Rökning är ett stort folkhälsoproblem och idag den enskilt största orsaken till sjukdom, 

lidande och förtida död i västvärlden (Statens Folkhälsoinstitutet, 2004, s.9). I Sverige leder 

rökningen varje år till ett betydande antal för tidiga dödsfall, kanske upp emot 10 000 

individer (Nilsson, 2005, s.55). Tobaksrökningen är också den största enskilda riskfaktorn till 

sjukdom (Statens Folkhälsoinstitut 2005, s.476). Rökning relateras till en rad sjukdomar, ett 

40-tal olika sjukdomar har ett direkt samband med rökning. De vanligaste rökrelaterade 

sjukdomarna är hjärt-kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer. 

Socialstyrelsen (2005, s.293) skriver i sin Folkhälsorapport att risken för att drabbas av olika 

sjukdomar mångdubblas om man är rökare. Det är inte bara sjukdomar som rör 

andningsorganen som är direkt relaterade till rökningens skadeverkningar utan även 
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exempelvis magsår, sjukdomar i kroppens blodkärl och benskörhet. Dessutom påverkar 

rökning de som inte röker. Ofödda barn hos rökande mödrar löper ökad risk för att vara 

underviktiga vid födseln samt har en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Brannon och Feist 

(2000, s.385) påtalar att passiv rökning förknippas med lungcancer, hjärt- kärlsjukdom samt 

en mängd respiratoriska problem hos barn. 

Tobaksrökningen kostar samhället mångmiljardbelopp för sjukvård och bortfall i produktion. 

För att få fram hälsoförluster och sjukdomsbörda relaterat till rökning används DALY-

kalkyler (DALY=disability adjusted life year). Med hjälp av DALY-kalkyler kan man till 

exempel få fram att nästan 200 000 funktionsdugliga år förloras årligen i Sverige relaterat till 

rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2004, s.5, 12-13). Ogynnsamma sociala förutsättningar gör 

att människor väljer en viss livsstil som till exempel att bli rökare. Valet av livsstil är 

avgörande för vilka levnadsvanor som anammas. Det finns stora sociala skillnader bland 

rökare. Skillnader i utbildningsnivå och inkomst ses tydligt, det är lågutbildade och de med 

lägst inkomst som är den största andelen dagligrökare i Sverige (Socialstyrelsen, 2005, s.293, 

297-298).  

Rökning är ett folkhälsoproblem men samtidigt visar Statens Folkhälsoinstitut (2005, s.412) 

att alltfler människor i Sverige slutar röka. Om man ser på andelen dagligrökare, männen och 

kvinnorna var för sig, framkommer det att kvinnorna har ökat sin konsumtion något medan 

männen har minskat sin avsevärt. Det visar att arbetet med att förebygga tobaksbruk har gett 

ett bra resultat i sin helhet.  

Åtgärdspolitik 

Regeringen beslutade i riksdagen år 2003 om en ny folkhälsopolitik som har ett övergripande 

nationellt folkhälsomål, ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen”. Genom insatser av myndigheter, landsting och kommuner med flera 

är målet att de ska uppnås. Bestämningsfaktorer om hälsa, vad som påverkar människors 

levnadsvanor och bidrar till hälsa eller ohälsa utgör grunden för detta arbete. Olika 

målområden har satts upp och Målområde 11 är: ”Minskat bruk av tobak och alkohol, ett 

samhälle fritt från narkotika och doping samt minskande skadeverkningar av överdrivet 

spelande” (Statens Folkhälsoinstitut, 2005, s.45). Statens Folkhälsoinstitut (2008, s.7-8) har 

till regeringen sammanfattat förslag på åtgärder för att minska bruket av tobak. Deras förslag 

är bland annat att införa förbud mot exponering av tobaksvaror, verka för fortsatt utveckling 

av rökfria miljöer samt genomföra årliga höjningar av priset på all tobak. 
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Tobakslagen (SFS, 1993:581) är till för att begränsa bruket av tobak på grund av de 

hälsorisker och de olägenheter som exponering av tobaksrök orsakar. Tobaksvaror får inte 

säljas eller lämnas ut till de som inte fyllt 18 år. Tobakslagen begränsar vidare handeln med 

och rätten till införsel av tobaksvaror. Dessutom ska alla förpackningar som innehåller tobak 

ha varningstext. Tobak får inte heller marknadsföras hur som helst. Lagen begränsar också 

rökning i vissa lokaler och utrymmen både inom- och utomhus. Det är också reglerat i lagen 

att ingen på sitt arbete mot sin vilja ska behöva utsättas för tobaksrök.  

Tobak/Nikotin 

Tobaksröken innehåller tusentals kemiska ämnen och i röken från varje cigarett finns det mer 

än 4 000 olika i form av gaser och partiklar. Bland dem finns kemikalier som kan orsaka 

cancer, skada hjärtat, blodkärlen, slemhinnorna i luftvägarna och orsaka allergier. Många av 

dem används som kemikalier inom industrin, men är där omgärdade av arbetsmiljöregler. I 

cigarettröken finns också ämnen som är helt förbjudna i arbetslivet. Det viktigaste ämnet i 

tobak är nikotinet som är det ämne som skapar ett beroende (URL 3; Statens Folkhälsoinstitut, 

2001, s.8).  

