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Sammanfattning 

Tobaksbruket har en lång historia, och de tobaksrelaterade sjukdomarna kostar 
samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen 
rökare minskar stadigt i Sverige, idag röker ca 15 procent av befolkningen. Resultaten 
från olika metoder för tobaksavvänjning är tämligen blygsamma, och ugefär nittio 
procent av de som slutar röka gör det på egen hand. Syftet med denna studie var att 
beskriva och analysera metoder för tobaksavvänjning. Detta gjordes utifrån följande 
frågeställningar: Hur tar metoderna hänsyn till människors behov av att uppleva 
självbestämmande, kompetens och tillhörighet? Hur arbetar metoderna med att stärka 
människors inre motivation? Hur tar metoderna hänsyn till människors hela 
livssituation? Metoden var en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar om olika metoder 
för tobaksavvänjning, samt olika typer av handlednings- och självhjälpsmaterial för 
tobaksavvänjare och tobaksanvändare. Slutsatsen är att få metoder tar hänsyn både till 
människors behov av att uppleva självbestämmande, kompetens och tillhörighet, arbetar 
för att stärka den inre motivation att sluta röka, samt beaktar hela klientens livssituation. 
Även de metoder som uppfyller detta ganska väl har problem med många återfall den 
första tiden efter rökstoppet. Andelen långvarigt rökfria tycks vara ungefär densamma, 
oavsett vilken metod man använder och hur väl den uppfyller ovanstående.  
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To quit or not to quit?  

A literature study of tobacco cessation methods 

Bjellman, K. 

Abstract 

The tobacco custom has a long history, and the tobacco related diseases cost the society 
billions in healthcare costs and production losses. The results from different methods for 
tobacco cessation are rather modest. The aim with this study was to describe and 
analyze methods for tobacco cessation. This was done on the basis of the following 
issues: How takes the methods considerations to people's needs of experiencing self 
determination, competence and property? How works the methods with starching 
people's internal motivation? How takes the methods considerations to the people's 
living environment? The method was a literature study off scientific articles about 
different methods for tobacco cessation, and different types of guidance's - and self-help 
materials for tobacco workers and tobacco users. The conclusion is that few methods 
take considerations both to people's needs of experiencing self determination, 
competence and property, works in order to starch the internal motivation to stop to 
smoke, and takes into consideration the client's living environment. Also those methods 
that meet this quite well have problems with many relapses. The proportion prolonged 
smoke free clients seems to last approximately the same, irrespective of which method 
one uses and how well it meets the factors above. 
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Inledning 

Vad innebär hälsopedagogik i teori och praktik? frågade läraren under en kurs i folkhälsa som 
pedagogiskt forskningsfält. Trots att jag själv är, och dagligen arbetar som, hälsopedagog var 
det svårt att hitta ett enkelt svar på den frågan. För mig är det mest tydliga exemplet på 
hälsopedagogik arbetet med dem som vill sluta röka, eller snarare de som ännu inte är helt 
säkra på att de vill sluta röka.  
 
Av en händelse kom jag över ett exemplar av boken Den heliga plantan. Tobakens 
”undergörande” verkningar i vetenskapens och historiens ljus av Are Waerland (1939). 
Boken är utgiven 1939 och består av en serie artiklar som publicerades i tidningen Frisksport 
våren 1938. Kunskapen om vilka effekter tobaksrökningen har på hjärta, lungor, mage, osv 
var väl utvecklad. Symptom på det som idag heter Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) 
beskrivs i boken. Verkningarna på foster och spädbarn beskrivs utförligt och stämmer väl 
överens med dagens forskning på området. En cigarrett i en digivande moders mun är ett rothugg mot 

människosläktets djupaste livsrötter och ett öppet hån mot hela tillvaron (ibid. s.35). Att man som förälder 
får räkna med att ens barn kommer att göra som man själv gör, och att man för att vara en god 
förebild ska vara rökfri, liksom att tobak är förkastligt för idrottsmän, tas också upp. Även om 
definitionerna är något annorlunda än dagens, beskrivs beroendeutvecklingen till nikotinet på 
ett sätt som direkt kan översättas till dagens terminologi. Faran med passiv rökning tas upp, 
och även där är kunskapen om skadeverkningarna mycket god. Problematiken med likgiltiga 
läkare, som är rädda att stöta sig med sina patienter, och därför underlåter att informera 
patienterna korrekt om tobakens skadeverkningar berörs. Däremot nämns ingenting om olika 
metoder att få rökare att sluta. Åsikten i boken är snarast att bara man sprider kunskap om 
tobakens skadeverkningar ska folk så småningom ta sitt förnuft till fånga och sluta röka. Idag 
ser vi tyvärr att just denna del inte var helt korrekt. Det som är så fascinerande med boken är 
den otroliga kunskap inom området tobaksskadeverkningar som fanns redan då. Om man 
sedan tänker på hur många år det tog innan denna kunskap fick genomslag och accepterades, 
förstår man att de som motverkade spridningen av denna kunskap varit både mäktiga och 
skickliga. Tobaksbruk är den andra största orsaken till sjukdom och död i världen.1 Mängder 
av studier gällande tobakens skadeverkningar har gjorts sedan det på 1950 och 60-talet stod 
klart att det inte längre gick att blunda för tobakens hälsoskadlighet. 
Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att sprida kunskap om att all tobaksanvändning, 
inte bara rökning, är hälsoskadlig, och därmed bör bekämpas. Mycket av (om än långt ifrån 
all) den litteratur inom tobaksområdet jag kommit i kontakt med använder orden ”tobak” och 
”tobaksavvänjning”, inte ”cigarretter” och rökavvänjning”. I min roll som hälsopedagog 
arbetar jag med ”tobaksavvänjning”, inte ”rökavvänjning”, då de flesta metoder för 
rökavvänjning även går att applicera på snusare. Därför kommer ”tobaksavvänjning”, 
genomgående att användas i denna uppsats. 

                                                
1 www.who.int/tobacco/en 2006 07 20  
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Enligt ett pressmeddelande från Apoteket AB tror drygt två tredjedelar av svenskarna att det 
bästa sättet att sluta röka är med hjälp enbart av den egna viljan. 2 Ungefär var tredje tror att 
nikotinläkemedel är ett bra hjälpmedel vid rökstopp. Men hur är det egentligen med olika 
metoder för tobaksavvänjning? Utvärderingar visar ofta att de inte fungerar så bra. Finns det 
en hälsopedagogisk förklaring till att det är så? Har det tillfrågade svenskarna rätt i sin tro att 
det är den egna viljan som är det viktigaste för att lyckas med ett rökstopp, trots alla olika 
metoder och läkemedel som tas fram? För faktum är: Av alla de människor som slutar röka gör 90-

95% det på egen hand. Mindre än 10% slutar att röka i samband med rökavvänjningsprogram eller liknande 

(Arborelius, 1993 s.45). Varför är det så? Kan det finnas en hälsopedagogisk förklaring till 
svårigheterna att hitta väl fungerande metoder för tobaksavvänjning? Fokus i denna studie 
ligger således på att beskriva och kritiskt granska olika metoder för tobaksavvänjning ur ett 
hälsopedagogiskt perspektiv.  
 

Bakgrund  

Tobakshistorik 
Hur gammalt tobaksbruket är har inte kunnat fastställas exakt, men pipor vilka daterats till 
runt år 2000 fKr har hittats i Mellanamerika. Huruvida dessa använts till att röka tobak i har 
dock inte kunnat bevisas. Tobaksplantan växte vilt i Mellanamerika, och tobaksbruket var 
tidigt utbrett bland Amerikas urbefolkning. Ursprunget till tobaksbruket är okänt, men att det 
har tusenåriga anor är ganska klart (Lockne, 1999; Nordlund, 2005; Löfroth, 2004). Fram till 
dess att tobaksbruket nådde Europa anses det ha varit begränsat till rituellt och medicinskt 
bruk hos Amerikas Indianer (Nordlund, 2005; Löfroth, 2004). 
 
När Columbus landsteg i Nya Världen 1492 kunde han och hans män iaktta hur 
urbefolkningen både snusade, rökte, tuggade eller använde olika beredningar av tobaksbladen 
i medicinskt syfte. Sjöfararna tog tobaken med sig till Europa och introducerade bruket när de 
återvände (Lockne, 1999; Nordlund, 2005; Löfroth, 2004). Tobaksbruket spreds till Sverige 
genom studenter och soldater som tog det med sig hem från sina vistelser ute i Europa. Under 
1600-talet började tobak odlas i Sverige. Att cigarrettrökning inte slog igenom på allvar i 
Sverige förrän efter andra världskriget kan bero på att snusningen var mer utbredd i Sverige 
än i andra länder (Nordlund, 2005). 
 
Länge ansågs tobaken kunna hjälpa mot diverse åkommor. Allt från sårskador och astma till 
cancer och pest skulle kunna botas med hjälp av denna ört. På 1600-talet skrevs en svensk 
Doktorsavhandling om tobaksplantans förträfflighet som läkemedel (Lockne, 1999). Det 
fanns dock redan tidigt de som tvivlade på Tobakens undergörande verkan. Den engelske 
Kung Jakob I, liksom Carl Von Linné var bland de första att varna för tobakens 

                                                
2 www.apoteket.se 2004 11 17 
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skadeverkningar. Båda dessa herrar hävdade att tobaksbruk bland annat var skadligt för både 
hjärnan och lungorna, och redan på 1700-talet fanns det läkare som dragit slutsatsen att 
tobaksbruk lett till deras patienters sjukdomar och död (ibid.) Arbetet mot tobak är 
förmodligen lika gammalt som tobaksbruket. Skriftliga exempel på försök att förbjuda 
tobaksbruk finns bevarade från 1600-talet (Nordlund, 2005). I Ryssland var till exempel 
vanerökning belagt med dödsstraff på 1630-talet. I Sverige nöjde man sig med böter för 
samma förseelse (ibid.). I Stockholm bildades ”Bort med tobaken” år 1886. En förening som 
ville motverka all handel och allt bruk av tobak (SBU, 1998) 
 
Under 1800-talet sker, i och med uppfinnandet av en maskin som kan masstillverka billigare 
cigaretter, en övergång från tobaksanvändning i mer begränsad användning i ”medicinskt” 
syfte (Även om dåtidens medicinska begrepp verkar ha haft en betydligt vidare innebörd än 
dagens. Min anm.) till allt mer allmän ”nöjesrökning” av cigaretter (Nordlund, 2005). 
 
Vid 1900-talets början ökade antalet cancerfall på många platser i världen. Under de fyra 
första årtionden steg de registrerade cancerdödsfallen i USA med 300 procent. Samma sak 
skedde i Sverige under ungefär samma tid. Artiklar som pekade på sambandet mellan 
rökvanor och lungcancer började publiceras. De första epidemiologiska studierna gjordes i 
Tyskland, men på grund av andra världskriget och Naziregimen fick de inte någon 
internationell uppmärksamhet när de presenterades. Den första rökvaneundersökningen i 
Sverige genomfördes 1946 av Svenska Gallupinstitutet. Den visade att svenskarna rökte 
mindre än sina Nordiska grannländer, USA och England. Denna skillnad minskade under 
senare delen av 1900-talet, men Sverige har genomgående haft bland den lägsta 
cigarettkonsumtionen i Europa (ibid.). 
 
