
 

 

Abstrakt 

 
Bakgrund: Att lyckas med tobaksupphörande är svårt och resurserna för att hjälpa tobaksbrukaren 

att upphöra med sitt tobaksbruk är begränsade, samtidigt som hjälpen måste anpassas till den enskilde 

tobaksbrukaren.  

Syfte: Syftet med denna studie är upptäcka vilka faktorer som är mest meningsfulla för 

tobaksbrukare som ska genomgå operation, och hur tobaksbrukare upplever de 

tobaksavvänjningsmetoder som använts.  

Metod: Denna kvalitativa studie inkluderade semistrukturerade telefonintervjuer med 3 män och 2 

kvinnor, samt semistrukturerade djupintervjuer med en man och en kvinna. Studien har använt en 

induktiv ansats.  

Resultat: De mest meningsfulla faktorer som denna studie dragit var motivationen och viljan hos 

tobakbrukaren att upprätthålla tobaksupphörandet, samt personligt anpassad hjälp från 

tobakssubstitut och hjälp och samtal från personalen på tobaksavvänjningsenheterna.  

Slutsats: Det är av vikt för personalen vid tobaksavvänjningsenheterna och sjukhusen att kunna ge 

individuellt anpassade metoder för tobaksavvänjning och motivera tobaksbrukare att försöka upphöra 

med tobaksbruket. Detta är särskilt viktigt för de enskilda individerna som ska genomgå operation. 

Den Transteoretiska modellen är en metod kan vara till nytta i det tobaksavvänjande arbetet. 

 
 

Nyckelord: Individanpassade metoder, motivation, operation, tobaksavvänjning, Transteoretiska 

modellen 
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Abstract 

 
Background: To manage tobacco cessation is difficult and the resources to help tobacco 

users cease their tobacco use are limited at the same time as the help needs to be adapted to 

the individual tobacco users.  

Aim: The aim with this study is do detect what factors are most meaningful to the tobacco 

user, about to go thru surgery, to quit and how the tobacco cessation method was experienced. 

Method: This qualitative study included semi structured phone interviews with 3 men and 2 

women, as well as semi structured depth interview with one man and one woman. An 

inductive approach was used. 

Results: The most meaningful factors concluded by this study was the motivation and will to 

cease the tobacco use in the tobacco user, personalized adapted help from tobacco substitutes, 

and the help and conversations provided by the personnel at the tobacco cessation unit.  

Conclusion: It is of importance for the personnel at the tobacco cessation unit and hospitals to 

be able to provide individually adapted methods for tobacco cessation and motivate the 

tobacco users to attempt cessation. This is especially important for individuals about to go 

through surgery. The Transtheoretical Model can be of good use. 
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1. Bakgrund 

På 1500-talet kom tobaken till Europa och redan då fanns det de som hävdade att det kom 

negativa hälsoeffekter av tobaken. De mest skadliga konsekvenserna av tobak, framför allt 

rökning, visar sig inte förrän efter flertalet år även om många av rökningens effekter kan 

upptäckas tidigt. I det fall tobaksbruket (rökning, och snusning, författarens anmärkning) 

skulle upphöra i ett land, skulle hälsotillståndet hos befolkningen i landet i fråga, samt 

överlevnaden, påverkas mer än av något annat som orsakar sjukdom och dödsfall. Att 

upphöra med tobaksbruk är dock ingen enkel uppgift då nikotinet som finns i tobaken är 

vanebildande och det räcker med en liten mängd för att, hos en del individer, skapa ett 

beroende. Samverkan mellan regering, hälso- och sjukvård, samt massmedia öppnar dock upp 

för möjligheten att tobaksbruket kan komma att minska kraftigt (Doll, 1997:103, 106, 108). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen paragraf två anger att alla patienter har rätt till få individuellt 

anpassad information gällande sjukdoms- och skadeförebyggande metoder, samt 

hälsoinformation och lika behandling och vård, men 53 procent av sjukhusen saknar 

tobaksavvänjning (Ivarsson, 2009:59). 

 

1.1 WHO:s ställning till tobaksberoende och tobaksprevention 

Världshälsoorganisationen (WHO) skriver i Policy recomendations for smoking cessation and 

treatment of tobacco dependence om sina rekommendationer gällande upphörande, samt 

behandling av, tobaksberoende att beteende- och farmakologisk behandling har stora 

förutsättningar i avseende att möjliggöra uppehållande av tobaksbruk hos tobaksbrukare. 

WHO skriver att tobakens egenskaper kraftfullt begränsar tobaksbrukarens förmåga att lyckas 

med upphörandet av tobaksbruket, att tobaksbrukaren ofta har en rädsla gentemot 

behandlingsmetoder, samt att behandling ofta ses som oattraktivt. Likaså är beteendeterapi 

vanligtvis inte åtkomligt i en handvändning, är kostsamt och tilltalar endast en begränsad 

målgrupp. WHO poängterar vikten av individuellt anpassad behandling, vare sig det avser 

farmakologisk behandling, beteendeterapi eller en kombination, då alla tre alternativ, enligt 

genomförda studier, kan åstadkomma en långvarig förändring av tobaksvanor. Vidare skriver 

WHO att några av de utmaningar som vi står inför gällande behandlingsformer för 

tobaksbrukare är att kunna skräddarsy metoder och behandlingsformer, samtidigt som 

tillgången ökar, detta utan ökade kostnader (Silva, 2003:15–18).  
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1.2 EU:s ställning till tobaksprevention och tobaksexponering 

Europeiska kommissionen rekommenderar medlemsstaterna, bland vilka Sverige ingår, att 

sätta in åtgärder avseende främjad behandling gentemot tobaksberoende, främja 

rökavvänjning, samt att det på förpackningar innehållande produkter och tjänster som syftar 

till stöd och hjälp i rökavvänjning finns tydlig information som uppmuntrar till ett upphörande 

av tobaksprodukter. Målen med riktlinjerna är att, för de delaktiga medlemsländerna, 

tydliggöra och underlätta arbetet med att främja en god hälsonivå, samt att elementära delar i 

lagstiftning, policy och praxis kartläggs så att tobaksbrukare får möjlighet till effektiv 

tobaksavvänjning och ett verkningsfullt skydd mot tobaksröksexponering (Europeiska 

kommissionen, 2009:6, 8). 

 

1.3 Sveriges ställning till tobaksförebyggande arbete 

Det tobaksförebyggande arbetet i Sverige är en del av det folkhälsopolitiska området Tobaks, 

alkohol, narkotika, dopning och spel, men är också ett steg i att uppnå det övergripande 

folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Arbetet har fyra delmål, utifrån vilka ramarna och åtgärderna för arbetet är 

satta. Delmålen skall uppnås till 2014 och innefattar: 

- En tobaksfri livsstart 

- En halvering av antalet individer under 18 år som börjar röka och/eller snusa 

- En halvering av antalet rökare i den grupp som röker mest 

- Att ingen ofrivilligt utsätts för tobaksrök 

Insatser på såväl nationell, regional som lokal nivå förutsätts för att målen ska kunna uppnås, 

samt kombinationer av olika metoder och åtgärder. På regional nivå, där landstingen redan 

har gjort mycket, är en stor pusselbit möjligheten att erbjuda tobaksavvänjning till alla 

tobaksbrukande patienter. Något som har visat sig öka möjligheterna upp emot 40 procent när 

det kommer till att upphöra med tobaksbruket är råd från utbildade tobaksavvänjare. 

Majoriteten av tobaksbrukarna vill upphöra med sitt tobaksbruk, och omkring 30 procent vill 

ha professionell hjälp med att sluta. Upp emot två miljarder kronor kan kommunerna spara 

varje år genom att införa tobaksfri arbetstid. För landstingen är summan 125 miljarder kronor 

varje år vilket är jämförbart med omkring 330 heltidstjänster (Lundquist & Haglund, 2009:22, 

27–28). 
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Uppemot 6 400 tobaksbrukare i Sverige riskerar att dö på grund av rökning varje år och minst 

200 individer dör till följd av utsatthet för andras rökning, det vill säga passiv rökning. Detta 

kan jämföras med antalet omkomna individer i trafiken som är upp emot 600 individer 

årligen. Rökningen ger dessutom upphov till höga kostnader för, inte bara rökaren själv, utan 

för kommun, landsting och arbetsgivare (Ivarsson, 2009:11). 

 

Den svenska regeringen tilldelade, år 2010, 23 miljoner kronor till Statens Folkhälsoinstituts 

(FHI) arbete inom tobaksområdet. En del av denna summa, sex miljoner kronor, är avsedd att 

gå till tobaksprevention (ANDT-sekretariatet, Regeringskansliet, 2010:47). 

 

En del av Statens Folkhälsoinstituts arbete är en satsning inom ett projekt som heter 

Nationella tobaksuppdraget, vilket syftar till att vidareutveckla, fördjupa och intensifiera 

insatserna gällande tobaksavvänjning inom landstingen i Sverige. Satsningen innebär, med 

avsikt att nå ökad kvalitet, ett införande av evidensbaserade metoder och utbildning inom 

tobaksavvänjning för landstingspersonal. Det som är av stor vikt i tobaksavvänjande arbeten 

är samverkan mellan tandvården, kommun, landsting, frivilliga organisationer och 

vårdorganisationerna sjukvården. Dessa samverkande aktörer ska arbeta med att bygga upp en 

stabil struktur och sörja för att primärvårdens patienters behov av tobaksavvänjning bemöts. 