Nikotin skapar ett kraftigt beroende både fysiologiskt och psykologiskt och i styrka och 

återfallsrisk anses nikotinet ligga i klass med kokain och heroin. Beroendet orsakas av att en 

kemisk psykoaktiv substans sätter hjärnans belöningssystem ur balans vilket innebär att man 

måste tillföra nikotinet kontinuerligt för att uppleva att man är i balans och kunna fungera 

både i privat- och arbetsliv. Utan nikotinet får man abstinenssymtom som exempelvis 

koncentrationssvårigheter, humörsvängningar och oro som framträdande drag. Både 

nikotinberoende och nikotinabstinens räknas idag som sjukdom. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2004, s.23-24) vill de flesta vuxna som idag röker sluta med det, man tror 

att siffran ligger mellan 70 och 84 procent vilket betyder att det kan vara runt 800 000 

personer i Sverige som vill sluta. Världsbanken (URL 4) menar att tobakspriset är avgörande 

för att minska konsumtionen.   

Motivation 

Motivation kan beskrivas som den drivkraft som gör att människor beter sig på ett visst sätt 

och hur man beter sig bestäms vanligen av de förväntade konsekvenserna. Människor gör 

saker för att de vill komma till ett resultat eller för att uppnå något (Wadström, 2004, s.24-25).  

Motivationen måste upplevas av individen själv men också andra faktorer som familjens och 

omgivningens önskningar kan påverka motivationen och göra den starkare (Götestam & 
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Rundmo, 1992, s.43-44). Gjerde (2004, s.61) menar att det är viktigt att motivation för 

förändring bygger på den egna inre motivationen. Övertalning och argumentation kan leda till 

motvilja och man gör det motsatta istället för att demonstrera sitt självbestämmande. Holm 

Ivarsson (2004, s.8-9) anser att motivation, eller vilja, är en kombination av att vara 

intresserad av att göra en förändring och att ha en tro på att man ska klara av att göra 

förändringen. Motivationen är direkt kopplad till flera faktorer så som hur man ser på värdet 

av en förändring, om förändringen har någon personlig mening, hur pass viktig förändringen 

känns och hur starka skälen för en förändring är. Motivation för ett hälsosamt beteende är i 

regel inte något man har eller inte har utan man är motiverad i lägre eller högre grad. Ett 

motivationsarbete kan stimulera till ökad motivation. 

Fagerström (2001) har i en studie visat att det viktigaste för att kunna hjälpa rökare att sluta 

röka är att först bedöma rökarens motivation och grad av beroende. Annan forskning visar att 

motiven för att sluta röka varierar beroende på individens grad av beredskap för att sluta 

(Reime, Retner, Seidenstücker, Janssen & Novak, 2006). Armitage och Arden (2008) visar 

också att individens motivation och vilja för rökstopp är viktig och måste ökas för att uppnå 

en ökad effektivitet vid rökavvänjning.  

 

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva före detta rökares tankar om motivation för att göra rökstopp 

och att sedan vidmakthålla detta rökstopp.  

 

METOD 

Studiedesign 

Då forskningsintresset var att beskriva före detta rökares tankar om deras motivation för att 

göra rökstopp samt vidmakthålla rökstoppet valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. 

Forsberg och Wengström (2003, s.50) menar att den kvalitativa ansatsen strävar efter att 

beskriva, förstå, förklara och tolka.  

Data samlades in via individuella intervjuer som sedan analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Urval 

Val av deltagare till studien bestämdes utifrån studiens syfte. Det är viktigt att förvissa sig om 

en variation i svaren och därför gjordes ett strategiskt urval vilket innebär att man väljer ut 

deltagare som har erfarenhet av det som undersöks. Vårt urval innefattar personer som slutat 

röka för fyra månader upp till två år sedan.  

Valet av tidsintervall för de som skulle delta i studien gjordes utifrån att de skulle ha varit 

rökfria så pass länge att de börjat känna sig säkra i sitt rökstopp samtidigt som tiden efter 

rökstoppet inte skulle ha varit så lång att deltagarna hunnit glömma vad som motiverade dem 

att sluta röka. För att nå dessa personer togs personlig kontakt med personal som arbetar med 

tobaksavvänjning vid Tobakspreventiva enheten samt vid tre hälsocentraler i Jämtlands läns 

landsting. Personalen informerades om studien och en förfrågan gjordes om tillstånd att sätta 

upp anslag (bilaga1) om studien på dessa enheter. Personalen tillfrågades också om att 

informera före detta rökare om studien.  

De tio som deltog i studien var män och kvinnor i åldrarna mellan 43-68 år. 

Datainsamling  

Personer som var intresserade av att delta i studien tog själva kontakt med oss och meddelade 

sitt intresse för deltagande. Innan vi utförde intervjuerna som ligger till grund för denna studie 

utfördes en provintervju. Detta gjordes för att testa vårt valda frågeområde och se hur vi 

kunde följa upp med följdfrågor. Denna intervju ingår således inte i vårt resultat. Tid för 

individuella intervjuer bokades och antalet intervjuer som sedan genomfördes var tio stycken. 