Även om misstankar om rökningens skadeverkningar funnits tidigare hade inte mycket 
skrivits i ämnet. Först på 1950-talet kom flera av varandra oberoende epidemiologiska studier, 
vilka visade att rökning orsakade lungcancer (Löfroth, 2004). Samtidigt upptäcktes 
cigarettjärans cancerogena egenskaper (Nordlund, 2005). Under följande årtionden 
uppdagades fler sjukdomar orsakade av rökning. Det konstaterades också att rökare är mer 
sjukliga än icke-rökare även när de är ”friska”, det vill säga inte har drabbats av någon 
allvarlig sjukdom(Löfroth, 2004). År 1957 erkändes officiellt rökning som orsak till 
lungcancer i USA och Storbritannien. Detta fick dock måttlig effekt på andelen rökare (ibid). 
Tobaksbolagen arbetade hårt för att motverka spridningen och trovärdigheten av forskarnas 
rön (Nordlund, 2005). De lyckades ganska bra, för tobakskonsumtionen fortsatte att öka fram 
till 1975. Sverige låg under lång tid lite efter bland andra USA och Storbritannien vad det 
gällde rökvanor. Rapporterna från 50-talet passerade ganska obemärkta. Rökning sågs under 
den tiden som något normalt hos män, men opassande för kvinnor. Den allmänna 
uppfattningen var att måttlig rökning inte var skadligt (ibid.). 
 
År 1964 kom den första stora rapporten om tobakens skadeverkningar i USA och den följdes 
snart av fler. När skadeverkningarna blev kända började organisationer, myndigheter och 
enskilda personer i västvärlden att agera med allt från upplysning till omfattande restriktioner 
och lagstiftning (Löfroth, 2004). När tobakens negativa hälsoeffekter blev mer kända var det 
framförallt männen som slutade röka, de välutbildade och välsituerade männen (Nordlund, 
2005). Nya rökare rekryterades ur arbetarklassen. Rökningens hälsoproblematik började så 
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sakteliga uppmärksammas även i Sverige. Under 1960-talet börjar en allmän medvetenhet om 
tobakens skadeverkningar att breda ut sig. År 1965 kom en rapport från Medicinalstyrelsen 
Fakta om rökning och hälsa, vilken slog fast att rökning orsakar lungcancer och 
lungemfysem. Man anslöt sig därmed till rönen i internationella publikationer. Det svenska 
anti-tobaksarbetet kan sägas ha startat ”på allvar” 1964. Då avsatte staten medel till 
information om tobakens skadeverkningar för första gången. Främst bedrevs arbetet i 
skolorna. Först på 1970-talet började informationen rikta sig till vuxna. Då kvinnor började 
röka senare och i mindre omfattning än män, dröjde det ända till 1980-talet innan det fastslogs 
att även kvinnor drabbas av tobaksrelaterad ohälsa i minst lika hög grad som män. Under 
1970-talet var andelen rökare ungefär lika i samtliga samhällsklasser (ca 40%). I dag tillhör en 
majoritet av rökarna arbetarklassen (ibid.). 
 
Den svenska rapporten Tobaksrökning, vilken betecknats som världens första samlade 
åtgärdsprogram för att förebygga och minska tobaksrökningens skadeverkningar kom 1974 
(Nordlund, 2005. s.342). 1977 kom de första varningstexterna och innehållsdeklarationerna på 
cigarrettpaketen i Sverige (Nederfeldt, 2003).  
 
År 1993 kom Sveriges första tobakslag, Tobakslagen (1993:581) (Socialdepartementet). Den 
fokuserade på rökfria miljöer på daghem, skolor, hälso- och sjukvårdslokaler. I slutet av 90-
talet skärptes lagen ytterligare med 18-årsgräns för inköp, en maxgräns för vissa ämnen i 
tobaksröken, samt förbud för den mesta tobaksreklamen. Tobakslagen ändrades senast 2005 
och innefattar nu förbud mot tobaksrökning i alla offentliga lokaler och samtliga serveringar 
och barer (ibid.). 
 
År 2003 antog WHO den internationella ramkonventionen om tobak. Sverige skrev på 2004 
och ratificerade den 2005. Sverige blev först i världen att nå WHO’s mål under 20 procent 
dagligrökare år 2000. Sverige har också lägst andel rökande gravida kvinnor med ca 11 
procent vid inskrivningen till mödravårdscentralen (Nordlund, 2005; Melinder, 2003). 
 
Rökning beräknas ha dödat ca 100 miljoner personer under 1900-talet. I de nordiska länderna 
dör årligen ca 30 000 personer en förtida död på grund av rökning. Till detta kommer de som 
dör på grund av passiv rökning (Vainio & Weiderpass, 2001). Enligt statistik från Statens 
Folkhälsoinstitut från november 2005 beräknas i Sverige ca 6400 personer per år dö i förtid 
av sin rökning. Minst 500 personer beräknas utöver detta dö till följd av passiv rökning 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Edwards (2004) beräknar att med nuvarande andel rökare i 
världen kommer ca 450 miljoner människor världen över att dö i förtid av sin rökning under 
de kommande 50 åren. Halverad rökning skulle minska dödsfallen med 20-30 miljoner de 
första 25 åren och ytterligare 150 miljoner de följande 25 åren. Lyckas man dessutom minska 
nyrekryteringen bland de unga, förväntas hälsoeffekterna bli ännu större, om än fördröjda, 
jämfört med att få de som röker att sluta. En kraftig ökning av de rökrelaterade sjukdomarna 
väntas de kommande åren(ibid.).  
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Tobaksbruk i Sverige idag 

Tobak utgör den enskilt största hälsorisken i Sverige och är en av de stora orsakerna till skillnader i hälsa mellan 

olika befolkningsgrupper. Tobaksrökning har också konstaterats vara det största enskilt förebyggbara och 

behandlingsbara folkhälsoproblemet. (Statens Folkhälsoinstitut, 2006. s. 2) 
 
Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 1980 årligen genomfört mätningar av andelen 
rökare. 1980 rökte 36 procent av männen och 29 procent av kvinnorna (SCB, 2007). Sedan 
dess har andelen rökare stadigt sjunkit. År 2003 rökte 18 procent av svenskarna (ibid.). Enligt 
den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor vilken genomfördes av Statens 
folkhälsoinstitut 2005, rökte 13 procent av männen och 17 procent av kvinnorna dagligen. 
Sammantaget innebär detta att 15 procent av den svenska befolkningen rökte år 2005. Mest 
rökte gruppen 45-64 år (ibid.). Rökningen är mer utbredd bland de korttidsutbildade. År 2002 
var det dubbelt så vanligt att arbetare rökte dagligen som att tjänstemän på mellan- eller högre 
nivå gjorde det (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Andelen rökare är större bland 
förtidspensionerade, långtidssjukskrivna och arbetslösa än bland yrkesarbetande (Boström, 
2006). De med sämst ekonomi är de som röker mest. Nästan var tredje av dem som är i 
ekonomisk kris röker. Detta kan jämföras med höginkomsttagarna, av vilka var tionde är 
dagligrökare (Boström ger inte någon definition av ”hög”, respektive ”låg” inkomst.) (ibid.). 
Svenskarna röker minst i världen, men räknar man in även snus, vilket är något ganska unikt 
för Sverige, blir siffrorna annorlunda: Då använder 32 procent av männen och 20 procent av 
kvinnorna dagligen tobak (Statens Folkhälsoinstitut, 2005a).  
 
Elva folkhälsomål har fastslagits av regeringen (Statens Folkhälsoinstitut, 2005a). Det elfte av 
dessa fokuserar på tobak, alkohol, narkotika, spel och dopning. Tobaksdelen av detta delmål 
handlar om att: 

• Alla ska få en tobaksfri livsstart från år 2014. 
• Antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa ska halveras till år 2014. 
• Andelen rökare bland de som röker mest ska halveras till år 2014. 
• Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning. 

Samhällskostnader till följd av tobaksrökning 
Den totala direkta kostnaden för rökrelaterade sjukdomar i Sverige år 2001 var 7,6 miljarder 
kronor, jämnt fördelade på kvinnor och män (Bolin & Lindgren, 2004; Holm, 2004). En 
rökare kostar i genomsnitt samhället 1,2 miljoner kronor mer än en icke-rökare under sin 
livstid (Holm, 2004). I denna summa inkluderas avgifter för sjukvård, sjukpenning, 
förtidspensioneringar och äldreomsorg. Sjukhuskostnaderna till följd av rökning, uppgick till 
5,8 miljarder år 2001. De kostnader som räknats in är begränsade till sjukdomar vilka har ett 
säkerställt eller mycket troligt samband med cigarrettrökning (ibid.). Kostnaderna för 
produktionsbortfall till följd av sjuklighet på grund av rökning är ca 6 miljarder kr, även här 
är enbart de sjukdomar som har ett säkerställt samband med rökning medtagna (Bolin & 
Lindgren, 2004). Räknar man med kostnaderna för tillfällig sjuklighet (korttidsjukfrånvaro) 
blir kostnaderna för rökningen ca 18 miljarder kr per år. Den sammanlagda kostnaden för 
sjukvård och produktionsbortfall på grund av rökning är ungefär 26 miljarder kronor per år. I 
dessa siffror finns inte kostnader för sjukdom och produktionsbortfall på grund av passiv 
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rökning eller andra tobaksprodukter medräknade (ibid.). Enligt SBU (1998) kommer, hur 
mätningar än görs, före-detta rökare alltid att ha bättre hälsa än de som fortsätter att röka. 
Såväl subjektivt som i sjukvårdsstatistik mätt (ibid.). Rökande kvinnor har i genomsnitt sju år 
kortare medellivslängd än icke-rökande kvinnor, men de rökande kvinnorna har också sju år 
extra av upplevd ohälsa (Holm, 2004). För män är skillnaden i medellivslängd mellan rökare 
och icke-rökare densamma som för kvinnorna, dvs sju år, skillnaden i antal år av upplevd 
ohälsa är dock något mindre för männen, fem år (ibid.). En svensk rökare i arbetsför ålder 
(16-65 år) har i genomsnitt åtta sjukfrånvarodagar mer per år jämfört med icke-rökare och 
före-detta rökare (Lundborg, 2007).  
 
Ett räkneexempel från Statens Folkhälsoinstitut (2005b), visar vad en rökare beräknas kosta 
arbetsgivaren extra på ett år. Medelinkomsten för en kommunanställd är mellan 18 000 och 
24 000 kr per månad. De som röker har i genomsnitt åtta extra sjukdagar per år, vilket kostar 
arbetsgivaren 8000-11 000 kronor per rökare och år. Till detta tillkommer vikariekostnader, 
rehabilitering och produktionsbortfall. Om rökaren röker under arbetstid, räknar man med att 
detta tar ca 30 minuter extra per dag, vilket ger en extra årskostnad med mellan 19 000 och 
25 000 kronor. Tillsammans ge detta en extrakostnad per rökare på mellan 27 000 och 36 000 
kronor per år. Kunde en kommun med 1300 anställda, varav 16% är dagligrökare, hjälpa dem 
som vill sluta röka, vilket 70-80% av rökarna vill, enligt Holm (2004), skulle den tjäna nästan 
4 miljoner kronor per år (Statens Folkhälsoinstitut, 2005b.).  