Att satsningen är viktig framkommer särskilt då endast sex av 21 landsting anser sig ha 

adekvata resurser utifrån patienternas behov av tobaksavvänjningsstöd. Det är 73 procent av 

vårdcentralerna i Sverige som har resurser för tobaksavvänjning. Dock är det endast 23 

patienter per tobaksavvänjare som varje år får hjälp då tiden som avsätts för den 

tobaksavvänjande behandlingen är två timmar per vecka och patient. Antalet patienter som får 

hjälp är därför betydligt lägre än vad som behövs och skulle kunna vara möjligt då efterfrågan 

är större än hjälpen som erbjuds. Trots att efterfrågan är större än tillgången så är det en stor 

del tobaksbrukarna som inte vet till vem de kan vända sig för att få hjälp med 

tobaksavvänjning. Projektet Hälsofrämjande sjukhus och dess arbete med Tobaksfri inför 

operation är också en del av Statens Folkhälsoinstituts arbete som under 2010 fått medel från 

den svenska regeringen (Statens Folkhälsoinstitut, 2011:18–19). 

 

1.4 Tobaksfri inför operation 

Resultatet i studien av Thomsen, Villebro och Møller, (2010) visar på att tobaksavvänjning 

inför operation främjar förändrade tobaksvanor, inte bara inför operationstillfället utan också 
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på lång sikt. Dessutom så minskar risken för postoperativa komplikationer om individen som 

opereras är tobaksfri. Vidare visar studien på att de tobaksavvänjande metoderna bör sättas in 

fyra till åtta veckor innan operationen. Baserat på resultaten rekommenderar Thomsen, 

Villebro och Møller att det sätts in stöd som beteendeförändringsstöd och tobakssubstitut 

(tobakssubstitut kan innebära sugtabletter, nikotinplåster, nikotinfria cigaretter, 

nikotintuggummi och nässpray, författarens anmärkning), inför operationer för 

tobaksbrukare minst fyra veckor innan operationen ska genomföras. 

 

Thomsen, Villebro och Møllers studie stödjs av Lindström, Tønnesen, och Adami (2010) som 

i sin studie skriver att en tobaksbrukare som slutar röka sex till åtta veckor före operation 

minskar komplikationsrisken med upp emot 34 procent jämfört med en tobaksbrukare som 

inte slutar röka. Däremot så säger Lindström, Tønnesen, och Adami att det inte går att visa på 

någon minskad risk om rökningen endast upphör två veckor innan operationstillfället. Några 

av de postoperativa komplikationer som rökningen bidrar till är störning i transport av 

syrgastransport i blodet samt tillverkning av kollagen, vilket leder till försämrad läkning av 

vävnad och hud. De postoperativa komplikationerna är inte begränsade till enbart större 

ingrepp utan påverkar även mindre ingrepp. En följd av preoperativ rökavvänjning är att 

individen ofta är rökfri i längre utsträckning än den som inte slutar i samband med operation. 

Studien visar också på att det finns ekonomiska vinster att göra genom erbjudande av 

preoperativ rökavvänjning då en besparing på upp emot 100 euro/patient. Detta skulle kunna 

vara en konsekvens av minskade komplikationer, samt av förbättrad hälsa hos den som slutat 

röka. Dock finns det inget som tyder på att postoperativa komplikationer påverkas eller 

orsakas av snusning. 

 

I en rapport från Karolinska Institutet beskrivs hur postoperativa komplikationer kan minska 

med upp emot 1/3, det vill säga minska med minst 500 komplikationer, om de individer som 

opereras är rökfria innan och efter operationen. Detta skulle medföra, inte enbart bättre hälsa 

hos rökarna som slutar röka, utan också en minskning av kostnader vilket gör satsningar på 

tobaksavvänjning viktiga (Adami, 2009:10).   

 

”En sjukhusvistelse medför ett bra tillfälle att sluta röka eftersom hälsan där står i fokus”, 

skriver författarna till SBU-rapporten Metoder för rökavvänjning. Vidare skriver de att det 

finns fyra typer av rökare – de som röker med anledning av att rökningen blivit en vana, de 
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som röker för att förstärka en positiv känsla och därmed vill förstärka och/eller få fram ett 

specifikt sinnestillstånd genom att röka, de som röker för att undvika negativa känslor och 

därmed försöker undvika obehag eller otrevliga känslor och/eller upplevelser genom sin 

rökning. De som röker för att undvika negativa känslor använder på så vis rökningen som en 

form av självmedicinering och rökningen är ofta starkt kopplad till miljö, känslor och 

självförtroende. Slutligen så uppger rapporten att det finns de rökare som röker på grund av 

att de har ett psykologiskt beroende. Detta beroende kan uppstå genom att de som röker som 

ett sätt till självmedicinering ökar sitt dagliga behov av nikotin och därmed får 

abstinensbesvär då han eller hon inte röker (Cohen, D., Eliasson, M., Eriksson, C., Gilljam, 

H., Hedin, A., Hellénius, M-L., Hjalmarson, A., Nilsson, P. & Tillgren, P, 1998:9, 63).  

 

1.5 Att bli tobaksfri 

De senaste två decennierna har en positiv trend varit synlig vad gäller rökvanor hos män och 

kvinnor. Trots att det är fler kvinnor än män som röker nu så har en markant minskning skett 

hos båda könen. Hos män är minskningen av dagligrökare sedan börjat av 1980-talet så 

mycket som 21 procent, vilket medför att endast 14 procent av männen är dagligrökare idag. 

Den största andelen av dessa är mellan 34 och 64 år. Hos kvinnor är minskningen av 

dagligrökare tio procent vilket resulterar i att det är 17 procent av kvinnorna som är 

dagligrökare nu (Statistiska centralbyrån, 2007:28). 

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut från 2007 är 85 procent av 

de som röker och 45 procent av de som snusar, intresserade av att upphöra. Men trots viljan så 

misslyckas majoriteten av försöken. Trots svårigheterna med att upphöra med tobaksbruket 

anser upp emot 90 procent av rökarna som röker att det är av vikt att en vårdgivare väcker 

frågan om att sluta tobaksbruket. Det uppges dessutom att endast två–tre procent lyckas sluta 

röka helt på egen hand, jämfört med en siffra på 30 procent för de som söker behandling hos 

någon som är utbildad rökavvänjare, samt kombinerar behandling med tobakssubstitut. 

Rapporten beskriver fyra önskvärda nivåer av behandling/rådgivning, där intensiteten ökar 

med varje nivå. Nivå ett innebär behandling/rådgivning av låg intensitet och kan innefatta 

sluta-röka-linjen och samtal med coacherna, hos de apotek som erbjuder den tjänsten. Nivå 

två innebär något mer strukturerad behandling/rådgivning, och nivå tre medföljer strukturerat 

och regelbundet stöd. Nivå fyra innebär att olika vårdenheter har möjligheten och kunskapen 
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att själva erbjuda mer krävande tobaksavvänjning, eller hänvisa till annan vårdenhet eller 

utbildad tobaksavvänjare som kan erbjuda tobaksavvänjning (Ivarsson, 2007:8, 16).  

 

Hughes, Solomon, Livingston, Callas och Peters (2010) granskar i sin studie skillnaderna 

mellan att sluta abrupt, att trappa ned, samt att trappa ned i kombination med tobakssubstitut. 

Slutsatsen de kommer fram till är att rökare som vill sluta inte har signifikant större chans att 

lyckas genom att trappa ned och/eller använda sig av tobakssubstitut jämfört med att sluta 

abrupt, snarare så är chanserna att lyckas större för de som slutar abrupt. Detta kan bero på att 

rökare som trappar ned har en möjlighet att skjuta upp sitt slutdatum och därmed dagen då de 

slutar helt. Dock är det inte någon skillnad i upplevelse av abstinens i de olika grupperna. 

 

En studie visar att deltagande i stödgrupperna bidrar till förstärkta avsikter och försök att 

upphöra med tobaksbruket, något som författarna kopplar till stödgruppsdeltagarna kan dela 

upplevelser och strategier, lära från övriga i stödgruppen, samt få bekräftelse och därigenom 

ökad motivation. Stödgrupperna bidrar till att motverka och bearbeta rädslor för 

misslyckande, metoder för bättre kontroll, ökad självkänsla och självförtroende och bättre 

hälsa då såväl matvanor som tobaksbruk förändras (Stewart, Kushner, Greaves, Letourneau, 

Spitzer & Boscoe, 2010). 

 
 

Resultaten i en studie publicerad 2009 antyder att av tobaksbrukare som använder sig av 

tobakssubstitut så är det dubbelt så många som efter ett halvår är tobaksfria, jämfört med 

rökare som använt placebo (sockerpiller utan medicinsk verkan eller effekt, författarens 

anmärkning). Vidare säger studien att uppemot hälften av de som är tobaksfria i sex månader 

förblir tobaksfria under återstoden av sin livstid (Moore, Aveyard, Connock, Wang, Fry-

Smith & Barton, 2009). 

 

En studie, genomförd på två medicinska center i Tjeckien, visar på att av rökare som får prova 

tobakssubstitut – antingen en inhalator eller nikotintuggummi –, har dubbelt så stora chanser 

att lyckas sluta, samt kunde sluta dubbelt så fort jämfört med kontrollgruppen som fick 

placebo (Kralikova, Kozak, Rasmussen, Gustavsson & Le Houezec, 2009). 