Intervjuerna pågick mellan tjugofem och fyrtiofem minuter och inleddes med att vi kort 

berättade om studiens syfte och att intervjun skulle spelas in på band. Detta framkom också av 

det anslag (bilaga 1) som de intervjuade tagit del av tidigare. En ostrukturerad intervjumetod 

valdes. Vid denna typ av intervju ombeds informanten att berätta fritt inom ett speciellt 

område. Detta innebär att man som intervjuare låter den intervjuade beskriva sin historia med 

endast få inflikanden (Polit & Beck 2008, s.392). En inledande öppen fråga ställdes, där 

informanten fritt berättade. Under intervjun ställdes också följdfrågor så som ”kan du berätta 

mera, hur menar du då” etc. Detta för att fokusera på områden som ansågs intressanta för 

studien.  
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Intervjuerna genomfördes där deltagarna så önskade, i de flesta fall i det egna hemmet, och 

spelades in på MP3-spelare samt diktafon. Diktafon för enkelheten att skriva ut till text varpå 

banden raderades och MP3-spelare för skyddad arkivering överförd till dator med skydd av 

inloggningskod. Båda författarna medverkade vid intervjuerna. 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod där innehållet i data analyseras med avsikten att 

identifiera kategorier, teman, samt mönster (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008 s.160; Polit & Beck 2008, s.517-518). Analysarbetet började med 

att det insamlade intervjumaterialet skrevs ut ordagrant. Båda författarna läste sedan igenom 

texten var för sig för att skapa sig en helhetsbild och för att få idéer hur den fortsatta analysen 

skulle ske. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys som innebär tolkning av innehållet i en text jmf. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008 s.159). Använda begrepp i analysen är meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Med meningsenhet avses den del av en text 

som innehåller meningsbärande enheter vilket är ord, meningar och stycken som har liknande 

innehåll och sammanhang. En kondensering av meningsenheten i nästa steg av analysen gör 

texten kortare men bevarar det väsäntliga i innehållet. Efterföljande kod är en etikett på en 

kondenserad meningsenhet som beskriver dess innehåll på ett kortfattat sätt. Koden hjälper 

också till att göra en reflektion över insamlat data. Kategorierna i sin tur utgörs av flera olika 

koder som har liknande innehåll. En kategori svarar på frågan ”Vad?” och kan innehålla flera 

underkategorier som visar olika abstraktionsnivåer av kategorin (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2008 s.162-163).   

Vid genomläsning av materialet framkom tre tidsintervall som sen kom att utgöra teman i 

analysarbetet. Utifrån studiens syfte lästes texten återigen för att hitta meningsenheter. 

Meningsenheterna fördes in i en tabell där de sedan kondenserades för att göra texten kortare. 

Nästa steg i analysen var att abstrahera den kondenserade texten till koder. I fortsatt 

analysarbete tolkades texten utifrån tiden före rökstoppet, tiden för beslutet och tiden då 

rökstoppet vidmakthålls. Underkategorier och kategorier skapades i ett sista steg. Exempel på 

analys ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysarbetet 

 

Meningsenhet 

 

Kondenserad             

meningsenhet 

 

           Kod 

 

 Underkategori 

 

    Kategori 

”Men att, 

motivationen de e ju 

liksom att jag är  inte 

beroende, jag kan gå 

på bio, jag kan njuta 

av saker och ting på 

ett helt annat sätt. Det 

är inte nån som styr 

min dag” 

Jag är inte 

beroende, jag kan 

njuta av saker på ett 

helt annat sätt. 

Att inte vara 

beroende 

Känna oberoende  

 

 

 

 

 

Frihetskänslor 
”Att jag liksom klarar 

att stå emot. Så får 

man ta en dag i taget. 

Varenda dag är en 

vinst” 

Jag klarar att stå 

emot, varje dag är 

en vinst. 

Klara att stå 

emot. 

Att känna stolthet 

”Åh, jag brukar tänka 

att nä dom där 

dumheterna ska man 

ju inte hålla på med”  

Tänka att de där 

dumheterna ska 

man inte hålla på 

med 

Att inte hålla på 

med dumheter. 

Att ha kontroll 

 

Förförståelse 

Båda författarna har arbetat som sjuksköterskor mer än 10 år och har i sin yrkesroll mött 

många personer som försökt sluta röka och sökt hjälp för detta. Utifrån vår erfarenhet har vi 

förstått att ett rökstopp kräver mycket av den som vill sluta. Beroendet är ofta mycket starkt 

och många gånger finns en ambivalens då man ska fatta det definitiva beslutet om ett 

rökstopp.  
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Etiska överväganden 

Enligt Sykepleiernes Samarbeid i Norden (2003) så ska utövaren/forskaren särskilt uppfylla 

fyra krav vid forskning: Kravet att ge tydlig och saklig information, kravet att inhämta 

samtycke, kravet att garantera full konfidentialitet samt kravet att ansvara för deltagarnas 

säkerhet. 

 

Deltagarna i denna studie informerades via anslag och av personal som arbetat med 

tobaksavvänjning samt av oss i samband med intervjuerna. Deltagandet i studien var helt 

frivilligt och deltagarna meddelade själva sitt intresse för att delta. De insamlade uppgifterna 

är bara tillgängliga för de som utfört studien och deltagarnas identitet kommer inte att kunna 

utläsas i resultatet. Bandinspelningar samt utskrifter av intervjuerna förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. 

 

RESULTAT 

Under intervjuerna tydliggjordes att ett rökstopp inte är något som sker av sig själv. I samtliga 

fall beskrevs en process där det först skett tankar med ambivalens under en längre eller 

kortare tid. Flera av de intervjuade hade tidigare försökt göra rökstopp och några hade också 

lyckats vara rökfria under en tid. När så beslutet tagits och genomförts upplevdes en lättnad 

och för att fortsätta vara rökfri användes olika sätt att tänka på fördelarna med att vara rökfri. 

Tidigare erfarenheter vid rökstopp hade också gett en kunskap om hur röksuget skulle 

övervinnas. 