Resurser till tobaksavvänjning i Sverige 
Enligt beräkningar gjorda av Statens folkhälsoinstitut år 2003 satsas mindre än en promille av 
landets sjukvårdskostnader på tobakspreventiva och tobaksavvänjande insatser (Holm, 2004). 
Av dessa var ungefär en tiondel öronmärkta för tobaksprevention. Resten användes till 
tobaksavvänjning på sjukhus och vårdcentraler. En enkätstudie i primärvården år 2003 visade 
att knappt hälften av Sveriges vårdcentraler hade någon rökavvänjare. En annan av 
Folkhälsoinstitutets undersökningar visade att enhetscheferna i primärvården oftast uppgav 
tids- och resursbrist som orsak till att man på deras vårdcentral inte erbjöd rökavvänjning. 
Men man påpekade också andra hinder, som brist på beställningar från t.ex. politiker, 
ointresse från personalen, brist på efterfrågan från patienterna (Ibid). Försök att genom 
skriftlig information till läkare lyfta upp tobaksrökning som en viktig sjukdomsindikator vid 
medicinsk praktik har genomförts. Det enda den insatsen ledde till var att dokumentationen 
om patienternas tobaksvanor ökade kraftigt. Vad det gällde insatserna för att hjälpa 
patienterna att bli rökfria, skedde inga förändringar (Boyle & Solberg, 2004).  
 
De flesta som slutar röka gör det på egen hand, även om de påverkas av omgivningen, media, 
hälso- och sjukvårdspersonal, med flera. Normerna i samhället påverkar också, generellt sett, i 
hög grad rökarnas benägenhet att sluta röka (Holm, 2004.). I princip finns det två typer av 
tobaksavvänjningar: De som inriktar sig mot nikotinberoendet och de som inriktar sig mot 
vanan att röka, det vill säga beteendet. Enligt SBU (1998) Var endast ca en procent av 
nikotinläkemedelsförsäljningen förskriven av läkare. (Dessa siffror är från 1998, då inte 
Zyban eller något annat icke-nikotinpreparat fanns godkänt i Sverige. Min anm.) En 
undersökning gjord av Gallup och Nicorette år 2003 visade att ungefär en fjärdedel av rökarna 
visste att man kan fråga efter rökavvänjning på sin vårdcentral (Holm, 2004). Beroende på 
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vilken källa man vänder sig till anges andelen rökare som slutar på egen hand varje år vara två 
till fyra procent (SBU, 1998; Apoteket AB, 2004; Vainio & Weiderpass, 2001 ). Andelen som 
gör försök att sluta men misslyckas uppges vara 25-40 % (Holm, 2004). 
 
Yrkesföreningarna mot tobak (sjuksköterskor-, tandvårdspersonal-, lärare-, läkare-, farmaci- 
och psykologer mot tobak ) har kartlagt hur mycket tid som läggs ner på tobaksundervisning 
under utbildningen. De flesta utbildningar ägnar mycket litet tid åt tobaksfrågor. 
Tandläkarutbildningen har ca åtta lektionstimmar tobaksundervisning, vilket motsvarar ca en 
promille av den totala utbildningen. Flera av de övriga kom inte ens upp i en promille av 
utbildningstiden. Psykologprogrammet och Apotekarlinjen har ingen undervisning alls i 
ämnet, medan tandhygienisterna läser om tobak under 5 av 120p, dvs fyra procent av 
utbildningen (Holm, 2004).  

Rökaren  
Vem blir egentligen rökare? Hur kommer det sig att vissa personer snabbt utvecklar ett 
nikotinberoende, medan andra kan experimentera med rökning i flera år utan att utveckla 
något beroende? Det verkar vara så att vissa har lättare för att bli beroende av nikotin än 
andra. Går det att på något sätt förutspå vem som kommer att bli nikotinberoende? Kan man 
genom att titta på personlighetsdrag se vem som är en trolig rökare?  
 
Enligt vissa forskare finns ett personlighetsdrag som verkar göra det lättare att utveckla 
nikotinberoende: En Fientlig och aggressiv inställning (Fallon et al, 2004). Hjärnorna hos de 
försökspersoner som klassats som fientliga visade sig reagera mycket kraftigare på tillfört 
nikotin, oavsett om de var rökare eller inte, än övriga försökspersoner. Detta skulle kunna 
förklara varför vissa rökare har så mycket svårare än andra att sluta röka (ibid.).  
 
Det har visat sig att stressade anställda i högre grad är rökare än de som är mindre stressade 
(Kouvonen et al 2005). Framförallt påverkas antalet rökta cigaretter av arbetsbelastningen. En 
annan faktor som i än högre grad påverkade antal rökta cigaretter eller andelen rökare är 
balansen mellan insats och belöning. De som känner att de får ”lön för mödan”, även om de 
hade en hård arbetsbelastning, är i mindre utsträckning rökare, och de som röker röker 
mindre. Författarna diskuterar vilka slutsatser man egentligen kan dra av detta, då de flesta 
trots allt börjar röka innan de börjar arbeta, och framförallt innan de börjar arbeta full tid eller 
ha en fast anställning, så man kan fråga sig vad som är orsak och verkan. De menar att det i 
alla fall är en god idé för den arbetsgivare som vill hjälpa sina anställda att sluta röka att ge 
dem större möjlighet att känna att de har kontroll över sin arbetssituation och 
arbetsbelastning, samt att skapa bättre balans mellan insats och belöning, inte enbart 
subventionera nikotinläkemedel (ibid).  
 
Vainio & Weiderpass (2001) hänvisar till tvillingstudier som visat att det finns en genetisk 
komponent i tobaksberoendet.3 Eventuellt är denna komponent besläktad med en benägenhet 

                                                
3 Med hänvisning till Heath, AC., Madden, PA., Slutske, WS., & Martin, NG. 1995) Personality and the inheritance of 

smoking behavior: a genetic perspective. Behavior Genetic 25 103-117 
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för beroende av andra droger. Ungefär 4000 tvillingpar undersöktes, och en gemensam faktor, 
kopplad till dopaminmetabolismen, kunde påvisas hos dem som börjar röka och därefter har 
mycket svårt att sluta. Enligt författarna kan denna genetiska faktor förklara upp till 50% av 
skillnaden i risk att bli dagligrökare, och 70% av risken att förbli rökare, det vill säga 
skillnaden i svårigheten att sluta röka.  
 
I en avhandling Den rökande människan har populärkulturens representationer av tobaksbruk 
studerats (Torell, 2002). Enligt denna var återgivningen av rökande människor och 
tobakstillbehör i media tre gånger så vanlig på 50-talet som på 90-talet. Bilden av rökning i 
populärkulturen har förändrats kraftigt under de undersökta 50 åren. Från att exponeringen på 
50-talet handlade om män och deras rökning, att rökning var det ”normala” för en man och 
representerade manlighet, trygghet och/eller sexighet, till att på 90-talet förknippa rökningen 
med något för kriminella och oberäkneliga personer. Även bilden av rökande kvinnor har 
förändrats kraftigt. Från societetsdamernas ”accessoar”-cigarrett till bilden av en kvinna med 
dålig moral, bristande intelligens och dåliga framtidsutsikter. Det rökfria framställs idag som 
det ”normala”. Men även om cigarretter och rökning inte anses som någonting gott, används 
det fortfarande och exponeras i media framförallt av artister och ”kulturarbetare”. Enligt 
Torell (ibid.) beror detta på att tobaken fortfarande symboliserar Särprägel. Man visar sin 
individualitet genom att sticka ut från det ”normala”, dvs man är inte icke-rökare. Under 
1990-talets slut och 2000-talets första år pekade trenden mot att ”finrökningen”, feströkandet 
blev ett accepterat faktum. Genom att kunna behärska sina behov och enbart röka vid särskilt 
utvalda tillfället, och särskilt utvald tobak, visar man att man har klass. Dagligrökarna tillhör 
de lägre klasserna, men att avnjuta en fin cigarr efter en god måltid, kanske tillsammans med 
en fin konjak är ett tecken på god smak och klass (ibid.). 
 
Även statliga texter har varit ganska nedlåtande mot rökarna (Olsson, 1997). Rökarna ses som 
”onormala”, de är neurotiska och har dålig impulskontroll. De behöver informeras så de kan 
ta sitt förnuft till fånga. Enligt Olsson förespråkar samtliga statliga texter, från 1930 till 1990-
talet som tar upp tobaksfrågan, intensifierade informationsinsatser för att minska tobaksbruket 
i Sverige. Från 1981 var målet att så småningom nå ett tobaksfritt samhälle. Ingen skulle 
undgå antirökpropagandan, varken på individuell- eller samhällelig nivå. Olsson ställer sig 
också frågan varför vissa blir rökare medan andra inte blir det, men har inte hittat något 
entydigt svar (ibid.).  
 
Beträffande rökares syn på sin egen risk att drabbas av ohälsa på grund av rökningen visar en 
studie att rökare ofta underskattar den egna risken att drabbas av cancer, framförallt 
lungcancer, jämfört med icke-rökare, men även i förhållande till andra rökare (Weinstein et al, 
2005). De tror att de, av olika anledningar, löper mindre risk än andra rökare att insjukna. 
Intressant att notera är också att ungefär hälften av undersökningens deltagare trodde att 
fysisk träning minskar risken att drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar (ibid.).  
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Tidigare sammanställningar av metoder att sluta 
röka 
Vainio & Weiderpass (2001) drar i en studie slutsatsen att alla, det vill säga fram till år 2000, 
till buds stående ”traditionella” behandlingsmetoder, det vill säga nikotinläkemedel, 
antidepressiva medel (Bupropion och Nortriptylin) och psykosociala behandlingsmetoder 
(Beteendeterapi) kan förbättra tobaksavvänjningsresultaten och minska återfallsfrekvensen till 
hälften. Nikotinläkemedel kan förbättra behandlingsresultaten upp till 100%, om man jämför 
med de som slutar helt utan hjälp. All nikotinläkemedelsbehandling som studerats har dock 
kompletterats med någon typ av rådgivning. Behandling med Bupropion eller Nortriptylin kan 
ytterligare förbättra resultaten, men kräver mer forskning. Beträffande psykosociala 
behandlingsmetoder är problemet inte bristande resultat utan begränsad tillgång och vilja att 
använda sig av den. Författarna menar att tobaksavvänjning är en för samhället 
kostnadseffektivt behandling, oavsett vilken av ovanstående metod man använder. Men för att 
på sikt verkligen minska tobaksanvändningen i samhället krävs större samhällsinsatser såsom 
projekt för att förhindra att ungdomar börjar röka, lagändringar och ekonomiska sanktioner. 
För att nå bäst effekt på både samhällelig och individuell nivå bör i dagsläget båda 
angreppssätten användas parallellt (ibid.). 
 
Massmediakampanjers påverkan på attityden till rökning, och varför den effekt sådana 
kampanjer ger är så kortvarig när kampanjen upphört har studerats av Borland & Balmford 
(2003). I studien undersöktes deltagarnas tankar kring rökning och de risker för ohälsa man 
tror sig ha om man fortsätter röka, det vill säga negativa tankar om rökning. Författarna ville 
se om uppmärksammad rådgivning via massmedia kan stimulera medvetenheten om riskerna 
med fortsatt rökning, och om det i sin tur stimulerar aktiviteter för att underlätta ett rökslut, 
till exempel minska konsumtionen eller skaffa nikotinläkemedel. Informationskampanjen 
fokuserade på skadeverkningar av tobaksrökning och visades i TV. Resultaten visar att knappt 
hälften av de undersökta deltagarna hade sett kampanjen. Av dem hade ungefär en tredjedel 
rört sig närmare ett rökslut, inklusive de fem procent som hade slutat. Var femte hade rört sig 
längre från ett rökslut, men de allra flesta av dessa tog vägen via ett misslyckat rökslutsförsök. 
Andelen negativa tankar nästan fördubblades under undersökningstiden, vilken var två 
veckor. Men effekten var kortvarig: En fjärdedel av de som ändrat sina tankar kring ett rökslut 
hade kvar dessa två veckor efter kampanjens slut. Borland & Balmford (ibid.)menar att det 
inte går att dra några glasklara slutsatser utifrån denna undersökning, mer än att ju hemskare 
bilder som ingår i informationskampanjen, desto större effekt. De menar att det alltid är 
fruktbart att kommunicera med rökare, då alla rökare, förutom de som säger sig vara 
fullkomligt nöjda med sin rökning, verkar vara öppna för att prata om rökningen även om de 
inte är beredda att sluta omedelbart. Intressant att notera är att av de som rökte ”minst någon 
gång i veckan”, rökte 93 procent dagligen (ibid.). Alltså: Antingen är man rökare, och då 
röker man dagligen, eller så är man icke-rökare. De så kallade ”feströkarna” röker i regel mer 
sällan än varje vecka. 
 