 

En studie där 2431 tobaksbrukare följdes, då de skulle upphöra med sitt tobaksbruk, syftade 

till att undersöka orsaker och förekomst av återfall till tobaksbruket. Studien visar att 

nedtrappning innan avslutat tobaksbruk inte medförde en lägre återfallsrisk till tobaksbruket, 
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däremot så medförde användande av tobakssubstitut och/eller Bupropion (antidepressiv 

tablett som används vid tobaksavvänjning, författarens anmärkning) till att återfallsrisken 

minskade. Studiens resultat visar vidare på att återfallsrisken är större då abstinensen påverkar 

sömn, samt bidrar till depression och eller/ångestliknande symtom. Slutligen så visar studien 

att hög motivation, samt stark avsikt att sluta med tobaksbruket är direkt kopplat till försök att 

sluta samt en villighet att försöka igen. Motivationen är den starkaste anledningen till att 

tobaksbrukare slutar med sitt tobaksbruk, men minskar inte risken för återfall (Zhou, 

Nonnemaker, Sherill, Gilsenan, Coste & West, 2009). 

 

Echer och Barreto beskriver i sin studie, hur studiedeltagarna använder sig av olika metoder 

för att sluta röka. Nio av de intervjuade hade försökt att sluta med sin rökning tidigare, fyra av 

dessa hade använt sig av olika metoder, medan fem personer inte hade använt sig av någon 

specifik metod. Resultaten i studien visar på att de viktigaste skälen till att deltagarna i studien 

slutat röka är viljestyrka, att rökningen stör det sociala livet, nära och käras inverkan, samt 

förbättrat utseende och luktsinne. Längre ner på listan kom hälsokonsekvenser och i botten, 

det som påverkar minst är känsla/upplevelse av skam, pengar, mediala kampanjer och det 

som, enligt studien, påverkar minst är åldern hos tobaksbrukaren (Echer & Barreto, 2008). 

 

En annan studie visar i sina resultat på att medicinering, det vill säga tobakssubstitut och/eller 

receptbelagd medicin, i kombination med kortare eller intensiv terapi är det som är mest 

effektivt då nio tobaksbrukare fortsätter, men så många som 25 tobaksbrukare slutar med 

tobaksbruket. Detta är då, enligt studien, att jämföra med att 72 tobaksbrukare fortsätter med 

sitt tobaksbruk och endast fyra upphör då ingen metod används (Hughes, 2003). 

 

1.6 Transteoretiska modellen 

Den Transteoretiska modellen beskriver fem faser som individer genomgår när det handlar 

om förändringsprocesser. I den första fasen är beteendeförändring avlägset från individen och 

den här fasen kallas för prekontemplation. Den andra fasen, kontemplation, innebär att 

individen överväger en viss beteendeförändring, som individen sedan i fas tre, beslutsamhets- 

eller förberedelsefasen, beslutar om att genomföra. Beteendeförändringen genomförs sen i fas 

fyra, den så kallade handlingsfasen, och bibehålls sedan i fas fem som kallas 

bibehållandefasen. Fas fem kallas också för återfallsfasen istället för bibehållandefasen, då 



8 

 

många återgår till det tidigare beteendet (Nutbeam & Harris, 2004:16–18). Se bilaga 2 för 

grafik över den transteoretiska modellens faser. 

 

1.7 Problemformulering  

Tobaksavvänjning är en viktig fråga på såväl nationell nivå (Sverige) som global (EU och 

WHO) och det finns mycket forskning kring vilka tobaksavvänjningsmetoder som fungerar 

bäst i jämförelse med andra metoder eller ingen metod alls. Dock verkar det finnas ett glapp 

mellan de vetenskapliga metoderna och tobaksbrukarperspektivet, det vill säga vad 

tobaksbrukaren upplever är av betydelse och hur tobaksbrukare upplever tobaksavvänjningen 

som tobaksbrukaren genomgår. 

  

1.8 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad som har betydelse för tobaksbrukare, rökare och 

snusare, som genomgår tobaksavvänjning för att inför operation vara tobaksfria.  

 

1.8  Frågeställning 

De valda frågeställningarna för studien är:  

1. Hur upplever tobaksbrukare de tobaksavvänjande metoderna som de tar del av i 

samband med upphörandet av tobaksbruket?  

2. Vad är betydelsefullt för tobaksbrukare för att kunna bli tobaksfria? 

 

 

2. Metod  

2.1 Teoretisk ansats  

Valet av forskningsstrategi var kvalitativ forskning, där fokus ligger på ord (Bryman, 

2007:149) det vill säga tolkning, beskrivning och förståelse av, i detta fall, tobaksbrukares 

erfarenheter, upplevelser och tankar kring de gällande frågeställningarna. Frågeställningen är 

formulerad i syfte att förklara, förstå och beskriva en företeelse genom att vara öppen och 

deskriptiv, med en mer precis följdfråga i syfte att begränsa studieområdet än mer (Malterud, 

2009:30, 38). Ansatsen i studien är induktiv, och avser därmed att utifrån insamlad data dra en 
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generell slutsats utifrån de studerade fallen (intervjuerna) och ämnar ta en förståelseinriktning, 

vilket innebär att det inte är intervjupersonerna i sig som är av intresse utan av vad något har 

för betydelse för intervjupersonerna (Fejes & Thornberg, 2009:23–24; Szklarski, 2009:110).  

 

2.2 Urval 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval, då intervjupersoner inte var direkt åtkomliga för 

forskaren. Eftersom att sjukhuspersonalen var de som var ålagda initiera kontakten sätt till att 

de journaler och den information som sjukhusen hade avseende eventuella intervjupersoner 

var sekretessbelagda. Urvalet skedde därmed på så vis att sjukhuspersonalen kontaktade 

potentiella intervjupersoner som gav sitt godkännande för kontakt med forskaren (Bryman, 

2007:313). Studiens avgränsning och källan för urvalet av intervjupersoner var två sjukhus i 

Sverige där arbetet med tobaksavvänjande arbete inför operation pågick. Fem 

intervjupersoner kom från det ena sjukhuset och två intervjupersoner kom från det andra 

sjukhuset. Alla intervjupersoner hade deltagit i åtminstone ett av de tobaksavvänjande samtal 

som erbjöds av sjukhuset och flera hade använt sig av metoderna som sjukhuset och deras 

samarbetspartners erbjöd. Av de sju intervjupersonerna var fyra intervjupersoner män och 3 

intervjupersoner kvinnor. Ingen skillnad i sjukhusens tobaksavvänjningsmetoder framkom. 

 

2.3 Bakgrundslitteratur 

Bakgrundslitteraturen har insamlats genom att manuella sökningar och en databassökning 

genomförts. Se bilaga 3 för utförlig beskrivning. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Inför att intervjuerna genomfördes så informerades intervjupersonerna utifrån 

informationsbrevet (se bilaga 3), i syfte att informera intervjupersonerna om intervjuns längd, 

intervjuarens tystnadsplikt, att intervjuerna spelades in, att de själva kunde avbryta intervjun, 

samt syftet för studien (Bryman, 2007:440–441). Datainsamlingen genomförandes utifrån 

semistrukturerade intervjuer då tyngden skulle vara på de upplevelser, erfarenheter och tankar 

som intervjupersonerna hade, gällande vad som är betydelsefullt för att upphöra med 

tobaksbruket. Frågorna som ställdes skulle vara flexibla och följbara då det upplevelserna hos 

intervjupersonerna som är av vikt. Frågorna anpassades därför utifrån intervjupersonerna och 

syftade till att få detaljerade, uttömmande och fylliga svar från intervjupersonerna. 
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Intervjuguiden (bilaga 4), utifrån vilken frågorna ställdes avsåg att inte omfatta mer än fyra 

frågor då intervjupersonen uppmuntrades att fritt associera och intervjuaren fick istället 

komplettera med följdfrågor på det som framkom under intervjun. Frågorna kretsade kring 

och återkopplade till de frågeställningar som studien avser att besvara (Bryman, 2007:300–

301). Vidare fanns intervjuguiden som ett stöd i syfte att under intervjuerna påminna om 

studiens syfte och frågeställningar. Då intervjuerna skulle vara öppna avsåg intervjufrågorna i 

intervjuguiden att inte vara för strukturerade och intervjuaren skulle inte följa intervjuguiden 

osjälvständigt utan vara flexibel utifrån de ämnen och frågor som kom fram under 

intervjuerna. Då ny information och nya lärdomar framkom under intervjuerna reviderades 

intervjuguiden efter varje intervju så att eventuella kunskapsluckor och brister i materialet 

kunde fyllas (Malterud, 2009:127–130).  

 

2.4.1 Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes enskilt och intervjuguiden användes som ett stöd under 

intervjuerna. Fem telefonintervjuer genomfördes då det av praktiska skäl inte var möjligt att 

genomföra intervjuerna på annat sätt. Längden på telefonintervjuerna var mellan tio och 25 

minuter Dessutom genomfördes två djupintervjuer. Djupintervjuerna var omkring 45 till 60 

minuter och genomfördes efter att telefonintervjuerna genomförts och transkriberats, detta i 

syfte att täcka upp det som, i ljuset av syftet, var relevant för studien. Alla intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas ordagrant. Transkriberingen påbörjades efter att de fem 

telefonintervjuerna genomförts så att eventuella kunskapsluckor kunde upptäckas innan de 

avslutande djupintervjuerna. Det var viktigt att få med, inte bara vad som sades, utan också 

hur det sades för att få en bättre helhetsbild (Bryman, 2007:308–312).  