 

Tre tidsintervall tydliggjordes i resultatet. Dessa är tiden före rökstoppet, tiden för beslutet 

och tiden då rökstoppet vidmakthålls. Inom dessa tidsintervall ses tre teman och därefter finns 

tre kategorier med vardera tre, två och fem underkategorier, se tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av teman, kategorier och underkategorier: 

Tiden före rökstoppet:                       Tiden för beslutet:                     Tiden då rökstoppet  

                                                                                                              vidmakthålls:                               

      

 

                                                                               

 

 

                                                  

 

 

Osäkerhet 

 

 

Motivation för att förbereda beslut om rökstopp 

Osäkerhet 

Medvetenhet om hälsan, rädslan att bli sjuk 

Ett av de stora motiven för att sluta röka har varit rädsla för sjukdom. Flera av de intervjuade 

uttryckte en rädsla över att bli sjuka som de direkt relaterade till sin rökning. Information från 

tidningar och TV om hälsorisker relaterat till rökning har varit skrämmande och i flera fall 

varit lätt att ta till sig eftersom man kunnat identifiera sig. Dessutom har det gjorts egna 

iakttagelser att rökning inte är bra och kan innebära cirkulationsnedsättning med kalla händer 

och fötter och att det piper och rosslar när man ligger för att sova. När närstående har 

insjuknat i KOL och cancer har det visat sig påverka tankarna på att sluta röka.  

”Så kom det här med KOL och jag blev riktigt rädd alltså för 
man vet ju hur många år man hade rökt då och kände att man 
inte har turen med sig hela tiden så då tänkte jag att jag skulle 
göra ett allvarligt försök.”  

Motivation för att 
förbereda beslut om 
rökstopp 

Motivation för att ta 
beslut om rökstopp 

Motivation för att 
vidmakthålla rökstopp 

 

  Osäkerhet 

 

   Egenmakt 

 

 Frihetskänslor 

- Medvetenhet om    
hälsan, rädslan att bli 
sjuk 

 - Känna sig ofri 

- Behov av stöd 

- Förståelse/insikt 

- Bestämma sig 

 

 - Oberoende 

- Hälsovinst, nya 
erfarenheter 

- Ha kontroll 

- Stolthet 

- Ekonomi 
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När egen sjukdom påverkat andningen har motivationen att sluta röka ytterligare förstärkts. 

Föreläsningar om rökningens skadeverkningar, fram för allt då om KOL och hur den 

sjukdomen påverkar livet och livslängden, har stärkt tanken på att sluta röka. Rädsla för 

cancersjukdom och att inte ha kunnat sluta innan man drabbas har också varit en 

motivationsfaktor. Någon nämner rädslan över att inte finnas där för sina barn som 

fortfarande är små och beroende av sin förälder, den tanken är skrämmande. 

 

Känna sig ofri 

De intervjuade uttrycker en frustration över att vara styrda av cigarretterna. Det är besvärligt 

att vara rökare eftersom man måste passa på att röka när tillfälle ges då det inte längre är 

möjligt att röka var som helst. Det ger en begränsning av friheten, samt skapar en stress av att 

passa på även om begäret av att röka inte finns just då. Det är besvärligt att också tänka på att 

alltid ha cigaretter hemma så att man klarar sig. 

”Så skulle man ju skynda sig ut och röka för att man skulle röka 
vare sig man var röksugen eller inte, men man skulle gardera 
sig.” 

Cigaretter har en sådan makt att tillgången på dem alltid måste vara säkerställd. Den 

maktfaktor som cigaretterna utgör upplevs både hemsk och frustrerande. Att vara en person 

som man egentligen inte vill vara upplevs som hämmande och att vilja vara en förebild som 

man inte riktigt kan vara ger en känsla av skam. Nikotinets beroendeframkallande egenskaper 

jämförs med heroinets och att nikotinet håller en i sitt grepp är en skrämmande känsla. Flera 

jämför också sitt nikotinberoende med andra typer av missbruk. Att inte tro att man klara av 

att sluta röka gör att man undviker att prova. Det gör att bundenheten till cigaretterna hålls 

kvar.  

 

Behov av stöd 

I studien framkom att önskan och tankar om att sluta röka för de flesta funnits under flera år 

men att känslan och tron av att inte klara av det varit en faktor för att inte försöka. De som 

tidigare försökt att sluta röka utan framgång har inte vågat prova igen eftersom känslan av att 

vara misslyckad har tagit överhand. När möjlighet till stöd inför rökstopp har kommit till 

kännedom har viljan av att försöka tagit form. Stöd har funnits med både i form av samtal hos 

tobaksavvänjare och/eller med läkemedel.  
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”Jag kände att här finns det en människa som är beredd att 
hjälpa mig, bara finnas kvar.” 

Anhöriga har också varit ett stöd i samband med rökstoppet då några av dem tidigare har 

slutat röka och kan förstå situationen. Ett stöd som beskrivs har också varit då de gemensamt 

med någon annan tagit beslut om att sluta röka. En annan stödfaktor har varit att använda sig 

av motiverande litteratur. Tjat om att sluta röka har av en del upplevts som stödjande då 

somliga förstått att någon bryr sig samtidigt som en del reagerat och känt att tjatet haft motsatt 

effekt. Då har man satt ”taggarna utåt” och fortsatt röka. 

 

Motivation för att ta beslut om rökstopp 

Egenmakt 

Förståelse/insikt 

Under intervjuerna framkom att alla visste att rökning påverkade hälsan på ett negativt sätt. 