West & Sohal (2006) har undersökt rökare som inte följt de gängse råden för 
tobaksavvänjning, vilka handlar om att planera noga och trappa ned fram till stoppet. Istället 
har de gjort spontana stopp utan planering eller nedtrappning. Resultaten från undersökningen 
tyder på att råden kanske inte är så verksamma som tidigare antagits. Ungefär 2000 personer, 
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antingen ex-rökare eller personer som gjort minst ett allvarligt försök att sluta fick frågan hur 
de burit sig åt när de försökt sluta och hur de lyckades. Nästan hälften av försöken visade sig 
vara ”spontana”. Det visade sig också att de spontana försöken gav en längre tobaksfri period. 
Ungefär två tredjedelar av de spontana försöken varade i sex månader eller mer, medan 42 % 
av de planerade varade lika länge. För att kontrollera att inte resultaten av rökstoppsförsöken 
överrapporterats gjordes en kontrollstudie på nuvarande rökare som gjorde försök att sluta. 
Även bland dessa sågs samma mönster: Spontana tobaksstopp varade längre än planerade. 
Författarna diskuterar att detta säger en hel del om vikten av rökarnas ”Stage of mind”, det 
vill säga deras motivation vid tillfället för tobaksavslut. Detta är enligt dem helt avgörande för 
om försöket ska lyckas eller ej. De inför begreppet Catastrophic theory, vilket i korthet 
innebär att en spänning byggs upp under tid, varvid till sist även mycket små ”triggers” kan 
leda till plötsliga, till synes spontana, förändringar. West & Sohal (ibid.) antar att tro, tidigare 
erfarenheter och nuvarande situation skapar olika grader av motiverande spänning, vilken kan 
göra att en liten trigger man kanske inte ens är medveten om, leder till ett tobaksstopp. 
Författarna menar att deras Catastrophic theory är ett alternativt sätt att se på 
beteendeförändringar, och att vetskapen om hur vanliga de spontana, oplanerade försöken till 
tobaksstopp är, och att de faktiskt lyckas så bra, kräver en annan planering vad det gäller 
tillgängligheten till hjälp för dessa tobaksbrukare. De menar att även de som slutar spontant 
har en vinst i att få hjälp med nikotinläkemedel, rådgivning och samtalsstöd. Men att de måste 
finnas i princip omedelbart tillgängliga (ibid.). 
 
När det gäller tidigare studier av tobaksavvänjning med den så kallade 
Självbestämmandeteorin (SDT) som utgångspunkt har Williams et al (2003) gjort en studie 
med en något annorlunda vinkling. De har undersökt vad som får sjukvårdspersonal att ägna 
sig åt tobaksrådgivning, samt följa fastslagna riktlinjer för rådgivning till rökare. De slutsatser 
de drog var att upplevt självbestämmande, upplevd kunskap samt upplevt självbestämmande 
över den hjälp som fanns tillgänglig (från exempelvis försäkringsbolag) påverkade tiden som 
sjukvårdspersonalen lade ned på rådgivning till rökarna, samt sjukvårdspersonalens vilja att 
följa fastslagna riktlinjer för tobaksrådgivning. De förklarar detta med att när nya riktlinjer 
kommer ut upplever personalen ofta att de styrs ”uppifrån” utan möjlighet att påverka. De har 
därför ett motstånd mot att anamma det nya. Efterhand som de inser sina egna fördelar med 
de nya riktlinjerna, börjar de använda sig av dem. Att stötta och träna personalens (upplevda) 
självständighet gör att de snabbare anammar nya riktlinjer, lägger mer tid på rådgivning till 
patienterna och deras sätt att hjälpa patienterna sluta röka blir mer riktat mot att stötta 
patienternas självbestämmande och självständighet i rökslutarsituationen. Williams et al 
(ibid.) anser att självbestämmandeteorin är en viktig faktor i utbildningen av 
sjukvårdspersonal för att få dem att anamma önskvärda kliniska beteenden.  
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i sin rapport Metoder för 
rökavvänjning (1998) sammanställt och utvärderat ett stort urval studier gällande 
tobaksavvänjningsmetoder för att kunna ge rekommendationer till sjukvården om vilka 
metoder som bör användas i patientarbetet. Följande metoder analyserades: 

• Rådgivning till rökare 
• Behandling med nikotinersättningsmedel 
• Kognitiv beteendeterapi 
• Hypnos 
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• Akupunktur 
• Annan läkemedelsbehandling än nikotinersättningsmedel 

 
Slutsatserna SBU drog var: Enkla frågor om rökvanor, ställda av sjukvårdspersonal och 
kopplade till bestämda råd att sluta röka, samt rådgivning inför rökslut är kostnadseffektivt 
när det sker som rutin, och ökar andelen lyckade rökstopp något. Hypnos och andra 
psykologiska metoder är resurskrävande, och resultaten av sådan behandling är alltför dåligt 
dokumenterade. Akupunktur har inte heller visat sig vara verksamt för tobaksavvänjning. 
Kognitiv beteendeterapi kan minska risken att börja röka igen efter ett rökstopp. SBU gav 
utifrån dessa slutsatser rådet att ”det korta motiverande samtalet om tobak” ska användas 
inom vården. Detta råd är dock inte baserat på resultaten, vilka är något bättre än ingen 
behandling alls, utan på att det är en billig, enkel metod som ryms i redan befintlig 
patientkontakt (ibid.). 
 

Sammanfattning och reflektioner Bakgrund 
Tobaksbruket har en lång historia, och det är först de senaste femtio åren dess 
skadeverkningar har kunnat bevisas. Här i väst bedrivs ett ganska omfattande arbete mot 
tobaksanvändning för att minska de tobaksrelaterade sjukdomarna som varje år kostar 
samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. Räknat i tid och pengar 
läggs i och för sig inte så stora resurser på tobaksavvänjning, men andelen rökare minskar 
stadigt i Sverige. Vad som gör vissa personer till inbitna rökare medan andra inte alls fastnar 
trots ihärdiga ”försök” har man ännu inte något entydigt svar på. Vissa anser det vara 
personlighetsdrag, andra menar att det rör sig om genetiska olikheter. Resultaten från olika 
metoder för tobaksavvänjning är tämligen blygsamma, även om de i regel är bättre än ingen 
behandling alls. Men tobaksavvänjning handlar inte enbart om att sluta använda tobak. Det 
handlar också om att förbli rökfri. Ungefär hälften av de som slutar röka återfaller de 
närmaste åren efter ett rökstopp. De som långvarigt lyckats sluta röka har i genomsnitt tre till 
fyra återfall bakom sig (SBU, 1998).  
 
Tilltron till olika metoder för tobaksavvänjning verkar inte vara så stor hos svenskarna. Enligt 
ett pressmeddelande från Apoteket AB4, tror drygt två tredjedelar av de tillfrågade att det 
bästa sättet att sluta röka är med hjälp enbart av den egna viljan. Ungefär var tredje tror att 
nikotinläkemedel är ett bra hjälpmedel vid rökstopp, men en dryg tredjedel tror att man då 
riskerar att bli beroende av sådana istället. Har de tillfrågade svenskarna rätt i sin tro att det är 
den egna viljan som är det viktigaste för att lyckas med ett rökstopp? Statistiken tycks tala för 
det. Ungefär nittio procent av de som slutar röka gör det på egen hand, det vill säga knappt 
var tionde rökare slutar med hjälp av någon etablerad tobaksavvänjningsmetod. Hur kommer 
det sig? Kan det finnas en förklaring i utformningen av de olika metoderna? Finns det 
skillnader i resultat mellan olika metoder som kan förklaras med hjälp av 
självbestämmandeteorin? Jag har inledningsvis i studiens bakgrund kontextualiserat studien 
utifrån ett antal aspekter rörande tobak och tobaksavvänjning. Under följande avsnitt kommer 
studiens teoretiska utgångspunkter att motiveras och beskrivas.  
                                                
4 www.apoteket.se 2004 11 17 
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Teoretisk referensram 

Val av perspektiv 
SBU:s (1998) granskning av olika metoder för tobaksavvänjning skedde helt och hållet utifrån 
”tekniska” och ekonomiska aspekter. En analys av tobaksavvänjningsmetoder ur ett 
hälsopedagogiskt perspektiv kan komplettera SBU:s analys och ge diskussionen om 
svårigheten med tobaksavvänjning ytterligare en dimension. Valet av självbestämmandeteorin 
som utgångspunkt för den hälsopedagogiska analysen av studierna kändes naturlig efter att ha 
läst Arborelius (1993) Varför gör de inte som vi säger. Boken är ett slags ”handbok” för 
personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med beteendeförändring hos sina klienter. 
Där diskuteras begreppet ”patientcentrerat förhållningssätt” ingående, och 
självbestämmandeteorin berörs. Arborelius använder begreppen för alla typer av 
beteendeförändringar, som kost, medicinering och så vidare (ibid.). I denna studie ligger 
fokus på tobaksavvänjning, och inga slutsatser om användbarhet i andra sammanhang kan 
dras. Michael Gustavsson5, tar upp användandet av teorier vid textanalyser. Han menar att det 
är viktigt att man känner till att teorier alltid har sina begränsningar, och att man inte förleds 
att dra alltför långtgående slutsatser utifrån sin analys. Den teoretiska modell man utgår ifrån 
vid en viss situation eller i samband med ett visst fenomen är knuten till just den 
situationen/fenomenet. De slutsatser man drar gäller för just denna teori i just detta 
sammanhang. Om de är sanna eller går att använda i andra sammanhang är enligt Gustavsson 
irrelevant.  
 
Den stora svårigheten med tobaksavvänjning tycks vara att motivera användarna att sluta. Det 
handlar inte om att göra rökarna medvetna om farorna med rökning och tro att de därigenom 
automatiskt ska sluta för att rädda sin hälsa. Frågan hur man gör för att få människor att sluta 
röka och förbli rökfria verkar vara betydligt mer komplicerad. Det är viktigt att respektera 
rökarna och deras tobaksbruk, trots att man som rökfri hälsoarbetare med kunskap om alla 
sjukdomar och skador man riskerar som rökare kanske tycker att det är ren idioti att fortsätta 
röka. Rökarna, liksom alla andra, har rätt till självbestämmande. Vikten av att 
tobaksavvänjning har sitt ursprung i rökarens egen inre motivation utrycks på flera håll i den 
litteratur som använts i denna uppsats (Arborelius, 1993; Carr, 2003; Olsson, 1997; Ryan & 
Deci 2000a; Ryan & Deci 2000b). 
 