 

2.5 Analys 

Analysmetoden för de transkriberade intervjuerna var systematisk textkondensering med 

utgångpunkt i tvärgående analysmetod då den passade bra till att analysera data från flera 

intervjuer. Systematisk textkondensering använder sig av en fyrstegsanalys – helhetsintryck, 

identifiering, abstraktion och sammanfattning. Metoden lämpar sig för att identifiera enheter i 

transkriberingarna. Enheterna används sedan för att skapa kategorier och strukturera 

transkriberingarnas innehåll så att det som är av vikt för studiens syfte, blir klart. Intervjuerna 

i denna studie kodades utifrån denna fyrstegsanalys (se exempel i bilaga 5). Det första steget 
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innefattade ett övergripande helhetsintryck av de transkriberade intervjuerna, och innebar att 

transkriberingarna lästes och att utdrag ur transkriberingarna plockades ut till det andra steget 

som innefattade att finna de uttryck och enheter som var av betydelse för studien. Enheterna 

bestod av korta utdrag ur transkriberingarna, och tog formen som ett par ord eller en kortare 

mening. I det tredje steget, kunde de olika uttrycken och enheterna kortas ner ytterligare för 

att generera kategorier. Analysen resulterade i sex olika kategorier (Inför upphörandet, 

Motivation och vilja att upphöra med tobaksbruket, Ekonomi, Sjukdom och hälsa, Den 

sociala miljön, och Metoder, tillvägagångssätt och hantering). I det fjärde steget kunde 

kategorierna från de olika transkriberingarna slås ihop och sammanställas så att betydelsen av 

dessa kunde beskrivas i löpande text. När analysen, var genomförd kunde kategorierna och 

dess innehåll kopplas till den teoretiska referensramen, som då här utgörs av systematisk 

textkondensering. Vid systematisk textkondensering är reflexivet och ett metodiskt 

tillvägagångssätt av vikt för att förståelse och tolkning av insamlad data, i detta fall sju 

intervjuer. Dessutom ska tillvägagångssättet förklaras så att vägen till slutsatserna blir 

förståelig (Malterud, 2009:96–102, 106-108). 

  

2.6 Etiska aspekter  

Intervjupersonerna delgavs, enligt informationskravet som säger att alla deltagare i en studie 

ska informeras om syftet för studien, utförlig information så att de kunde fatta ett välgrundat 

beslut gällande sitt deltagande. Intervjupersonerna informerades om syftet med studien, 

inspelningen och transkriberingen, samt hur intervjumaterialet skulle komma att behandlas 

och hanteras. Deltagandet måste enligt samtyckeskravet vara frivilligt och att deltagandet gick 

att avbryta om så önskades. Intervjupersonerna försäkrades därför om att de skulle vara 

fullständigt anonyma och inte lämnas ut i studien, samt att forskaren har tystnadsplikt i fråga 

om personuppgifter och identifiering av intervjupersonerna. Vidare informerades 

intervjupersonerna om att all data, som i någon mån skulle kunna bidra till identifiering eller 

att andra uppgifter av känsligt slag, efter studien skulle förstöras (konfidentialitetskravet), 

något som annars kan skapa oro hos intervjupersonerna. Av stor vikt är också flexibilitet och 

lyhördhet för intervjupersonerna, samt att insamlad data enbart används i studiesyfte och 

därmed inte skulle komma att lämnas ut till någon annan part (nyttjandekravet) (Bryman, 

2007:440–441; Vetenskapsrådet, 2002:7–14), (se bilaga tre för informationsbrevet i sin 

helhet). 
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3. Resultat 

3.1 Inför upphörandet 

Intervjuerna påvisade att det, inför upphörande av tobaksburk, finns känslor av frustration, 

osäkerhet och tveksamhet över att ta steget att upphöra. Tillkom gjorde också en rädsla över 

att återfalla i tobaksbruket, och ”ett katastroftänk för sådant som inte finns”. En 

intervjuperson uppgav att man ”egentligen inte ville” upphöra med tobaksbruket, medan fem 

intervjupersoner under en tid hade funderat över att upphöra, samt ville upphöra, med sitt 

tobaksbruk. Två av intervjupersonerna såg tobaksbruket som ett sätt att hantera negativa 

känslor och upplevelser men också att trycka undan de negativa känslorna och upplevelserna, 

en intervjuperson såg det som ett sätt att förstärka positiva känslor och upplevelser och tre 

brukade tobak främst då det blivit en vana och ett beroende. Flera av de intervjuade betonade 

att det, innan operationstillfället och upphörandet kom på tal, fanns en tanke om att 

tobaksbruket skulle upphöra, något som sjukdom och omgivning sedan bidrog till. Flera av de 

intervjuade hade inställningen att ”klarar jag en vecka, så klarar jag att sluta”, detta i 

samband med att de inte skulle ha möjlighet att bruka tobak under en tid i samband med 

inläggning på sjukhus eller en längre resa. Fem av sju intervjupersoner hade försökt att sluta 

tidigare, varav en hade försökt vid två tillfällen och en vid fyra tillfällen. 

 

3.2 Motivation och vilja att upphöra med tobaksbruket 

Det som i alla intervjuer uppgavs vara mest betydelsefullt i samband med tobaksupphörande 

var den egna motivationen, viljan att sluta och positivt tänkande. Orden ”mitt eget beslut”, 

”min vilja” och ”min motivation” var något som upprepades hos alla intervjupersonerna. De 

påpekade att ”ingen kan tjata till en att sluta”, det vill säga att vårdgivare inte kan framtvinga 

ett upphörande, utan att beslutet måste komma från en själv, att ”det handlar om att bestämma 

sig”, att det är ”bara jag som kan förändra” och att de redan visste det som vårdgivarna tog 

upp gällande tobaksbrukets risker. Flera av intervjupersonerna betonade att motivationen inte 

funnits vid tidigare försök av upphörande av tobaksbruk, men att det var väsentligt för 

upphörandet. De bidragande faktorerna till motivation och i vad intervjupersonerna fanns 

motivation i, skilde sig väldigt lite mellan intervjupersonerna. Det som visade sig vara viktigt 

för motivationen, hos flera av intervjupersonerna var att själva kunna kontrollera när 

tobaksbruket skulle upphöra, det vill säga när slutdatumet skulle vara. Operationsdatumet och 

dagarna kring operationsdatumet var en återkommande tidpunkt som hade betydelse.  
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3. 3 Ekonomi 

Upphörandet av tobak framgick inte kunna härledas till ekonomiska aspekter, ”cigaretter får 

man ju alltid tag på… pengarna försvinner ju sen ändå, det finns alltid något annat att lägga 

pengarna på”, ”inte en ekonomisk fråga heller för pengarna försvinner på annat håll”, även 

om några av de intervjuade påpekar att de genom upphörandet med tobak har kunnat investera 

pengarna i något specifikt och/eller avser att spara pengarna.  

 

3.4 Sjukdom och hälsa 

Rädslan för ohälsa, att det ”helt enkelt inte var värt riskerna” och oron för allvarliga 

sjukdomstillstånd, då i huvudsak Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), var också något 

som påtalades som en bidragande faktor gällande att bibehålla upphörandet. Genomförandet 

av operation och viljan att operationen skulle gå bra, att undvika komplikationer, var också en 

betydelsefullt. Möjligheten till förbättrad kondition, lättare andning och bättre flås än innan 

upphörandet, samt att kunna känna dofter, att själv inte lukta av cigarettrök, men framför allt 

att inte behöva ”vara slav under den jäkla cigaretten” var också bidragande faktorer till 

tobaksupphörandet, samt bidragande till viljan att inte återfalla till tobaksbruket.  

 

3.5 Den sociala miljön 

Särskilt viktigt visade sig stöd och uppmuntran från familj och vänner vara, i synnerhet stöd 

från partnern, barnen och barnbarnen, samt att efter upphörandet få beröm och positiv 

feedback på upphörandet från familj, vänner och tobakspreventiva enheterna. Det ökade 

självförtroendet och att få känna sig duktig, föranlett av uppmuntran och åstadkommandet av 

upphörandet, var också av stor vikt då viljan att fortsätta med upphörandet stärktes. Den 

sociala miljön som tobaksbruket utgjorde bidrog till en upplevelse av ”rätt till att röka” och 

att man ”rökte som alla andra rökte” då tobaksbruket var en social bit av tillvaron, och att 

inställningen till att sluta därmed var låg. 

 

3.6 Metoder, tillvägagångsätt och hantering 

”Jag hade alltid tänkt att jag skulle kunna sluta röka själv, men kom underfund med att det 

där är ju löjligt när man kan be om hjälp”. Av de fem intervjupersoner som hade försökt sluta 

tidigare, var det fyra som gjorde det utan större hjälp från tobaksavvänjarna på vårdcentraler 
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eller tobakspreventiva enheter, eller tobakssubstitut av något slag. Alla intervjupersoner hade 

denna gång haft kontakt med en tobakspreventiv enhet efter inledande samtal från en läkare, 

dock i olika stor utsträckning. Två av intervjupersonerna såg sig inte ha behov av ett mer 

aktivt stöd än det första samtalet samt de uppföljande samtalen från tobakspreventiva 

enheterna. ”Jag klarar mig själv” var upplevelsen från de som inte ansåg sig behöva ett mer 

aktivt stöd än det första samtalet men ansåg att de uppföljande samtalen var mycket 

uppmuntrande och positiva. Tre av de intervjuade uppgav att stöd och metoder för 

undvikande av viktuppgång i samband med upphörandet av tobaksbruk var viktigt bidragande 

till känslan av kontroll och minskad oro.  