Erfarenhet av hjärtinfarkt har varit direkt avgörande för att ta beslut om rökstopp då man 

förstod sambandet mellan rökningen och insjuknandet. Medvetenhet att rökning är ett ”dumt 

och osunt beteende” var en motivation för att ta beslut om rökstoppet – ”förståndiga 

människor röker inte”. Någon beskriver vikten av att få förklarat för sig på ett kraftfullt och 

pedagogiskt sätt att rökning är skadligt och kan påverka resultatet efter en operation. Det 

skapade då en förståelse för hur nödvändigt det var att sluta röka. Flera uttrycker att ökad 

förståelse för vad som styr ens tankar och handlingar då man är beroende av nikotin har gjort 

att motivationen att bestämma sig om rökstopp har förstärkts.  

 

Bestämma sig 

Flera beskriver att när de väl kommit till en gräns var det bara att bestämma sig att nu är det 

dags att sluta röka. Det var ”färdigköpt” eller ”dags att kasta cigaretterna som var kvar” och 

”ge sig tusan på att nu är det färdigrökt”. Någon beskriver att det var dags att intala sig att 

behovet av nikotin inte längre fanns. Någon annan beskriver att ”kampen var färdig” och att 

det då gick att ta beslut om rökstopp. Att få ett ultimatum om att behöva välja mellan att få 

göra ett ingrepp som kan ge lindring av smärta och handikapp eller att fortsätta att röka och 

därmed inte kunna bli hjälpt var också en anledning att bestämma sig. Något annat som 
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påverkade att bestämma sig definitivt var att man kom till en gräns att det inte fick bli några 

fler misslyckanden.  

”Nä, jag kände bara att nu är det dags att bestämma den där 
punkten när jag skulle sluta. Jag var ganska trött mitt eget 
misslyckande stup i kvarten.” 

 

Motivation för att vidmakthålla rökstopp 

Frihetskänslor 

Oberoende 

Att känna sig oberoende och fri var en känsla som beskrevs sedan de slutat röka. De behövde 

inte hitta tid för att kunna röka och inte fundera på nästa gång det var möjligt att röka. Livet 

upplevdes som mindre inrutat, vardagen blev enklare, då tankarna på att alltid ha cigaretter 

tillgängliga var över. Frihetskänslan av att vara oberoende och slippa begäret kändes skönt 

och upplevelsen av att klara sig utan cigaretter var befriande. Att kunna njuta på ett annat sätt 

var en känsla som infann sig då rökningen inte längre styrde dagen.  

 

Hälsovinst/nya erfarenheter 

Hälsa är något som är viktig för de intervjuade, förhoppning om att leva lite längre utan att 

vara sjuk. Att spara på kroppen då det finns en medvetenhet om att tobaksassocierade 

sjukdomar som KOL och cancer kan förkorta ens liv är motiverande faktorer för att vara 

rökfri. De beskriver att de ganska omgående efter rökstoppet har fått bättre ork och andning. 

En bättre blodcirkulation beskrivs också då man inte fryser lika lätt om händer och fötter. 

Någon beskriver känslan av att orka gå en hel backe upp som en stor frihet. Någon annan den 

sköna känslan av att lägga sig på kvällen utan att det piper och rosslar i andningen. Att ha fått 

en bättre kondition och att känna sig fräschare och att uppleva sinnen, då framför allt 

luktsinnet tydligare upplevs som en stor hälsovinst. ”Allmänt piggare”, ”mår bättre”,” är 

gladare” och ”starkare” är andra uttryck som nämnts. Dessutom tillkommer upplevelser som 

att infektioner är färre och lindrigare. Någon menar att det här med rökstopp också är en 

jättestor vinst för arbetsgivaren eftersom det för dennes del inte varit någon sjukfrånvaro på 

grund av förkylningar den senaste vintern. 
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Trots många positiva effekter av rökstoppet beskrivs också motsatsen. Det är inte lätt att sluta 

röka och dessutom sliter de med fysiska konsekvenser av rökstoppet. 

”Det är jättesvårt, alltså man mår dåligt psykiskt, man blir kass i 
magen, man får sömnsvårigheter, man har abstinens, man håller 
på att bli tokig,” 

Hosta, slembildning och trög mage anges som en direkt negativ effekt av rökstoppet medan 

viktökning är något som smyger sig på. Viktökningen är något de är beredda att acceptera, 

”det är något man får ta”, det får bli nästa livsstilsförändring att ta itu med. Man är också 

införstådd med att de andra negativa effekterna är övergående eftersom kroppen försöker att 

komma till sitt normalläge igen. 

 

Ha kontroll 

Frihetskänslan för den före detta rökaren är mycket viktig men det uttrycks ett behov av att ha 

kontroll eftersom de inte vill riskera att bli rökare igen. 

”Så för mig är det att inte ta första cigaretten. Det är viktigt. För 
jag vill inte igenom det här helvetet en gång till.” 

 Eftersom hälsovinsterna upplevs som stora vill de inte äventyra det. För att behålla kontrollen 

beskrivs att det gäller att förstå sina känslor och inte ersätta dem med rökning. Det gäller 

också att förstå sina behov och att kunna trösta och belöna sig på ett annat sätt. Vanor som att 

röka efter kaffet är situationer som de lärt sig att hantera. Tankesättet har förändrats när det 

gäller att stå emot när röksuget kommer för röksuget gör sig påmind då och då men alltmer 

sällan eftersom tiden går. 