Trots det går arbetet inom hälso- och sjukvården idag ofta ut på att informera om 
skadeverkningar (Arborelius, 1993). Mycket resurser läggs på att påverka ”hot av sjukdom” 
när man vill motivera till förändrat beteende, istället för att med patienten/klienten diskutera 
dennes upplevelse av beteendet. Det är även viktigt att ta upp och diskutera fördelarna med 
ett beteende, då det är detta som gör att klienten fortsätter beteendet. Inte frånvaron av 

                                                
5 I Säfström & Östman 1999 
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kunskap om nackdelarna. Att inta ett patientcentrerat, inte ”hälsovårdarcentrerat”, 
förhållningssätt innebär att man är lyhörd och respekterar patientens/klientens vilja. Man ”kör 
inte över” denne. Patientcentrerat förhållningssätt har sin utgångspunkt i 
Självbestämmandeteorin (Ibid.).  
 
Antonovskys KASAM-teori har flera gemensamma drag med Självbestämmandeteorin, men 
Självbestämmandeteorin har ett mer pedagogiskt/psykologiskt perspektiv medan KASAM-
teorin har ett salutogent (helhets-) perspektiv på människors livs- och hälsosituation. Det 
innebär en bredare syn på problematiken vid beteendeförändringar, och torde kunna tillföra 
något ytterligare till analysen av tobaksavvänjningsmetoderna. Jag väljer därför att använda 
båda teorierna i textanalysen. Såväl Självbestämmandeteorin som KASAM är vanligt 
förekommande begrepp i ”Hälsovärlden” och man kan se deras influenser på många håll, till 
exempel i ”Motiverande samtal” (se resultatdelen). I fortsättningen kommer begreppet 
”klient” genomgående att användas, då begreppet innefattar även de som inte behandlas av 
sjukvården. 

Självbestämmandeteorin och KASAM 
Självbestämmandeteorin innebär i korthet att människor har ett behov av att bestämma över 
sin egen tillvaro och känna att de kan handskas med den (Ryan & Deci, 2000a). Får 
människor bestämma själva, kommer motivationen inifrån. Man gör inte något för att någon 
annan ”beordrat” en att göra det, utan för att man själv valt att göra det. Detta innebär att det 
är viktigare för hälso- och sjukvårdspersonal att stödja människors egna initiativ till 
förbättringar än att uppmana och ge information om hur de tycker att klienten bör göra. Om 
behandlaren utövar ett yttre ”tryck” på klienten undermineras dennes självständighet och inre 
motivation (ibid.). Den israeliske professorn Aaron Antonovsky uttrycker i sin teori om 
KASAM, Känslan Av SAMmanhang (Antonovsky, 1991) liknande tankegångar. Han menar 
att en människas förmåga att hantera en situation handlar om hur meningsfull, hanterbar och 
begriplig hon upplever att den är. Detta oavsett om situationen verkligen är begriplig, 
hanterbar eller meningsfull. Det är personens upplevelse av den som är avgörande. 
Antonovsky hävdar att en stark KASAM är en förutsättning för att lyckas med 
beteendeförändringar. Att personer med en stark KASAM har större förmåga att bibehålla 
goda hälsovanor och göra hälsomässigt fördelaktiga val även under perioder då omgivande 
faktorer är påfrestande (ibid.). 
 
För att återvända till Självbestämmandeteorin (Self Determination Theory, SDT) utgår den 
från att människor har en medfödd förmåga att hantera såväl inre, känslor, och drifter, som 
yttre (miljö-) påfrestningar(Deci & Vansteenkiste, 2004; Ryan & Deci 2000a; Ryan & Deci 
2000b). Människan har en medfödd dragning mot utveckling och hälsa, men för att dessa 
medfödda egenskaper ska utvecklas behövs näring från omgivningen(Deci & Vansteenkiste, 
2004). Får människor inte detta stöd, utan istället har en kaotisk och/eller kontrollerande 
omgivning, blir förmågan till utveckling begränsad. Huruvida en människas potential kommer 
till sin rätt och utvecklas, eller om det är hennes svagheter som kommer att dominera, är 
beroende av relationen mellan människan och den sociala omgivningen (ibid.). Det finns tre 
medfödda psykologiska behov som måste tillfredsställas för att utvecklingen ska bli positiv 
(Deci & Vansteenkiste,2004; Ryan & Deci 2000a; Ryan & Deci 2000b; Williams et al, 2002): 
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Behovet av kompetens, tillhörighet och självbestämmande (autonomi). Då dessa behov är 
mycket starka, tenderar människor att föredra aktiviteter som stödjer dessa tre faktorer, medan 
de försöker dra sig undan sådant som inte stödjer dem. Dessa behov hänger samman med inre 
motivation (ibid.). Den inre motivationen är en förutsättning för lärande och utveckling. 
Behovet av självbestämmande är basen för inre motivation (Williams et al, 2002; Deci & 
Vansteenkiste, 2004). Att stötta människors egna val, och ge positiv feedback på de aktiviteter 
de utför, leder till stärkt inre motivation, medan kontroll, brist på valmöjligheter eller yttre 
motivatorer som exempelvis belöningar, leder till en försvagad inre motivation, genom att de 
förflyttar fokus från individens egna tankar och känslor till en yttre faktor. Belöningar kan 
således ha rakt motsatt effekt på ett beteende, då de minskar individens upplevelse av 
självbestämmande. Försvinner belöningen eller på annat sätt blir mindre attraktiv försvinner 
också motivationen att vidhålla beteendeförändringen. Att göra en förändring för att man i sitt 
inre är övertygad om att det är rätt sak att göra, inte för att någon annan anser att man ska göra 
det ökar chanserna att förändringen blir bestående (ibid.). Men detta innebär inte att en person 
inte kan hjälpa en annan människa till beteendeförändringar. Genom att presentera fakta och 
låta klienten reflektera och diskutera sin egen upplevelse av sitt beteende, för att på så sätt 
komma fram till ett eget ställningstagande, kan hälsorådgivaren lotsa en person mot ett beslut, 
baserat på klientens egna övertygelse att det är rätt att t.ex. sluta röka. Rådgivaren kan också 
stötta personens tro på att han/hon har kompetensen att klara av att genomföra förändringen. 
Får klienten dessutom en upplevelse av att inte vara ensam i förändringen utan har ”sällskap” 
av rådgivaren uppfylls även det tredje behovet av tillhörighet och chansen att 
beteendeförändringen ska bli lyckad ökar (Williams et al, 2002). Yttre motivatorer och 
faktorer kan som synes, om de rätta förutsättningarna, valmöjligheter, upplevelse av känsla av 
sammanhang och självständighet, finns, införlivas och övergå till inre motivatorer (Ryan & 
Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b). Även om människor i ensamhet självständigt utvecklar 
inre motivation, tycks det vara så att i de fall där något slags interaktion med andra människor 
sker, till exempel inom vården eller i skolan, spelar känslan av tillhörighet stor roll för 
utvecklandet av inre motivation (ibid.).  
 
Basbehoven kompetens, tillhörighet och självbestämmande kan uppfyllas på en mängd olika 
sätt beroende på skillnader i bland annat personlighet och kultur (Ryan & Deci, 2000b). 
Behovet att tillfredsställa dem är inte nödvändigtvis lika starkt för alla tre. Ett eller ett par 
behov kan dominera under vissa förhållanden och variera under olika faser i livet. Men det går 
aldrig att helt bortse från något av dem. Oavsett kulturella och/eller personliga skillnader är de 
lika viktiga för utveckling och välmående för alla människor (ibid.). 
 

Personer med stark KASAM är mer benägna att korrekt identifiera det instrumentella problemet och 

dess dimensioner, mer benägna att närma sig det som en utmaning, och mer benägna att ur sin 

repertoar välja de resurser som är ändamålsenliga för problemet och att använda dem rationellt 

(Antonovsky, 1991. s188) 

 
Antonovsky (1991) menar att stark KASAM är något vissa människor utvecklar och andra 
inte utvecklar, och att beteendeförändringar är lättare för dem med starkare KASAM. Vad 
som gör att olika människor utvecklar olika stark KASAM beror på en persons 
livserfarenheter, ända från spädbarnsåren. Den som, oavsett kultur och samhällsklass, fått 
uppleva sitt liv och sin uppväxt som begriplig, hanterbar och meningsfull utvecklar i högre 
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grad en stark KASAM än den som inte fått göra detta (ibid.). Enligt SDT har människor olika 
grad av medfödda inre resurser för personlig utveckling och beteendeförändring (Ryan & 
Deci, 2000a). Tre behov är centrala, behovet av kompetens, tillhörighet och 
självbestämmande, och behöver tillfredsställas för att motivationen för personlig utveckling 
och beteendeförändringar ska kunna utvecklas (ibid.). Människan har en naturlig dragning åt 
aktivitet och integrering, samtidigt som hon har en dragning åt passivitet. Vad som gör att 
vissa människor utvecklar den aktiverande sidan, vilken leder till utveckling och välmående, 
och vad som gör att vissa utvecklar den passiva sidan, är hur väl deras liv dittills uppfyllt 
behoven av kompetens, tillhörighet och självbestämmande (ibid.). Centralt i SDT-teorin är att 
förändringar måste bygga på inre motivation. Yttre motivatorer som belöningar eller hot om 
straff, i fallet med tobaksbruk risken att drabbas av sjukdom, leder sällan till varaktiga 
livsstilsförändringar (Ryan & Deci 2000 b). För att en livsstilsförändring ska bli varaktig 
måste den bottna i en inre motivation. Denna motivation byggs upp genom upplevelsen av att 
de tre grundläggande behoven uppfylls. På så sätt kan en påverkansfaktor som från början var 
en yttre motivator, till sist integreras och bli en inre motivator hos individen (ibid.).  
 
Jag använder i min analys av de olika tobaksavvänjningsmetoderna båda teorierna parallellt, 
då de har så många gemensamma drag när de försöker ge svar på frågan varför vissa 
människor har svårare än andra att genomföra livsstilsförändringar, och om detta är något som 
framförallt ligger hos individen eller hos de vägar till beteendeförändringar de valt.  
 
Sett ur dessa perspektiv kan man tycka att det inte torde spelar någon roll vilken metod man 
använder, det hänger hur som helst på individens egen förförståelse och livserfarenhet hur 
resultatet blir vid ett försök till livsstilsförändring. Riktigt så enkelt är det dock inte. Både 
Antonovsky (1991) och Ryan & Deci (2000ab) menar att oavsett tidigare erfarenheter har 
människor lättare att uppbåda motivation för beteendeförändringar och utveckling om 
metoderna för detta upplevs som meningsfulla, begripliga och hanterbara eller uppfyller 
behovet av kompetens, tillhörighet och självbestämmande. Det går följaktligen inte att 
avfärda någon som ”Ett hopplöst fall” däremot torde det kunna finnas metoder som går att 
avfärda som ”Hopplösa” ur ett själbestämmandeperspektiv. I denna studies teoretiska ram har 
jag beskrivit studiens teoretiska utgångspunkter. Utifrån dessa preciseras i följande avsnitt 
undersökningens syfte och frågeställningar. 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera metoder för tobaksavvänjning. 
 
Detta görs utifrån följande frågeställningar: 

• Hur tar metoderna hänsyn till människors behov av att uppleva självbestämmande, 
kompetens och tillhörighet? 