 

Av de sju intervjupersonerna var det en som själv tog initiativ till kontakt med 

tobakspreventiva enheten. Personalen på tobakspreventiva enheterna ansågs av alla 

intervjupersoner som ytterst hjälpsam och en stor faktor till genomförandet av upphörandet, 

men också till att upphörandet bibehållits, detta främst genom det angreppssätt de använde, 

men i synnerhet de uppföljande samtalen. Personalen på de tobakspreventiva enheterna bidrog 

med tips och råd avseende hantering av oro för viktuppgång, förslag på tobakssubstitut och 

rekommenderade att hantering av abstinensen kunde underlättas genom tobaksbrukaren hade 

något att fokusera på eller göra när abstinensen blev påtaglig. De uppmuntrade också ett par 

av intervjupersonerna att inte upphöra med tobakssubstituten ”för tidigt”, något som 

uppskattades hos dessa intervjupersoner. Samtidigt så försökte tobaksavvänjarna på de 

tobakspreventiva enheterna inte påverka eller ändra de beslut om slutdatum eller metod som 

intervjupersonerna hade bestämt, något som uppskattades och hade stor betydelse.  

 

De uppföljande samtalen från de tobakspreventiva enheterna bidrog till en upplevelse av 

framgång och en känsla av stolthet och åstadkommande och bidrog till att bygga upp 

självförtroendet, och ansågs positivt, och som ”en extra kick” när beslutet att upphöra med 

tobaksbruket tagits. Fyra av intervjupersonerna hade provat nikotinplåster som 

tobakssubstitut, varav en ansåg att långvarig användning nikotinplåster kunde vara till hjälp 

under upphörandet. Förslaget att använda sig av tobakssubstitut som stoppas i munnen, så 

som sugtabletter eller nikotinfria cigaretter, ansågs utgöra en risk för framkallande förstärkt 

abstinens och önskan återgå till tobaksbruket. Av fyra intervjupersoner ansåg två att 

nikotinplåster inte hade någon effekt eller tillförde tillräckligt för fortsatt användande, medan 

en valde att trappa ner användningen av nikotinplåster efter ett par veckor och istället övergå 

till enbart sugtabletter. Ytterligare en av intervjupersonerna fann sugtabletter hjälpsamt i 
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synnerhet då sugtabletterna är nikotinfria, vilket denne ansåg var av stor vikt så ett 

nikotinberoende var oönskat. En av intervjupersonerna valde att under de första veckorna 

använda sig av nikotinfria cigaretter och en intervjuperson valde att inte prova något 

tobakssubstitut, men denna upplevde heller ingen abstinens.  

 

Ingen av intervjupersonerna uppgav att de trappat ner inför upphörandet, dock uppgav två av 

intervjupersonerna att då de vid tidigare tillfällen försökt sluta genom att trappa ner, 

misslyckats, till stor på grund av kompenserande då tobaksupphörandet varat en längre stund. 

Efter upphörandet ansåg tre av intervjupersonerna att tillvaron förbättrats, då den inte kretsade 

kring tobaksbruket längre. Flera uppgav dessutom att cigarettröken, efter upphörandet, 

luktade illa och att de ”fick upp ögonen”, insåg hur farligt och ”onödigt” tobaksbruket hade 

varit, efter att de upphört med sitt tobaksbruk. Processen att upphöra med tobaksbruket var, 

hos fem av intervjupersonerna, ”jobbig och tuff” och påverkade humöret. Två av 

intervjupersonerna uppgav att de ”stängde av” för att klara av omställningen i början då 

abstinensen och saknaden av tobaken var jobbig.  

 

Samtidigt så uppgav flera av intervjupersonerna att det var ”förvånansvärt enkelt” och ”inte 

så farligt”, samt att de kände sig som ”en ny människa” och att de inte kände någon press 

under upphörandet med tobaksbruket. Fem av sju intervjupersoner upplevde att det 

fortfarande fanns ett sug efter tobak och att tobak fortfarande var något de tyckte var gott, 

även om ingen av intervjupersonerna kunde tänka sig att återuppta sitt tobaksbruk. En metod 

som flera av intervjupersonerna av använde var att lukta på andra personers cigarettrök, för att 

på så sätt stilla det egna suget. Vidare ansåg två av de intervjuade att envishet och tjurighet 

och insikt om att det var okej att vara irriterad, arg och ledsen ibland, var viktigt för att inte 

återgå till tobaksbruket som en ”enkel utväg”. 

 

 

4. Diskussion 

Studien visade att känslor av frustration och tveksamhet, samt rädslor för återfall inför 

upphörandet, finns hos tobaksbrukaren som ska upphöra med tobaksbruket. Det som studien 

visar är mest betydelsefullt för tobaksupphörande är att den som ska upphöra med 

tobaksbruket var motiverad och hade viljan att upphöra med tobaksbruket, något som inte 

gick att tvinga fram från tobaksavvänjaren, utan som måste komma från tobaksbrukaren själv. 



16 

 

Betydelsefullt var också en rädsla och oro för att drabbas av allvarlig sjukdom, samt en vilja 

att operationen skulle lyckas och postoperativa komplikationer undvikas. Det som dock 

visade sig vara av särdeles stor vikt var familjens och vännernas stöd, uppmuntran och positiv 

feedback. Tobaksavvänjarnas stöd, då i synnerhet i uppföljande samtalen, var en faktor som 

gynnade tobaksupphörandet då tobaksbrukaren upplevde stödet och samtalen ge en 

upplevelse av stolthet och stärk självförtroende, vilket ansågs positivt och hjälpsamt, samt 

bidragande till ett bibehållande av tobaksupphörandet.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Upplevelse av de tobaksavvänjande metoderna 

Att upphöra med tobaksbruket är något som är svårt och förmågan att lyckas minskas av 

tobakens innehåll som är kraftigt vanebildande (Silva, 2003:15; Doll, 1997:108) vilket gör att 

återfall är förekommande, något som resultatet tydligt visar på då fem av sju intervjupersoner 

tidigare försökt sluta, men återfallit i tobaksbruket. Endast en hade vid det tidigare tillfället, 

använt sig av tobakssubstitut, men då funnit att det inte fungerade. Ivarsson (2007:8) uppger 

att endast två–tre procent lyckas sluta på egen hand, något som står i stor kontrast till de 30 

procent som lyckas upphöra med sitt tobaksbruk då de söker hjälp och behandling hos 

rökavvänjare samtidigt som behandlingen kombineras med tobakssubstitut, detta trots att 

majoriteten av de tobaksbrukare som röker och nästan hälften av de som snusar, vill upphöra 

med sitt tobaksbruk så misslyckas de flesta. Detta visar på det som Silva (2003:16–17) skriver 

om vikten av individuellt anpassad behandling i avseende till farmakologi 

(tobaksavvänjningsprodukter) och/eller beteendeterapi och samtal för att åstadkomma 

långvarigt tobaksupphörande och förändring av tobaksvanor. Riktlinjerna från Europeiska 

kommissionen (2009:6) trycker också på att medlemsländerna bör satsa på åtgärder för att 

främja och utveckla tobakavvänjande behandlingar samt satsa på att, på tobaksprodukter, 

informera om och uppmuntra till tobaksupphörande.  

 

Anmärkningsvärt är att alla intervjupersoner i denna studie hade haft kontakt med en 

tobakspreventiv enhet, och även om två endast hade haft ett par enstaka samtal så var den 

gängse uppfattningen att tobakspreventiva enhetens stöd var till hjälp, att samtalen var mycket 

positiva och att detta var en starkt bidragande faktor till att tobaksupphörandet lyckats. 

Dessutom så hade fem av sju intervjupersoner kombinerat stödet från tobakspreventiva 
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enheten med tobakssubstitut som nikotinfria cigaretter, nikotinplåster, sugtabletter och/eller 

humörstabiliserande tabletter, beroende på vad de olika intervjupersonerna ansett fungerat 

bäst. Ivarsson (2009:59–60) skriver att alla individer, enligt hälso- och sjukvårdslagen, har 

rätt till individuellt anpassad information och individuellt anpassat stöd, samt rätt till lika 

behandling. Resultatet i denna studie visar på betydelsen av individuellt anpassat stöd, vilket 

gör det faktum att, som Ivarsson (2009:59–60) säger, endast 47 procent av sjukhusen kan 

tillhandahålla tobaksavvänjning, beklagligt. Att sex av 21 landsting anser sig ha otillräckligt 

med resurser för att kunna bemöta tobaksburkarnas behov av tobaksavvänjning och 27 

procent av vårdcentralerna inte har några resurser för tobaksavvänjning och efterfrågan är 

större än möjligheterna att erbjuda hjälp (Statens Folkhälsoinstitut, 2011:18–19), är lika 

beklagligt då ett av de svenska nationella delmålen för tobak är att en halvering av antalet 

rökare, i den/de grupper som röker mest, år 2014. Det finns möjligheter för denna halvering 

att öka upp emot 40 procent genom att tobaksavvänjning erbjuds till tobaksbrukare och 30 

procent av tobaksbrukarna dessutom efterfrågar denna hjälp (Lundquist & Haglund, 2009: 

27–28). Ivarsson (2007:8) säger dessutom att nio av tio rökare anser att det är av betydelse att 

en vårdgivare, som exempelvis en läkare, tar upp frågan om upphörande av tobaksbruk, något 

som påvisats av alla sju intervjupersoner i denna studie.  