”Jag kommer aldrig att och känna mig lugn att jag är ur 
riskzonen så där heller utan jag tycker att det är någonting som 
man får vårda.” 

Det berättas om andra sätt att tänka för att hantera röksuget, som att det ser fånigt och löjligt 

ut, att det är äckligt och att röksuget går över om en liten stund. Det gäller att hålla ut för man 

är egentligen befriad från att vara beroende. Den nya friheten, oberoendet, är inte värt att 

riskera genom att falla för frestelsen att röka när rökbegäret gör sig påmint. Viljan och 

tankarna om att vara en bra förebild för ungdomar är också en motivationsfaktor för att 

behålla sitt rökstopp.  
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Stolthet 

Stoltheten och styrkan över att ha klarat av att slutat röka är något som framkom i studien som 

en faktor som hjälper till att motivera fortsatt rökstopp. I och med rökstoppet känner man sig 

som en bättre människa vilket ger en stolthet inombords. Den stoltheten kan ta sig uttryck i en 

tydlig markering i att vara är rökfri då andra talar om att de måste passa på för att gå ut och 

röka. Det beskrivs också att stoltheten inombords innefattar känslan av att vara friskare och 

fräschare. Fräschare då tydliga förändringar ses som exempelvis bättre lyster i hyn och vitare 

tänder. Vetskapen om att omgivningen slipper känna röklukt gör även att känslan av stolthet 

förstärks. Också omgivningens positiva kommentarer stärker känslan av stolthet. Många får 

beröm för att de kunnat sluta röka. 

 ”Å, jag får såå mycket beröm, dom tycker att jag är såå duktig.” 

Upplevelsen av att klara av att stå emot är stor. Varje dag är en vinst.  

 

Ekonomi 

Att det var dyrt att röka och att priset på cigaretter har ökat avsevärt sedan de själva slutat har 

noterats av flertalet av de intervjuade. 

”Å sen, sen även priset för det är klart, på två år har det ökat 
ganska ordentligt.”  

Samtidigt sa någon att om man har ett beroende så finns det alltid pengar till att skaffa det 

man behöver.  

 

En del lägger undan pengar som motsvarar det belopp de skulle ha köpt cigaretter för och 

belönar sig på nya sätt och de kunde se detta som en stor vinst. Även om de inte lägger undan 

pengar så räknar de ut hur mycket som har tjänats genom att inte köpa cigaretter. Det som 

också noteras är att när man handlar livsmedel så blir det billigare eftersom kostnaden för 

cigaretter inte längre finns. Att cigarettpriset ökar hela tiden var en del av motivationen för att 

sluta röka. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den metod som användes i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med 

före detta rökare. Då syftet med studien var att beskriva tidigare rökares tankar om motivation 

för rökstopp samt motivation för att vidmakthålla detta fann vi att individuella intervjuer var 

en bra metod för att få svar på frågorna. Deltagarna fick möjlighet att fritt beskriva sina tankar 

och känslor om sitt rökstopp.  När studien planerades var målsättningen att göra tio intervjuer 

och det visade sig lätt få kontakt med tillräckligt många informanter, ett intresse för att dela 

med sig av sina erfarenheter fanns. Ett ifrågasättande i det hela kan vara att några av 

informanterna informerades om studien av sina tidigare tobaksavvänjare och kände kanske att 

de ville vara lojala och delta i studien. Informanterna informerades dock om frivilligheten att 

delta både skriftligt och muntligt av oss.   

I studien använde vi oss av individuella intervjuer. En av fördelarna med denna metod är att 

det kan vara lätt för informanterna att berätta om sina känslor och tankar när det sker enskilt. 

Informanterna var öppna och gav av sig själva, de ville gärna berätta och dela med sig av sina 

erfarenheter. Intervjuerna har varit mycket givande och intressanta. Det var ibland svårt att få 

informanterna att hålla sig till det aktuella ämnet då de också gärna ville prata om annat. Vår 

oerfarenhet av att hålla i en intervju kan vara orsak till detta. Det kan ses som en brist att 

ingen av oss tidigare gjort intervjuer för någon studie och bristen på den erfarenheten kan ses 

som en svaghet. En annan svaghet kan vara att vi begränsade deltagandet till tio personer och 

att ingen av de deltagande är under 43 år. Om vi också intervjuat yngre personer kanske andra 

motiv kommit fram. Arbetet med att bilda kategorier, koder och underkategorier har varit 

svårt och tidskrävande. En styrka med vår studie är att vi gått igenom materialet grundligt och 

bearbetat valda meningsenheter flera gånger. Detta för att inte riskera att missa något av 

betydelse för studien. 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som används inom kvalitativ 

innehållsanalys för att få svar på hur trovärdigt ett resultat är (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008, s.161). Vi anser att vårt reslutat har giltighet då vi lyft fram det 

karaktäristiska och typiska för människor som slutar röka. Vi har också presenterat citat från 

intervjuer vilket, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s.170), är ett sätt att ge 

läsaren möjlighet att bedöma giltighet. I arbetet med studien har vi varit noggranna och båda 

författarna har läst samtliga intervjuer och genomfört analysen tillsammans under diskussion 
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och reflektion vilket stärker studiens tillförlitlighet. Vårt resultat kan vara överförbart till 

andra situationer där motivation diskuteras. 