• Hur arbetar metoderna med att stärka människors inre motivation? 
• Hur tar metoderna hänsyn till människors hela livssituation?  
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Metod 

Metoden är en litteraturstudie, och källmaterialet består av vetenskapliga artiklar med fokus 
på tobaksavvänjning, publicerade mellan åren 1998 och 2007. Utöver vetenskapliga artiklar 
analyseras även olika typer av skriftligt ”instruktionsmaterial” som vänder sig till 
tobaksavvänjare samt ”självhjälpsmaterial” som vänder sig till tobaksanvändare. För att 
bearbeta dessa har jag använt mig av en syfterelaterad textanalys. Utgångspunk för urvalet av 
artiklar är SBU:s rapport Metoder för rökavvänjning vilken kom ut 1998. Den har 
sammanställt studier till och med 1996. De urvalsmetoder för studierna som granskas i denna 
uppsats är till viss del desamma som de SBU använt sig av, men vissa av dem har fått 
uteslutas då urvalet av undersökningar annars skulle blivit alltför begränsat. Ödman (2005) 
betonar vikten av mångfaldighet i dataurvalet. Detta innebär att vara noga med att inte enbart 
använda sig av data som belyser ett fenomen ur en synvinkel, utan också inkludera data som 
motsäger den hypotes man ställt upp. Det gäller alltså att söka efter alla i sammanhanget väsentliga data, 

stödjande såväl som motsägande (ibid. s.119).  

Beskrivning av syftesrelaterad textanalys  
En syftesrelaterad textanalys innebär att …analyserna är konstruerade för specifika syften och resultaten 

ska förstås i relation till dessa (Säfström & Östman, 1999. s.115). Sättet att presentera forskning får 
inte hindra att resultaten blir fortsatt granskade, kritiskt analyserade och diskuterade. En 
pragmatisk, syftesrelaterad textanalys gör inte anspråk på att förklara världen som den är, utan 
vill vara ett bidrag till en fortsatt diskussion. Den här uppsatsen gör inte anspråk på att komma 
med ett slutgiltigt, generellt svar på problematiken med tobaksavvänjning. Den ska ses som 
ett bidrag till en fortsatt diskussion om ämnet tobaksavvänjning. Analysen blir ett slags 
exponerande kritik, vilken har som sitt mål att genom att lyfta fram och reflektera över, och 
diskutera, sådant som tidigare kanske tagits för givet …öppna för ett samtal där vi har en möjlighet att 

”omförstå” våra handlingar i relation till ett /…/eftersträvansvärt syfte (Ibid. s.116). Sättet att bearbeta 
texterna skulle även kunna kallas en Förklarande tolkning (Ödman, 2005. s.58) utifrån 
problematiken kring tobaksavvänjning, då den främst syftar till att besvara frågan ”varför 
fungerar tobaksavvänjning så dåligt”? Enligt Ödman är det kännetecknande för en förklarande 
tolkning att den …ofta besvarar frågan ”varför” i dess vardagsbetydelser (ibid. s.59). 
 
Teorierna som analysen utgår ifrån är självbestämmandeteorin och KASAM. Det är teorin 
som …bestämmer den analyserade texten (Säfström & Östman, 2005 s.39). Det avgränsade och 
teoretiska synsättet, det vill säga teorin, bestämmer inte bara hur analysen ska gå till, utan 
även vad som analyseras. I den här uppsatsen innebär det att fokus inte kommer att ligga på 
exakta skillnader i andelen som slutat röka med hjälp av de olika metoderna, utan på 
skillnader i förhållningssätt till klienterna i de olika metoderna, så som de kan analyseras fram 
i texterna. Det är viktigt att inte söka dolda sanningar i en text, utan att med hjälp av vald teori 
analysera en text utifrån vad som faktiskt står i den (ibid.). Jag har försökt följa detta, men då 
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de allra flesta artiklar (texter) som i övrigt uppfyller de uppställda kraven, visat sig ha 
tämligen magra redogörelser för just förhållningssättet till klienterna, kommer analyserna att 
innehålla en del antaganden och generaliseringar med utgångspunkt i de undersökningar som 
redovisat sitt förhållningssätt utförligare.  

Författarens förförståelse 
Förförståelse är enligt Ödman (2005. s.81) det som ger riktning i vårt sökande. Förförståelsen är 
avgörande för vilken aspekt vi väljer att studera något ur. Eller som Ödman säger (ibid. s.81) 
…utan förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar. Ödman betonar att förförståelsen 
alltid på ett eller annat sätt slår igenom i en analys. Han betonar även vikten av öppenhet med 
den egna förförståelsen, men Vilken del av förförståelsen som väljs utför redovisning bör främst betingas av 

det sakförhållande som behandlas (ibid. s.187). Enligt Ödman är det viktigt att tydliggöra hur man 
… tänker, tolkar och förstår (ibid.) Min förförståelse, i den mån jag är medveten om den, är att jag 
utbildats i ”Grundläggande färdigheter i tobaksavvänjning” och ”Motiverande samtal för 
tobaksavvänjning”, samt arbetat i flera år som tobaksavvänjare i offentlig sektor, dock inte 
inom sjukvården. Mina egna erfarenheter av olika metoder för tobaksavvänjning är att det inte 
verkar spela så väldigt stor roll vilken metod man använder sig av, så länge klienten får vara 
med och bestämma. Jag har gått från att arbeta med större grupper och ett ”standardkoncept” 
till att numera i princip enbart arbeta med individuell tobaksavvänjning och nästan helt utgå 
från klientens önskemål. Min förförståelse gäller också problematiken att samarbeta med 
sjukvården när det gäller rökavvänjning. Jag upplever att det tyvärr fortfarande inte verkar 
vara ett prioriterat område för många läkare. De verkar ofta ha bristande kunskap om vilka 
resurser som finns för tobaksavvänjning, som till exempel Sluta-röka-linjen, övriga 
tobaksavvänjare och senaste nytt på nikotinläkemedelsfronten. Ur denna förförståelse, SBU:s 
sammanställning av olika metoder för tobaksavvänjning (SBU, 1998), samt övrig empiri på 
området tobaksavvänjning, vilken tyder på en tämligen låg andel (5-35%) lyckade 
tobaksavslut oavsett vilken metod som använts, kommer den hypotes jag i denna analys 
kommer att arbeta utifrån: ”Det hänger på den inre motivationen hos tobaksbrukaren om ett 
tobaksavslut blir lyckat eller inte.”  
 

Urval av källmaterial  
För att begränsa antalet tobaksavvänjningsmetoder som skulle inkluderas var utgångspunkten 
SBU:s urval, det vill säga metoder som är relevanta för svensk sjukvård. Då detta visade sig 
svårt att definiera, har tolkningen blivit ganska fri, men samtliga metoder har delar som kan 
utföras av hälso- och sjukvårdspersonal. Dock behöver de inte nödvändigtvis genomföras i 
sjukvårdens lokaler. De metoder jag inkluderat i detta arbete är delvis desamma som SBU:s 
(se s.15). De metoder som av SBU bedömdes som icke-fungerande, det vill säga Akupunktur 
och Hypnos har här uteslutits då inga nya rön som påvisar något annat än det SBU konstaterat 
har framkommit. Även kategorin ”Annan läkemedelsbehandling än nikotinläkemedel” har 
uteslutits, då den ur pedagogisk synvinkel kan jämställas med nikotinläkemedelsbehandling. 
Istället finns tre andra kategorier: ”Motiverande samtal”, ”Distansrådgivning” samt 
”Självhjälpsmaterial”. Till skillnad från SBU:s sammanställning har beteendevetenskapliga 
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metoder här inkluderats. I uppsatsen ingår inte några metoder som är aktuella bara under ett 
begränsat skede i livet, som exempelvis de som vänder sig till gravida kvinnor. Med i 
sammanställningen finns visserligen ett antal studier gällande sjuka rökare, men i dessa är 
sjukdomarna sådana som antingen uppkommer eller förvärras av rökning. Undersökningarna 
fyller en viktig funktion, då de visar på svårigheten att få även de som blivit allvarligt sjuka, 
och riskerar att inom en inte alltför avlägsen framtid avlida av sin rökning, att sluta röka. 
Enbart metoder för individuell, eller i begränsade grupper, tobaksavvänjning har inkluderats. 
Insatser på samhällsnivå, samt insatser för att förhindra att människor börjar röka har 
uteslutits, då pedagogiken för dessa bör analyseras med andra utgångspunkter än 
självbestämmandeteorin. Enbart andelen rökare som slutar har vid urvalet varit av intresse, 
inte kostnadseffektiviteten av behandlingen, då rökstopp, oavsett metod, är en 
kostnadseffektiv behandling sett till kostnad per vunnet friskt levnadsår.  
 
I SBU (1998) tas problematiken med antalet sökträffar i olika databaser upp. Specificerade 
sökningar ger mycket få eller inga sökträffar alls, medan ”vidare” sökningar ger ett mycket 
stort urval, ur vilka en manuell exkludering får göras. Samma problematik fanns vid sökandet 
efter studier till denna uppsats. Urvalet av studier gjordes dels utifrån att de skulle uppfylla 
SBU:s krav på god vetenskaplighet, dels att de skulle vara publicerade efter 1998, för att 
enbart inkludera undersökningar som inte ingått i SBU:s sammanställning.  
 
Sammanfattning av SBU:s urvalskriterier: 

• Det ska klart framgå hur försökspersonerna har inkluderats 
• En kontrollgrupp med placebobehandling måste finnas 
• Deltagarna ska ha randomiserats till försöks-/kontrollgrupperna.  
• Behandlingen ska vara beskriven i detalj för att tolkning av vilka resurser som använts 

ska vara möjlig. 
• Måttet på framgångsrik behandling sattes av SBU till ett års rökfrihet, men då brist på 

studier med så lång uppföljningstid rådde, inkluderades även undersökningar med 
kortare uppföljningstid.  

• Bortfallet i studierna räknas som rökare 
• Studier med biokemiska mätningar är att föredra framför de med självrapporterad 

rökfrihet, men även här har gjorts vissa undantag beroende på brist på undersökningar. 
 
Urvalet av de texter som använts, förutom de vetenskapliga studierna, har gjorts utifrån 
behovet att komplettera studiernas redogörelser för vilken typ av rådgivning eller metodik de 
använt sig av. De skulle antingen vända sig till tobaksavvänjare eller tobaksanvändare. Då jag 
haft svårt att spåra något av de material som användes i de olika studierna, föll valet på 
lättillgängligt svenskt material som kostnadsfritt distribueras av andra aktörer än 
läkemedelstillverkarna, exempelvis cancerfonden och folkhälsoinstitutet. 

Genomförandet av textanalysen 
Utgångspunkten i läsningen, de ”glasögon” med vilka undersökningarna och de andra 
texterna har granskats är Självbestämmandeteorin och teorin om KASAM. Inför den 
syftesrelaterade analysen delades de olika metoderna in i sex grupper: 

• Rådgivning till rökare 
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• Motiverande samtal 
• ”Distansrådgivning” 
• Behandling med Nikotinersättningspreparat 
• Kognitiv beteendeterapi 
• Självhjälpsböcker 

 
Detta för att underlätta analysen, då det finns många olika modeller av tobaksavvänjningsstöd, 
även om grundprincipen är densamma. Dessutom finns få studier som är genomförda på exakt 
samma, eller ens liknande, sätt, vilket gör analysunderlaget tämligen begränsat om studierna 
inte grupperas. Valet av grupper har i första hand utgått från SBU:s indelning. Men det är 
också en indelning med hänsyn tagen till skillnader i pedagogik mellan de olika metoderna, 
då det är de pedagogiska skillnadernas inverkan på resultatet som är det intressanta i denna 
studie. Exempelvis har ”Distansrådgivning”, det vill säga personlig rådgivning via e-post eller 
telefon och ”Rådgivning till rökare” där man träffar sin tobaksavvänjare ”öga mot öga” delats 
upp i två kategorier. Innehållet i rådgivningen är troligtvis likartat, men sättet den genomförs 
på är ganska olika. 