 

Satsningen från Statens Folkhälsoinstitut, som den svenska regeringen har gett sex miljoner 

kronor till (ANDT-sekretariatet, Regeringskansliet, 2010:47) avser att öka kvaliteten på 

tobaksavvänjning, dels genom att utbilda landstingspersonal och införa evidensbaserade 

metoder, så att insatserna kan trappas upp och utvecklas (Statens Folkhälsoinstitut, 2011:18–

19). Detta är positivt då alla sju intervjupersoner i denna studie fann de tobakspreventiva 

enheterna vara till stor hjälp och då samtalen från de tobakspreventiva enheterna bidrog till 

uppbyggande av självförtroende, ge en känsla av stolthet och framgång, samt minskande av 

oro. Något som intervjupersonerna ansåg var positivt avseende att bibehålla upphörandet av 

tobaksbruket utifrån den uppmuntran och de tips och råd de delgav, detta utan att tillrättavisa, 

pressa eller försöka förändra beslutet om slutdatum. För att få den individanpassade 

behandlingen som tobaksbrukare behöver, då alla har olika behov, kan Ivarssons fyra nivåer 

(2007:16) vara lämpliga för att nå alla tobaksbrukare som behöver och/eller funderar på att 

upphöra med sitt tobaksbruk. Exempelvis så är beteendeterapi något som inte tilltalar alla, 

utan en viss målgrupp, vilket gör synen på behandlingar som en del av ett större sammanhang 

med ökad kunskap och tobaksrestriktioner, ytterst väsentlig (Silva, 2003:16–17). 
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I avseende om tobakssubstitut, något som enligt Moore et al. (2009) och Kralikova et al. 

(2009) kan dubbla chanserna att lyckas med upphörandet av tobaksbruk, jämfört med de som 

inte använde tobakssubstitut, så var behoven hos de sju intervjupersonerna olika. För en var 

nikotinplåster det bästa alternativet, medan nikotinfria cigaretter, humörstabiliserande 

tabletter eller sugtabletter var det bästa för någon annan. Däremot var det två av 

intervjupersonerna som valde att inte använda sig av något tobakssubstitut. More et al. (2009) 

skriver dock i sin studie att en liknande effekt kan ses hos tobaksbrukare som har motivation 

till att upphöra med tobaksbruket. Även Zhou et al. (2009) skriver i sin studie att risken för 

återfall minskade hos de tobaksbrukare som använde tobakssubstitut och eller Buprion, och 

More et al. (2009) säger att återfallsrisken sedan minskar betydligt och att hälften av de som 

lyckas bibehålla upphörandet av tobaksbruket i ett halvår, förblir tobaksfri resten av livet. 

Hughes (2003) beskriver att det som lär vara mest effektivt är tobakssubstitut i kombination 

med terapi eller samtal. Stewart et al. (2010) skriver att deltagande i stödgrupper och/eller 

tobaksavvänjningsgrupper, är något som kan stärka tobaksbrukare i deras försök i upphörande 

av tobaksbruk, genom att rädslor, funderingar, metoder och idéer kan diskuteras och delas, 

vilket kan leda till ökad självkänsla. Denna studie kan inte bekräfta slutsatsen som Stewart et 

al. (2010) drar, men kan däremot säga att det finns individer för vilka denna typ av stöd är till 

stor hjälp och stort stöd i fråga om upphörande av tobaksbruk då en av intervjupersonerna 

använde sig av en tobaksavvänjningsgrupp och fann den vara väldigt bra till dennes behov.  

 

Hughes et al. (2010) säger att de tobaksbrukare som slutar abrupt, till skillnad från att trappa 

ner har större chans att lyckas med upphörandet, vilket denna studie kan säga är sannolikt 

utifrån vad två av intervjupersonerna berättat utifrån tidigare försök att upphöra med 

tobaksbruket, då genom att trappa ner, och misslyckat, samt den senaste gången då de, utan 

att trappa ner, lyckats med tobaksupphörandet. 

 

4.1.2 Betydelsefullt vid upphörande av tobaksbruk 

Trots att majoriteten av tobaksbrukarna är intresserade av att upphöra med sitt tobaksbruk så 

är det enbart två–tre procent som lyckas upphöra med sitt tobaksbruk (Ivarsson, 2007:8). 

Zhou et al. (2009) skriver att den viktigaste faktorn för ett lyckat upphörande av tobaksbruk, 

är motivationen hos tobaksbrukaren då hög motivation och vilja att upphöra direkt gick att 

sammanföra med försök att upphöra med tobaksbruket. Även Echer & Barreto (2008) skriver 

i sin studie att de viktigaste anledningarna till att rökare upphör med rökningen är viljan. Alla 
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intervjupersoner i denna betonade vikten av att de själva hade motivationen och viljan till att 

sluta, även om viljan, hos en av intervjupersonerna, inte fanns i början av processen, men 

också att det fanns ett positivt tänkande och att försök till upphörande tidigare, då 

motivationen inte funnits, misslyckats. Stewart et al. (2010) visar i sin studie att motivationen 

kan främjas genom samtal i tobaksavvänjande stödgrupper, då miljön i stödgruppen 

upplevdes som trygg. Echer & Barretos (2008) studie visar också på vikten med inverkan från 

personer i tobaksbrukarens närhet, något som även denna studie påvisade. Det som var 

synnerligen viktigt var stöd och positiv feedback från barnbarn, barn och partner 

(make/maka/sambo), vilket ökade självförtroendet och känslan av att man var duktig, vilket i 

sin tur stärkte motivationen och viljan att fortsätta med upphörandet ytterligare, men att inte 

längre känna sig som en slav till var framför allt en bidragande faktor till upphörandet. 

 

Cohen et al. (1998:9) skriver att sjukhusbesök/vistelser för med sig goda möjligheter att 

upphöra med tobaksbruk då hälsa är en central fråga och Ivarsson (2007:8) uppger att så 

många som 90 procent av individerna som röker anser att det är av vikt att en vårdgivare 

frågar om upphörande av tobaksbruket. Denna studie visade att tobaksbrukare inte gärna ser 

att vårdgivar försöker tvinga fram ett upphörande då beslutet måste komma från 

tobaksbrukaren själv, men att samtalen, inför upphörandet, med personalen på 

tobakspreventiva enheterna var till stor hjälp. Thomsen, Villebro & Møller (2010) skriver att 

tobaksvanor som förändras inför operation främjar förändrade tobaksvanor även långsiktigt, 

något som också Lindström, Tønnesen & Adami (2010) skriver i sin studie. Både Thomsen, 

Villebro & Møller (2010) och Karolinska Institutet (2009), skriver att komplikationsrisken i 

samband med operation minskar med upp emot 1/3, och denna studie visar att en 

betydelsefull faktor avseende upphörande av tobaksbruk är det faktum att en operation ska 

genomföras, men också en vilja om att komplikationer i samband med operationen ska 

minskas. Dessutom så visade det sig att operationsdatumet fungerade som en motivation sett 

till val av slutdatum, en tidpunkt vilken kontroll över var av stor vikt, och operationsdatumet 

var en återkommande dag för flera av intervjupersonerna då de kunde tänka sig att upphöra 

med tobaksbruket. Echer & Barreto (2008) skriver att även hälsan och hälsokonsekvenser är 

en betydande faktor, om än inte de viktigaste och Karolinska Institutet (2009) skriver att den 

minskade risken för komplikationer i samband med operation medför bättre hälsa hos 

tobaksbrukaren som upphör med tobaksbruket. Även denna studie visar på att hälsa, i 

synnerhet oron för ohälsa och allvarligt sjukdomstillstånd var starkt bidragande till viljan att 

upphöra med tobaksbruket. Hälsa i form av förbättrad kondition/förbättrat flås och lättare 
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andning, samt möjligheten att kunna känna dofter och lukter igen och inte lukta av cigarettrök 

var också av betydelse för upphörandet av tobaksbruket. Echer & Barreto (2008) skriver 

också att bättre luktsinne och utseende är av vikt för tobaksupphörande men att ekonomiska 

faktorer inte är av någon större vikt. De flesta av intervjupersonerna i denna studie ansåg inte 

heller att ekonomin spelade någon större roll, dock var det två av intervjupersonerna som såg 

upphörandet av tobaksbruket som en möjlighet till att göra investeringar och större inköp, 

något som gör den ekonomiska faktorns betydelse något osäker. 

 

Då upphörande av tobaksbruk är något som visat sig vara svårt, är det viktigt att hitta det som 

är mest betydelsefullt för tobaksbrukare i avseende att denne ska lyckas med sitt 

tobaksupphörande och tillhandahålla individanpassade behandlingsmetoder (Silva, 2003:17), 

som bidrar till att stärka tobaksbrukarens motivation och vilja. 

 

4.1.3 Transteoretiska modellen 

De fem faserna i den Transteoretiska modellen (Nutbeam & Harris, 2004:17) är påtagliga 

även i tobaksupphörande. Den första fasen, i vilken beteendeförändring så som upphörande av 

tobaksbruk, är beteendeförändring avlägset och inte något som tobaksbrukaren funderar på. 