Etikdiskussion 

Lagen om etisk prövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) är till för att 

skydda den enskilda människan och även för att bevara respekten för människovärdet vid 

forskning. Denna lag ska bland annat tillämpas vid forskning som utförs med syfte till att 

påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. När vi planerade vår studie reflekterade vi 

över vad vi skulle ta hänsyn till. Vi fann att det för vår studie inte krävdes någon etisk 

prövning eller något godkännande från etikprövningsnämnden. Detta för att vi valt att 

intervjua personer som visat intresse och själva gett sitt samtycke till intervju. Våra 

informanter har dessutom själva valt tid och plats för intervjuerna för att de ska känna sig 

bekväma under intervjun. Vid arbetet med studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska 

principer som är antagna av Vetenskapsrådet (2002, s.6-14). Dessa principer består av fyra 

områden vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Sykepleiernes Samarbeid i Norden (2003, s.12) tar också upp att 

forskningsdeltagarnas säkerhet är ett krav att särskilt beakta i samband med forskning. Vårt 

arbete med studien har inte medfört några etiska problem och vårt resultat har inte heller gett 

några etiska konsekvenser.  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har vi valt att lyfta fram det som vi ser som viktigast. Det vi förstått är 

att ett rökstopp handlar om många olika känslor som i sig är motivationsfaktorer för 

rökstoppet. I resultatet framstår känslan av osäkerhet, känslan av egenmakt och känslan av 

frihet som mest framträdande. Vi fann även att dessa känslor relaterades till olika tidsintervall. 

Dessa tidsintervall är tiden för att förbereda beslutet om rökstopp, tiden för att ta beslutet om 

rökstopp och tiden för att vidmakthålla ett rökstopp. Detta tydliggör att rökstopp är en 

process.  Prochaska, DiClemente och Norcross (1992) beskrev att en beteendeförändring är en 

process som sker stegvis och att de olika stegen kan gå fram och tillbaka flera gånger innan 

man slutligen når målet. Av våra informanter har vi fått beskrivet att i processen med att sluta 

röka har tankarna gått fram och tillbaka många gånger innan man kommit fram till själva 

beslutet om rökstoppet. Det har upplevts som svårt att ändra sitt beteende och dessutom har 

det funnits en rädsla för att inte kunna klara av att stå emot sitt begär. Vi har också förstått att 

den tid det tar att förändra ett beteende är mycket individuell. 
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Osäkerhet 

I förberedelsestadiet såg vi att larmrapporter om sjukdomar som orsakas av tobaksrök 

orsakade osäkerhet och rädsla hos de rökande och det hade betydelse för motivationen för att 

sluta. Magnan, Köblitz, Zielke och McCaul (2009) har i en studie sett att då man blir varnad 

för skadeverkningar av att röka ökar rädslan att rökningen ska påverka hälsan och detta ger 

större motivation för att sluta röka. Effekten av varningarna klingar dock av om inte tankarna 

kring det hela hålls levande. Vår studie visade att egen sjukdom och när närstående insjuknat 

gjorde att en rädsla infann sig. Rädslan skapar också en känsla av osäkerhet då man känner till 

skadeverkningarna men ändå upplever sig frisk trots att man röker. Vi finner osäkerheten och 

rädslan helt befogad eftersom alla som röker skadas av sin rökning. Det är många sjukdomar, 

närmare ett 40-tal, som har ett direkt samband med rökning och flera av dem är dödliga 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2008, s.26). Det framkom också att information från massmedia 

påverkade tankarna på att sluta röka. Lindstöm och Janzon (2007) har i en studie kommit fram 

till att information från massmedia dock inte är lika avgörande för ett rökstopp som det stöd 

som sjukvården kan ge. 

Nikotinberoende gör att känslan av ofrihet infinner sig. Beroendet beskrivs av Pellmer och 

Wramner (2001, s.49-53) som fysiologiskt, emotionellt, psykoligiskt och/eller socialt. Den 

makt som cigaretterna har över rökarna kan förstås när beroendet av nikotin jämförs med tung 

narkotika och i de flesta fall ger stora abstinensbesvär. Det känslomässiga beroendet visar sig 

så till vida att rökning många gånger används för att kontrollera och dämpa negativa känslor. 

Psykologiskt beroende finns i mer eller mindre grad hos alla som röker eftersom olika 

situationer förknippas med rökning. I början av rökkarriären är det sociala beroendet 

avgörande för att underlätta samhörighet och kontakt med andra rökare. Dessa 

beroendeformer har beskrivits på flera olika sätt och i skiftande grad hos de personer vi 

intervjuat. Begäret beskrivs som en ofrihet eftersom cigarretterna har makten.  

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2004, s.23) vill de flesta vuxna som idag röker sluta med det, 

olika undersökningar tyder på att siffran ligger mellan 70 och 84 procent. År 2006 var det 70 

procent av landets vårdcentraler som hade tobaksavvänjare. Statens Folkhälsoinstitut (2007, 

s.8, 16) har beskrivit ett samband mellan hur rådgivning och aktiv tobaksavvänjning ökar 

möjligheten att uppnå bra resultat i rökavvänjningsarbetet. De beskriver också att det bästa 

resultatet uppnås när tobaksavvänjningen kompletteras med läkemedel. Liknande resultat har 

även framkommit i vår studie. 
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Att sluta röka är inte enkelt har vi förstått även om viljan att bli fri tobaksbegäret är stark. Ett 

starkt nikotinberoende verkar öka svårigheten att sluta. Vi har sett betydelsen av stöd vid 

rökstopp hos de vi intervjuat, både professionellt stöd och stöd av anhöriga. Visserligen har 

någon påtalat att det är lätt att sluta när man väl bestämt sig, det kan förknippas med graden 

av nikotinberoende. Då de flesta av de intervjuade gjort längre eller kortare rökstopp tidigare 

kan det också antas att för att lyckas sluta röka krävs ett genomtänkt övervägande för att ta 

beslut.  