Metoddiskussion 
Att genomföra en litteraturgenomgång inom området metoder för tobaksavvänjning verkade 
till en början relativt hanterligt. Ospecifik sökning på ”tobaksavvänjning” eller rökavvänjning 
på svenska och engelska gav många träffar, men så fort sökningen blev mer specificerad blev 
antal träffar ofta noll, oavsett vilken databas som användes. Detta resulterade i ett stort antal 
studier, av vilka många inte var användbara. En syftesrelaterad textanalys är som Säfström & 
Östman (1999) säger något som är sant för just den situation den genomförs i och ska inte 
göra anspråk på några generella ”sanningar”. Som alla analyser bär den också spår av den 
analyserandes förförståelse. Detta tillsammans med den stora mängd material som finns att 
tillgå gör reliabiliteten lägre, det vill säga det är mindre sannolikt att någon annan skulle 
kunna genomföra samma undersökning med samma resultat. 
 
Ett problem som uppstod när analysen skulle genomföras är sättet metoderna presenteras på i 
studierna. Det finns ofta detaljerade beskrivningar av vilken mängd och styrka av ett 
nikotinläkemedel som använts, eller hur många gånger, hur ofta och hur länge klienten träffat 
sin rådgivare. Det finns däremot väldigt lite information om vad som sagts vid rådgivningen, 
inga bilagor med material som delats ut, och så vidare. Synen på metoderna är väldigt 
”teknisk”. Detta har i sin tur lett till att det blivit en del tolkning och läsning ”mellan raderna”. 
Det vill säga försök att, utifrån en studies uppgifter om exempelvis var, hur ofta, hur länge 
och vilka vårdgivare en klient har träffat, dra slutsatser om vilken typ av rådgivning klienten 
fått.  
 
Risken att studier som inte påvisar någon effekt av en metod inte publiceras påvisas i SBU 
(1998). Detta kan få till följd att man i en översikt överskattar resultaten. Det är omöjligt att 
spekulera i vilken omfattning detta förekommer, men att det förekommer inom studier av 
tobaksavvänjningsmetoder är högst sannolikt. Genom att inkludera så kallad ”Grå litteratur”, 
det vill säga dokument som inte har publicerats i vetenskaplig medier som exempelvis 
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myndighetsrapporter, kan detta problem minskas (ibid.) Då ingen ”grå litteratur” som 
uppfyller urvalskriterierna har hittats har ingen sådan kunnat inkluderas i denna studie.  
 
För att fördjupa analysen har även texter som används antingen som handlednings- eller 
”instruktionsmaterial” till tobaksavvänjare, och olika typer av ”självhjälpsmaterial” som 
vänder sig till rökare och snusare granskats. Då det inte av någon studie framgår exakt hur det 
material som använts är utformat går det inte att veta om det har någon likhet med materialet 
som här granskats. Men då det material jag hittat varit likartat finns en sannolikhet att det 
även har likheter med det material som använts i de granskade studierna. Även om de flesta 
studierna inte är svenska och allt handlednings- och självhjälpsmaterial som här analyserats är 
svenskt. Att välja material som inte distribueras av läkemedelstillverkare minskar risken att 
materialet är alltför ”färgat” av ett försäljningsintresse. Då jag utgick från SBU:s 
urvalsmetoder gavs inte så många alternativa urvalssätt vad det gäller de vetenskapliga 
artiklarna. Men att använda urvalskriterier som av SBU är beprövade och anses inkludera 
enbart studier av god vetenskaplig kvalitet, torde ge en god chans att de utvalda studierna är 
relevanta för studien och representativa för god forskning inom området tobaksavvänjning.  
 

Resultat 

Då utgångsläget vid urvalet av metoder var SBU:s rapport om metoder för tobaksavvänjning 
(1998), kan det vara intressant att kort repetera de slutsatser som drogs där: Enkla frågor om 
rökvanor, ställda av sjukvårdspersonal och kopplade till bestämda råd att sluta röka, samt 
rådgivning inför rökslut ökar andelen lyckade rökstopp något. Kognitiv beteendeterapi kan 
minska risken att börja röka igen efter ett rökstopp.  
 
I fortsättningen kommer inte ”tobaksavvänjning” att användas generellt, då samtliga studier 
gäller rökavvänjning. Snusande är i västvärlden framförallt ett svenskt fenomen och därför 
inte särskilt väl utforskat. Fokus vid analysen kommer inte att ligga på hur stor andel lyckade 
rökslut en metod genererar. Studierna visar inte på några stora skillnader i resultat mellan 
metoderna. Rökslutsfrekvensen varierar dessutom kraftigt mellan olika studier av samma 
metod. Mellan fem och trettiofem procent rökfria deltagare är vanligt. Hittills har jag inte stött 
på någon studie som visat på en andel av femtio procent, eller fler, lyckade rökstopp för 
någon metod. Resultat i andel rökslut kommer därför inte att redovisas. 

Rådgivning till rökare 
Studier av rådgivning till rökare beskriver sällan hur rådgivningen gått till eller vad som sagts 
och gjorts vid rådgivningstillfällena. I regel ges en kortfattad beskrivning om hur ofta, hur 
länge, vem som ger rådgivningen och var det sker. Jag tänker nedan ge några kortfattade 
exempel på forskning inom området. Då dessa inte ger mycket underlag för någon direkt 
analys, kommer även handledningsmaterial till tobaksavvänjare att analyseras närmare. 
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Flera studier har visat att sjuksköterskor spelar en stor roll när det gäller att hjälpa patienter i 
slutenvård att sluta röka (Boëthius et al, 2005; Jonsdottir et al, 2004; Bolman et al, 2002; 
Wakefield et al, 2004; Rice & Stead, 2004). Sjuksköterskornas roll i rökavvänjningen är att ge 
råd och stöd, hjälp med nikotinläkemedel samt svara på frågor från patienterna. En 
sjukhusvistelse anses av forskarna vara ett bra tillfälle att arbeta med tobaksfrågan. Om 
orsaken till inläggningen är rökrelaterad ökar patienternas motivation att göra ett försök att 
sluta röka (ibid.) Sjuksköterskorna är ofta de som träffar patienterna mest, så deras råd och 
stöd kan vara värdefullt för att få patienter att sluta röka. Svårigheten tycks ligga i att 
implementera rökinventering och rökrådgivning i standardpraktiken, så alla patienter får 
möjligheten att bli tillfrågade om sina rökvanor och få hjälp att sluta, samt vidmakthålla sitt 
rökslut genom regelbunden uppföljning (ibid). Personal inom vården, liksom de flesta 
patienter, accepterar i regel att ge, respektive få, en kortare (15-30 minuter) rådgivning 
(Bolman et al, 2002). En sådan rådgivning får också plats i den befintliga vården och ger 
åtminstone något bättre resultat än ingen behandling alls (Boëthius et al, 2005; Jonsdottir et 
al, 2004; Bolman et al, 2002; Wakefield et al, 2004; Rice & Stead, 2004). 
 
Jonsdottir et al (2004) har arbetat utifrån att förhållandet mellan sjuksköterska och patient 
spelar stor roll, och att ökad uppmärksamhet bör ligga på sjuksköterskans möjligheten att 
interagera med rökaren under processen mot ett rökstopp. Sjuksköterskan är där, hos 
patienten. Detta gör att när sjuksköterskorna engagerar sig i patientens rökning, blir det i en 
bred kontext av patientens hela livssituation, inte enbart som ett problembeteende för 
sjukdomen patienten drabbats av. För god omsorg krävs att sjuksköterskorna känner 
patienten. ”Känna” innebär att känna till alla faktorer från personlighet och vanor, till respons 
på medicinering och behandling. De lägger stor vikt vid sjuksköterskornas möjligheter att 
svara på patientens individuella kontext (ibid.). I vården är det sällan möjligt för personalen 
att ägna särskilt mycket tid åt sina patienter. Det är också vanligt att man som patient träffar 
olika personer varje gång man besöker en vårdinrättning. Att just sjuksköterskeinterventioner 
visat relativt goda resultat kan utifrån Självbestämmandeteorin förklaras med patientens 
upplevelse av tillhörighet. Den är ett basbehov som behöver tillfredsställas för att möjliggöra 
en beteendeförändring (Williams et al 2002). Som inlagd patient upplever man kanske inte 
särskilt mycket av självbestämmande eller kompetens. Många beslut rörande ens vård tas med 
nödvändighet av sjukvårdspersonalen. Att då mötas av en sjuksköterska som inte bara tar 
hand om ens basala vård, utan också lyssnar och reflekterar, svarar på ens frågor och ger stöd 
kan göra att inte bara behovet av tillhörighet utan också behoven av att känna sig 
självbestämmande och kompetent tillfredsställs genom att man känner sig lyssnad på. 
Långtidsuppföljningarna visar inte på några revolutionerande resultat, men de är bättre än 
ingen behandling alls.  
 
Men vad sägs egentligen vid dessa rådgivningar? Förmodligen är varianterna ungefär lika 
många som det finns tobaksavvänjare, men det finns en del material som används som 
”instruktionsböcker” för tobaksavvänjare. En granskning av flertalet olika material kan gen en 
bild av hur en rådgivning skulle kunna gå till. Ett material Tobak och tänder, en handledning 
för tandvårdspersonal är utgett av SBU i samarbete med Centrum för tobaksprevention och 
Tandvård mot tobak (2002). Fokus ligger på att uppmuntra tandvårdspersonalen att ta upp 
frågan om tobaksanvändning och ge råd och stöd till de patienter som önskar, samt följa upp 
resultaten. Materialet handlar helt och hållet om ”teknisk” kunskap om till exempel 
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hälsorisker, nikotinläkemedel, återfall, hur ofta och när man ska ha uppföljningar, och så 
vidare. Ingenting om hur man genomför rådgivningen, eller hanterar ”besvärliga” 
tobaksanvändare tas upp. En punkt där det explicit uttrycks att patienten kan få bestämma 
finns faktiskt med: Vid valet av nikotinläkemedel (ibid. s.29): 
 

De olika studierna har inte visat någon skillnad i avvänjningsresultat mellan olika nikotinläkemedel. 

Valet kan därför styras dels av biverkningarna, dels av rökarens egen önskan. 

 
Utifrån detta material kan konstateras att någon större tillfredsställelse av varken tillhörighet, 
självbestämmande eller kompetensbehoven ger knappast en tobaksavvänjning strikt baserad 
på den här typen av material.6 Sett ur Antonovskys KASAM-perspektiv kan en rådgivning 
med utgångspunkt i klientens munhälsa knappast ta hänsyn tillmänniskors hela livssituation 
(Antonovsky, 1991). Ser man på det hela ut tandvårdspersonalens perspektiv är frågan om 
materialet får honom eller henne att känna sig kompetent och självbestämmande? Det är en 
viktig faktor inte bara för ett lyckat rökstopp för klienterna, utan själva förutsättningen för att 
tandvårdspersonalen överhuvudtaget ska ta upp tobaksfrågan med dem (Williams et al, 2003). 
Det kan finnas en risk att personalen upplever att materialet enbart ger ”teknisk” hjälp som är 
till begränsad hjälp i mötet med människor som inte vill lyssna på skaderiskinformation. 
 