Detta kan bero på det som Cohen et al. (1998) skriver om de olika typerna av rökare, det vill 

säga att de som röker gör så på grund av vana, önskan att förstärka positiva känslor, önskan 

att trycka undan negativa känslor, och de som röker på grund av ett beroende har skapats. I 

denna studie fanns alla de fyra typerna av tobaksbrukare. Två av intervjupersonerna brukade 

tobak för att kunna hantera negativa känslor, en intervjuperson brukade tobak för att kunna 

hantera såväl positiva som negativa känslor och tre intervjupersoner brukade tobak då 

tobaksbruket hade blivit en vana och/eller ett beroende. Här kan det som Cohen et al. (1998) 

skriver, om möjligheterna att ta upp frågan i samband med sjukhusvistelse, något som även 

denna studie visade på, då Nutbeam och Harris (2004:18) skriver att handlingen från 

vårdgivaren är att diskutera riskerna med beteendet och möjligheten till att upphöra med 

beteendet, komma till användning i utvecklande av metoder och angreppssätt i syfte att gå 

från den första till andra fasen i Stages of change som är kontemplationsfasen.  

 

I kontemplationsfasen ser tobaksbrukaren fördelarna med ett förändrat beteende och 

vårdgivaren kan här diskutera dessa fördelar med tobaksbrukaren (Nutbeam & Harris, 

2004:18), så som att de postoperativa komplikationerna minskar och att tobaksupphörandet 
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dessutom skulle medföra bättre hälsa (Karolinska Institutet, 2009). I förberedelsefasen bör 

vårdgivaren sen hjälpa tobaksbrukaren att identifiera hinder och trycka ytterligare på 

beteendeförändringens fördelar (Nutbeam & Harris, 2004:18), vilka kan vara rädslor över 

återfallandet i tobaksbruket, oro för viktuppgång, frustration och tveksamhet till att försöka 

med upphörandet, något som flera av intervjupersonerna i denna studie sade sig ha upplevt. 

Det var, i denna fas, av vikt att vårdgivaren identifierar vilka faktorer som tobaksbrukaren 

finner viktiga. Echer och Barreto (2008) visar i sin studie att viljestyrka, sociala miljön, stöd 

från familj och vänner samt luktsinne och utseende är de faktorer som är av störst vikt. 

Intervjupersonerna i denna studie ansåg att faktorerna av störst vikt var motivationen, viljan, 

stöd från familjen, samt hälsan och oron för ohälsa, vilket visar att det skiljer sig mellan olika 

tobaksbrukare. Nutbeam och Harris (2004:18) skriver att i den fjärde fasen, 

beteendeförändringsfasen är det av vikt för vårdgivaren att tillsammans med tobaksbrukaren 

bestämma angreppssätt och metod för att kunna genomföra beteendeförändringen. 

Intervjupersonerna i denna studie använde sig av olika tobakssubstitut, stödgrupp, samt 

samtal med personalen på en tobakspreventiv enhet, dock i olika utsträckning, för att 

åstadkomma beteendeförändringen.  

 

I den femte och sista fasen, bibehållande, i vilken uppföljning och samtal om riskerna för 

återfall är tänkt att diskuteras (Nutbeam & Harris, 2004:18), fann intervjupersonerna i denna 

studie att de uppföljande samtalen var mycket givande och bidrog till att 

beteendeförändringen bibehölls, något som kanske inte varit möjligt annars då fem av 

intervjupersonerna uppgav att processen att förändra beteendet/upphöra med tobaksbruket, 

var tuff och jobbig och att de fortfarande upplevde ett sug, även om de inte hade någon 

önskan att återfalla i tobaksbruket. Samtidigt så uppgav intervjupersonerna att förändringen 

varit lättare än väntat. I denna studie befann sig intervjupersonerna i olika faser, utifrån Stages 

of change, inför samtalen med vårdgivaren. En intervjuperson befann sig i den 

prekontemplativa fasen och ville inte upphöra med tobaksbruket, fyra intervjupersoner befann 

sig i den kontemplativa fasen och funderade på att upphöra med tobaksbruket, och två befann 

sig i beteendeförändringsfasen i färd med att förändra tobaksbruket.  

 

4.1.4 Studiens betydelse & framtida forskning 

Studien har betydelse, främst för att belysa betydelsen av tobaksavvänjning och de olika 

tobaksavvänjande metoderna som finns tillgängliga och visa på vikten av att tillgången och 
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individanpassningen gällande dessa metoder utvecklas och förbättras. Här finns utrymme för 

framtida forskning, speciellt då såväl WHO (Silva, 2003:16) som EU (Europeiska 

kommissionen, 2009:6) trycker på betydelsen av förbättrade tobaksavvänjningsarbeten. 

Metoden Stages of change är ett redskap som tobaksavvänjarna mycket väl kan använda sig 

av då de fem faserna (prekontemplation-, kontemplation-, förberedelse-, beteendeförändrings-

, och bibehållandefasen), enligt denna studie har visat sig fungera ytterst väl i 

tobaksavvänjning. Då det finns ekonomiska vinster med tobaksupphörande (Lindström, 

Tønnesen & Adami, 2010; Karolinska Institutet, 2009; Lundquist & Haglund, 2009: 28) är det 

av vikt att studier och forskning kring tobaksavvänjning utifrån vad som är betydelsefullt för 

tobaksbrukaren och vilka metoder som ger tobaksbrukaren stört möjligheter att upphöra med 

tobaksbruket. 

 

Det faktum att endast 47 procent av de svenska sjukhusen har möjlighet att erbjuda 

tobaksavvänjning (Ivarsson, 2009:60) och att endast 23 tobaksbrukare har möjlighet att få 

hjälp av en tobaksavvänjare varje år på grund av de bristande resurserna (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011:18–19), innebär att det finns arbete för landstingen att utföra avseende 

att förbättra denna statistik, i synnerhet då så många som 30 procent vill ha stöd från 

tobaksavvänjning (Lundquist & Haglund, 2009: 27–28), alltså ett stort behov, som även 

denna studie visar på då alla sju intervjupersoner fann tobaksavvänjningens samtal till nytta 

för upphörandet av tobaksbruket. 

 

 

4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Urval 

Urvalet av intervjupersoner till studien utgjordes av ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman 

(2007:131) beskriver är ett resultat av tillgängligheten, på grund av gällande restriktioner. I 

detta fall utgjordes restriktionerna av sekretessbelagda dokument i vilka intervjupersonerna 

gick att finna, vilket medförde att behörig sjukhuspersonal fick ta fram intervjupersonerna. 

Restriktionerna är inte något som har medfört problem för studiens genomförande, eller 

studiens trovärdighet då intervjupersonerna, oavsett sekretessen, inte skulle vara möjliga att 

identifiera då varje intervjupersonerna eller sjukhusen från vilka de har hittats, går att 

identifiera i studien, utöver antalet deltagande män och kvinnor.  
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4.2.2 Kvalitetskriterierna 

För att försäkra mig om studiens trovärdighet finns det tre kvalitetskriterier som ska bemötas. 

Det första är överförbarhet/pålitlighet som handlar om huruvida mitt resultat går att applicera 

på en annan kontext, tid eller situation. För denna studie innebär det att resultatbeskrivningen 

ska vara tät och djupgående, samt ska anta ett granskande synsätt. ”Att mina resultat får 

andra att bättre förstå på sitt eget område är en viktig indikator för överförbarhet”. Detta har 

gjorts genom att kontexten har varit den tobaksavvänjning som finns tillgänglig vid två 

svenska sjukhus, samt att fokus har varit på det som var av betydelsen i samband med 

tobaksavvänjning. Det som däremot inte beskrivits var miljön och kulturen i samband med 

tobaksavvänjningen (Malterud, 2009:62 & Bryman, 2007:260).  

 

Kriteriet tillförlitlighet ställer frågan om hur troligt resultatet är. Detta innebär att 

omständigheterna kring studien, den sociala verkligheten, samt att reglerna för att hur 

forskningen ska utföras har säkerställts. Det tredje kriteriet är konfirmering som utgår ifrån 

om forskaren har haft kontroll över de egna värderingarna eller om de har påverkat resultatet, 

det vill säga att det i studien ska framgå att personliga värderingar och teoretiska inriktningar 

inte har påverkat resultaten. Detta har säkerställts genom att utförliga redogörelser gjordes av 

hur arbetet med studien har beskrivits, inkluderande problemformulering, urval, analys, 

teoretisk ansats och datainsamling (Bryman, 2007:46, 258, 260–261).  

 

4.2.3 Intervjuerna 

Fördelarna med att använda semistrukturerade intervjuer var att metoden är flexibel, vilket 

gör det lättare att hålla fokus på intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser utifrån de 

frågor som ställdes (Bryman, 2007:301). En svårighet kan vara att intervjuguiden riskerar att 

bli för detaljerad eller standardiserad och därmed styra intervjun för mycket. Det var också 

svårt att avvakta och inte avbryta under intervjun, utan låta intervjupersonen prata och ta det i 

sin egen takt. Det finns en risk att forskaren påverkar intervjuerna genom att försöka styra det 

för mycket, samt att balansgången mellan fokusering och öppenhet är en konst, något som kan 

vara svårt då forskaren är oerfaren (Malterud, 2009:127–128).  
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4.2.4 Analys 

I analysen är det en balansgång mellan flexibilitet och struktur. Fördelen är att det finns 

utrymme att hitta en väg som passar, medan nackdelen är att det kan vara svårt att hålla sig 

inom analysmetodens riktlinjer och väg från analys till resultat, men också att försök att 

använda fenomenologi i analysen, gör analysmetoden och analysstegen otydliga (Malterud, 

2009:96, 98-101).  