Egenmakt   

För att kunna ta makten från cigarretterna behöver en insikt infinna sig och för att komma till 

insikt behövs motivationsfaktorer. När man drabbas av akut sjukdom som exempelvis 

hjärtinfarkt infinner sig genast både insikt och motivation. Rökningen sätts då i direkt 

samband med insjuknandet vilket även Post och Gilljam (2003, s.47) påtalar. De menar också 

att det är känslor som styr missbruket och inte logiken, att förnuftsargument inte påverkar 

missbrukaren.  

Lindström (2008) visar att rökstopp före en operation har god effekt med färre komplikationer 

i efterförloppet än för patienter som rökte. I vår studie har det framkommit att för att förstå 

vikten av att sluta röka inför en operation och att genomföra rökstoppet är det nödvändigt med 

saklig information om hur rökning kan påverka resultatet. Informationen hjälper patienten att 

bestämma sig för att sluta röka och därmed ta makten över sitt beroende. I massmedia har det 

förekommit inlägg om att rökare inte borde få opereras då rökare kräver mer sjukvård och det 

ger högre kostnader än för icke rökare relaterat till komplikationer. För att kunna hjälpa 

rökaren att hitta motivationen som leder till ett rökstopp, inte endast inför en operation, anser 

vi att det i det dagliga arbetet inom sjukvården måste finnas utrymme för samtal om 

motivation.   

I studien ser vi att det finns en medvetenhet om att rökning är ett osunt beteende. Den 

medvetenheten kan förstås vara ytterligare en motivationsfaktor sen insikten väl har infunnit 

sig. För att bli mogen att bestämma sig för ett rökstopp kan det alltså krävas både 

medvetenhet och insikt.  

För att rökaren ska ta makten över sitt beroende krävs både insikt och beslutsamhet. När 

gränsen är nådd är rökstoppet ett faktum. Egenmakt är känslan av att kunna ta beslut och göra 

verklighet av sina tankar.  
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Frihetskänslor   

Att vara fri, att vara oberoende och bestämma själv, att inte längre vara styrd av någonting 

annat verkar vara stora och starka känslor för de som slutat röka. Post och Gilljam (2003 s.95) 

skriver att de flesta som slutat röka upplever det som en befrielse. Den starkaste upplevelsen i 

positiv mening är känslan av att bli fri från ett beroende som styrt beteendet under lång tid. Vi 

menar att det är viktigt uppmärksamma dessa känslor och hjälpa den före detta rökaren att 

behålla känslan av frihet då vi anser att detta stärker vidmakthållandet av rökstoppet. Lisspers 

och Nygren (1992, s.8-9) påtalar att den initiala förändringen, i detta fall rökstoppet, är en 

första förutsättning i det förändrade beteendet men att det viktiga är att uppnådda förändringar 

vidmakthålls över längre tid.  

Att behålla kontrollen och inte utsätta sig för risksituationer som man inte är helt säker på om 

man klarar av att hantera är viktigt. Samtidigt har personer som slutat röka beskrivit att de 

följer sina rökande kamrater ut en stund då de ska ta en rökpaus. Alla gånger man klarar av att 

hantera dessa situationer och undvika att röka förstärks känslan av frihet och kontroll 

samtidigt som självkänslan och stoltheten ökar.  

De känslor som omgående upplevs vid rökstopp kan bli en ”positiv spiral” då man får beröm 

samt upplever positiva fysiska effekter av rökstoppet vilket i sin tur många gånger leder till 

ytterligare främjande av sundare levnadsvanor. Brannon och Feist (2000, s.82) menar att 

nyckeln till att uppnå och behålla ett nytt beteende är att få omedelbar respons på det nya 

beteendet. 

 

SLUTSATS  

Vår studie har gett oss en ökad förståelse för hur komplext ett beslut om rökstopp kan vara då 

motivationen för rökstopp grundas på många olika faktorer och varierar från individ till 

individ och även över tid.  

Att vidmakthålla ett rökstopp är fördelaktigt både ur individ- och samhällsperspektiv och 

borde vara ett prioriterat område. Distriktssköterskan kan vara en resursperson genom att 

utveckla ett uppföljningsprogram som en del i det tobaksavvänjningsprogram som många 

distriktssköterskor arbetar med idag. Detta uppföljningsprogram kan innefatta regelbundna 

kontakter för samtal om beteendeförändring, självkänsla, risksituationer etc. Uppföljningen 
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skulle kunna ske i grupp eller individuellt. Stoltheten och styrkan över att ha kunnat sluta röka 

är stort och ett fortsatt stöd efter rökstopp kan vara nyckeln till ett rökfritt liv.  

Det förebyggande arbetet får inte glömmas bort då det bästa är att aldrig börja röka. 

Distriktssköterskan som arbetar inom barn- och skolhälsovården har en viktig uppgift att fylla 

i sitt preventiva arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar. Förebyggande arbete inom 

dessa områden bör prioriteras. Fortsatt arbete kan handla om hur vi ska motivera dagens unga 

att aldrig börja röka. 
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