 

4.2.5 Etik 

Intervjupersonerna informerades om studiens syfte, tillvägagångsättet för intervjuerna, och att 

deltagandet var frivilligt (informationskravet), alla intervjupersoner bestämde själva att delta i 

studien, under vilka villkor och hur lång tid de ville delta och de var alla över 18 år. Ingen av 

intervjupersonerna utsattes för påtryckningar eller krav på deltagande (samtyckeskravet).  

Vidare har personuppgifterna inte spridits eller använts till något annat än denna studie, och 

kommer så heller inte att göras framöver (nyttjandekravet/konfidentialitetskravet). Det 

förekom således ingen brist på samtycke, ej heller bedrägeri, falska förespeglingar eller brist 

på information. Dock kan det vara så att intervjupersonerna upplevde sig tvingade att delta 

eller valde att inte avbryta intervjun, men detta är svårt att avgöra då ingen av 

intervjupersonerna nämnde något av detta (Bryman, 2007:440–441, 443; Vetenskapsrådet, 

2002:7–14).   

 

 

5. Slutsats 

Det som visade sig vara av störst betydelse i samband med upphörande av tobaksbruket var 

att det hos tobaksbrukaren, fanns en motivation och vilja till att sluta, samt att det var 

tobaksbrukaren själv som fick ställa villkoren för när och hur tobaksupphörandet skulle ske. 

Operationsdatumet var något som visade sig vara bidragande till motivationen och fungerade 

som ett bra datum för upphörande av tobaksbruket. Det var dessutom av stor vikt att man fick 

stöd och uppmuntran från familj och vänner, De uppföljande samtalen från tobaksavvänjarna 

var av stor vikt. De stora riskerna med tobaksbruk, samt de stora möjligheterna för behandling 

och förebyggande av tobaksbruk gör att det är av stor vikt att hitta den eller de metoder som 

tobaksbrukarna finner mest effektiva för att sluta bruka tobak. Detta är särskilt viktigt när det 

kommer till tobaksavvänjning inför operationer. 
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9. Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 

Mitt namn är Caroline Wendle och jag är en 23-årig student som läser sista terminen på 

Projektledarutbildning – inriktning folkhälsovetenskap. Under sista halvan av terminen ska 

jag skriva mitt examensarbete och jag ska göra en studie kring tobaksbruk och 

tobaksavvänjning. Syftet med min studie är att undersöka vad som har betydelse för 

tobaksbrukande individer som genomgår tobaksavvänjande samtal för att inför operation vara 

tobaksfria.  

 

Jag kommer att genomföra intervjuer med varje deltagande individ. Beräknad tid per intervju 

är 45-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in, detta för att jag som forskare inte ska 

missa, feltolka eller förvrida intressant information. Intervjuerna skrivs sedan ut. 

 

Som deltagare i studien lovas du fullständig anonymitet och jag som forskare har 

tystnadsplikt. Intervjuerna kodas så att utomstående inte har möjlighet att utläsa identitet. 

Självklart så förstörs all data efter att studien är genomförd. 

 

Med vänlig hälsning 

Caroline Wendle, Mittuniversitetet Sundsvall 

 

Kontaktinformation: 

Caroline Wendle 

student, Mittuniversitetet 

0734228108 

carolinewendle@live.se 

 

Kontaktinformation (handledare):  

Linda Näsström  

universitetsadjunkt Mittuniversitetet,  

063-165666, 

linda.nasstrom@miun.se 



31 

 

9. Bilaga 3 

 

Bakgrundslitteratur: 

 

 

- Datainsamling har genomförts dels manuellt då referenser i Cohen, D., Eliasson, M., 

Eriksson, C., Gilljam, H., Hedin, A., Hellénius, M-L., Hjalmarson, A., Nilsson, P. & 

Tillgren, P, 1998 söktes. Ingen av de sökta artiklarna gick att finna, dock framkom det 

under sökningen, ett stort antal andra artiklar i ämnet tobaksupphörande och metoder 

kring detta. Av 60 lästa abstrakts så lästes 17 artiklar i fulltext, varav tre artiklar togs med 

i studien – Hughes, (2003); More et al. (2009) och Kralikova et al. (2009). En manuell 

sökning gjordes också i Läkartidningens artikelarkiv från vilken en artikel, av 15 lästa 

abstrakts och fyra artiklar lästa i fulltext, valdes – Lindström et al. (2010).  

-  

- Utöver de manuella sökningarna har tre databassökningar gjorts. Databassökningen i 

PubMed, innefattade sökorden ”pre operative, post operative, tobacco cessation”, vilket 

genererade 1609 träffar.  Avgränsningarna ”engelska, svenska; publicerad de senaste fem 

åren, åldrarna 19-65+ (adult, middle aged, aged) – resulterade i 241 träffar utifrån vilka 30 

abstrakts lästes och 13 artiklar lästes i fulltext, vilket slutligen resulterade i fyra valda 

artiklar – Echer et al. (2008); Zhou et al. (2009); Hughes el al. (2010) och Stewart el al. 

(2010). I databassökningen i The Cochrane Library, användes sökordet “tobacco 

cessation” vilket genererade 46 träffar varav fem abstrakts lästes och två artiklar i fulltext 

lästes. Utifrån dessa två så valdes en artikel – Thomsen et al. (2010).  
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10. Bilaga 4 

 

Intervjuguide 
 

Frågor 

1. Berätta om dina tobaksvanor innan operationen. 

 

2. Hur påverkades dina tankar kring tobaksbruket? 

 

3. Vad upplever du var den/de bidragande orsakerna till förändringen/förändringarna? 

 

4. Vad upplevde du som betydelsefullt under tiden då du skulle bli tobaksfri? 

 

 

 

 

 

 

Bakgrundsinformation: 

- Kön 

- Tobaksbruk (rökare och/eller snusare)
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11. Bilaga 5 

 

Exempel på de fyra analysstegen utifrån ovanstående studie 
Intervjuperson Transkribering Enheter Kategori Sammanställning av kategori 

(utdrag från uppsatsen) 

 

A 

 

”Det var ju att jag hade 

rökt så mycket i mina 

dagar och att jag ville 

sluta. Jag tycker väldigt 

mycket om… det är en 

social bit och jag tänkte 

’hur ska jag överleva 

det här att inte ta en 

cigarett’”? 

_________________ 

 

”Jag tyckte att jag hade 

rätt till att röka”. 

________________ 

 

”Det är ju hälsan 

framför allt, jag klarade 

inte av det till slut, jag 

var rädd att jag skulle 

få KOL helt enkelt”. 

 

 

Tycker om 

att röka, men 

vill sluta 

 

 

Social bit 

 

 

 

_________ 

 

Rätt att röka 

 

_________ 

 

Hälsan är 

viktig 

 

Rädsla för 

sjukdom 

 

Motivation 

och vilja 

 

 

 

Den sociala 

miljön 

 

 

_________ 

 

Inför 

upphörandet 

_________ 

 

 

Sjukdom 

och hälsa 

 

 

Den sociala miljön som 

tobaksbruket utgjorde bidrog till 

en upplevelse av ”rätt till att 

röka” och att man ”rökte som alla 

andra rökte” då tobaksbruket var 

en social bit av tillvaron, och att 

inställningen till att sluta därmed 

var låg. En intervjuperson uppgav 

att man ”egentligen inte ville” 

upphöra med tobaksbruket. 

 

 

Flera av de intervjuade betonade 

att det, innan operationstillfället 

och upphörandet kom på tal, 

fanns en tanke om att 

tobaksbruket skulle upphöra, 

något som sjukdom och 

omgivning sedan bidrog till. 

 

 

Det som i alla intervjuer uppgavs 

vara mest betydelsefullt i 

samband med tobaksupphörande 

var den egna motivationen, viljan 

att sluta och positivt tänkande. 

Orden ”mitt eget beslut”, ”min 

vilja” och ”min motivation” var 

något som upprepades hos alla 

intervjupersonerna… Flera av 

intervjupersonerna betonade att 

motivationen inte funnits vid 

tidigare försök av upphörande av 

tobaksbruk, men att det var 

väsentligt för upphörandet. 

 

 

… oron för allvarliga 

sjukdomstillstånd, då i huvudsak 

Kroniskt Obstruktiv 

Lungsjukdom (KOL), var också 

något som påtalades som en 

bidragande faktor gällande att 

behålla motivationen att upphöra.  

Genomförandet av operation och 

viljan att operationen skulle gå 

bra var också en stark faktor. 

 

B 

 

 

”Jag rökte som alla 

andra rökte, cigaretter 

får man ju alltid tag på, 

det finns alltid 

någonstans eller hos 

någon.  

________________ 

 

Sen var det ju det här 

med operationen, då 

var jag ju tvungen att 

sluta. Jag har försökt 

sluta tidigare men det 

har inte gått, jag har 

inte haft viljan”. 

 

________________ 

 

”Jag ville inte sluta 

röka, jag tyckte att det 

var för gott” 

_________________ 

 

”Det var väl 

operationen, det var ju 

ett tecken på att det var 

dags att sluta röka. Jag 

ville ju opereras så…” 

 

 

Social bit 

Rökte som 

alla andra 

 

 

 

__________ 

 

Tvungen att 

sluta 

 

Motivation 

och vilja har 

inte funnits 

vid tidigare 

försök 

_________ 

 

 

Ville inte 

sluta 

________ 

 

 

Den sociala 

miljön 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

Motivation 

och vilja 

 

 

 

_________ 

 

 

Inför 

upphörandet 

________ 

 

Motivation 

och vilja 
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