En annan tobaksavvänjarhandledning, ägnar mycket utrymme åt att ingående beskriva hur 
man som tobaksavvänjare ska förhålla sig till sina klienter för att kunna hjälpa dem på bäst 
sätt (Corbett, 2003). Utgångspunkten är ”Det motiverande samtalet”. Följande citat är ett 
exempel på hur de flesta instruktioner är utformade (ibid.s.32): 
 

Bekräfta, uppmuntra och förstärk tankar och samtal kring att sluta röka samt de små steg som tagits i 

rätt riktning (dvs locka fram, lyssna och bekräfta patientens syn på sitt beteende). 

 
I materialet betonas vikten att respektera klienten, ge valmöjligheter …hjälpa patienten att 
känna sig framgångsrik (ibid. S.33) samt att betona rökarens eget ansvar för sitt beteende. En 
rådgivning baserad på instruktionerna i den här handledningen torde ha större chans att både 
bli utförd av den tobaksavvänjare som planerar sitt arbete utifrån den, samt leda till ett 
förändrat beteende hos klienten. Handledning till tobaksavvänjare handlar inte enbart om att 
lära ut en metod som fungerar bra för klienterna. Det är också viktigt att handledningen får 
tobaksavvänjaren att bli motiverad att arbeta med tobaksavvänjning. En handledning som 
denna, som inte enbart hanterar de praktiska problemen för en tobaksavvänjare ökar 
chanserna att tobaksavvänjaren känner sig kompetent. Framförallt inom vården, där alla 
kanske inte arbetar med tobaksavvänjning ”frivilligt” kan detta vara en viktig faktor för om 
rökning tas upp vid konsultationer. Att det inte lönar sig att skicka ut uppmaningar att direktiv 
om tobaksavvänjningshjälp ska följas har studier bekräftat (Boyle & Solberg, 2004). Enligt 
självbestämmandeteorin är detta fullt logiskt. Då inskränks personalens möjligheter att själva 
bestämma över sitt handlande. Om de dessutom känner att de inte till fullo behärskar det de 

                                                
6 Fler exempel på handledningar som enbart hanterar ”teknisk”/praktisk kunskap för tobaksavvänjare är Pantzar, 1994. 

Handledning till Rökfritt liv, och Hjalmarsson (?) Att sluta röka i grupp. 
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”tvingas” att göra, minskar sannolikheten för att de anammar detta arbetssätt (Williams et al, 
2003).  

Motiverande samtal 
Det har varit svårt att få veta vad som är ”rådgivning” och ”motiverande samtal” i de artiklar 
om tobaksavvänjning som publicerats. I regel presenteras alla typer av samtal som 
”rådgivning”. Endast i en studie har ”motiverande samtal” uttryckts explicit (Wakefield et al, 
2004). ”Det korta, motiverande samtalet om tobak” anses effektivt vid tobaksavvänjning 
(SBU, 1998), men det tycks sättas likhetstecken mellan ”motiverande samtal” och 
”rådgivning” i de studier jag gått igenom. Huruvida detta beror på om det för forskarna och de 
som genomför interventionerna är självklart att man använder sig av motiverande samtal vid 
rådgivning, att skillnaderna inte är tydliga, att man inte alls använder sig av motiverande 
samtal, eller att man inte anser att det spelar någon större roll för resultatet hur man genomför 
en rådgivning, eller något helt annat, går det bara att spekulera i. Ser man på litteraturen om 
motiverande samtal och rådgivning vid beteendeförändringar måste en rådgivning vara väl 
genomtänkt för att kunna klassas som ”motiverande samtal”. Men även här sätts ibland 
likhetstecken mellan rådgivning och motiverande samtal.  

 

Rådgivning är mer än att ge faktaupplysningar och konkreta råd. Det sammanhang som råden ges i är 

avgörande för i vilken mån och på vilket sätt de kommer till nytta. (Barth, et al 2003 s.128) 

 
En klient som inte är motiverad att ändra sitt beteende har inte någon nytta av råd och 
instruktioner. Genom en dialog med klienten styrs denne mot ett förändrat beteende. Det 
handlar alltså om att både följa och styra klienten. När någon tagit beslut om förändring är 
denne beredd att ta emot konkreta råd. Innan dess bör rådgivningen vara inriktad mot annat än 
det praktiska tillvägagångssättet, till exempel kartläggning av ambivalens och motivation 
(ibid.). Terapeutens roll i samtalet med rökaren är att förstå hur klienten tänker, att på ett 
respektfullt sätt förmedla att frågan är viktig, men att det alltid är klienten själv som har 
ansvaret och valmöjligheterna (Holm, 2003). Genom detta förhållningssätt får klienten 
möjlighet att bättre förstå sig själv och sin egen syn på sin rökning. Man kan inte avfärda en 
klient som ”omotiverad”. Det är inget statiskt tillstånd, utan någonting som beror på att man 
på något sätt lyckat väcka ett motstånd hos klienten (Barth & Näsholm, 2006). Människan 
värnar nästan alltid om sin självbestämmanderätt. Inskränks den blir reaktionen automatiskt 
protest. 
 

Då någon säger ”det finns bara en sak för dig att göra” letar den tilltalade genast efter möjligheter att 

utvidga sin valfrihet, innan han eventuellt accepterar situationen. (ibid. s.104) 

 
Det finns i regel ambivalens inför förändring (Barth & Näsholm, 2006). Klienten vet att 
beteendet inte är hälsosamt, ekonomiskt och så vidare, ändå fortsätter man. Klienten ser sig 
själv efter förändringen och gillar inte det han/hon ser, och är medveten om att förändringen 
kommer att få återverkningar på hela livssituationen. Beteenden som pågått länge har gått ut 
över stora delar av livet, så klienten förväntar sig inte någon vidare livskvalitet, oavsett om 
man fortsätter med det hälsonegativa beteendet eller ej. Rökare kan avvisa alla diskussioner 
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och råd om rökning. De upplever rökdebatten som onyanserad, då den enbart handlar om 
nackdelarna. Ingen har någonsin frågat dem om, eller velat lyssna på, deras argument om hur 
njutbar och lustfylld de upplever rökningen. En rökare kan behöva fördjupa och sätta ord på 
sina egna tankar kring fördelarna med rökningen för att bli beredd att diskutera även 
nackdelarna. Klienten måste få känna att han/hon har ”facit”, har rätt och fattar sina egna 
beslut (ibid.). 
 

När det gäller förändring av ett problematiskt beteende eller ohälsosamma vanor är det i sista instans 

alltid klienten själv som har ansvaret för att ta beslut och genomföra förändringen /…/det är klienten 

som har det yttersta ansvaret.(Bart et al, 2003. s.122) 

 
En person som känner att han kan klara att ändra på sig blir mer motiverad än en som tvivlar 
på sin förmåga att lyckas. Den som känner tilltro till den egna förmågan att genomföra en 
förändring har lättare att hålla motivationen uppe över tiden. En motiverad person söker också 
aktivt efter utvägar och lägger ner mycket kraft, entusiasm och tålamod på att pröva olika 
tillvägagångssätt för att genomföra en förändring (ibid.). 
 
Självbestämmandeteorin anses ha stora likheter med motiverande samtal, eller ”Motivational 
interviewing” (MI), då man i MI fokuserar mycket på behovet av autonomi 
(Självbestämmande) hos klienten och att det är av avgörande betydelse för att en 
beteendeförändring ska ske (Williams et al, 2002). Följande citat hämtade ur litteratur för 
”beteendeförändrare” uttrycker nästan ordagrant Självbestämmandeteorins hållpunkter: 
 

Inre drivkraft utvecklas bäst hos människor om vi uppmuntrar dem att utforska sig själva tills de finner 

sina målsättningar och formulerar sina förväntningar. Sedan kan vi hjälpa dem att hålla sig till den plan 

de själva kommit fram till. (Loy McGinnis, 1988. s.66) 

 
Man kan inte motivera någon som inte själv har viljan till att göra något åt sitt liv. I sådana lägen gäller 

det att finna det som påverkar människan destruktivt och försöka väcka den latenta motivationen till att 

bli manifest. (Granbom, 1998. s.56) 

 
Motivationsproblematiken tycks vara utbredd inom vården, det finns ganska gott om litteratur 
om hur man bedriver ”motiverande samtal”, eller MI, som det ofta benämns. Fokus ligger på 
att lyssna och reflektera över det klienten säger, och successivt arbeta upp dennes inre 
motivation och tro på att han/hon kan lyckas med sin förändring. Klientens självbestämmande 
är i fokus. Samtalet ska vara kort och eventuellt efterföljas av några kortare uppföljningar 
(Bolman et al, 2002). Här finns en av de faktorer som talar emot Motiverande samtal som en 
optimal rökavvänjningsmetod: Tillhörigheten. Även om klienten upplever att han/hon själv 
bestämmer över sitt rökstopp, och att vårdpersonalens lotsning mot ett rökstopp är skonsam, 
finns ändå risken att klienten upplever att man inte hinner bygga upp sin egen kompetens utan 
guidas hela tiden steg för steg på ”rätt” väg mot tobaksstoppet. Man hinner inte känna någon 
tillhörighet med sin vårdgivare då sessionerna är korta och begränsade i antal. En varaktig 
beteendeförändring kräver att mer än behovet av självbestämmande uppfyllt. Klienten måste 
även få behovet att känna sig kompetent och behovet av tillhörighet tillfredsställt (Ryan & 
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Deci, 2000a; Ryan & Deci 2000b). Motiverande samtal tillfredsställer det förstnämnda väl, 
men de två sistnämnda sämre.  
 
Utifrån teorin om KASAM och det salutogena synsättet på livsstilsförändringar, kan MI, då 
de ger klienterna möjligheter att komma till tals och ha sina egna synpunkter på sin situation 
och sitt beteende, öka chanserna för en hållbar beteendeförändring. Genom MI ökar 
tobaksavvänjarnas möjligheter att anpassa hjälpen till klienternas hela livssituation.  

”Distansrådgivning” 
Det som här betecknas ”distansrådgivning” är i första hand rådgivning i form av Sluta-röka-
linjer (SRL). Två studier av sådana kommer här att redovisas kortfattat. Ett fåtal studier av 
andra distansrådgivningsmetoder som till exempel olika typer av e-postmeddelanden hittades, 
men visade sig inte uppfylla kriterierna för urval och uppföljningstid, varför de uteslöts. 
Analysen kommer i huvudsak att utgå från det material den svenska Sluta-röka-linjen skickar 
ut till de rökare som kontaktar dem.  
 
Summers et al (2005) har genomfört en studie i USA, där man försökte öka rökares 
användning av sluta-röka-linjens tjänster. Man undersökte en kontrollgrupp, en grupp som 
fick ett vykort med uppmuntran att sluta röka, samt kontaktinformation till sluta-röka-linjen, 
samt en som fick ett telefonsamtal från en rökavvänjarutbildad sjuksköterska som arbetade på 
sluta-röka-linjen. Syftet var att ta reda på hur man får fler att använda den lättåtkomliga 
rådgivning som en SRL erbjuder. Då deltagarna redan fyllt i en önskan om läkemedelsterapi, 
klassades de som motiverade att sluta röka. Kontrollgruppen fick ingen information om SRL 
mer än den som fanns tillgänglig i allmänna informationsmaterial vid hälso- och 
sjukvårdsinrättningar. De som blev uppringda hade inte fått någon information före samtalet. 
Under samtalet fick de ett ”kort, motiverande meddelande”, en presentation av SRL:s 
program, samt en inbjudan att delta i detta. De som tackade nej tillfrågades varför. Samtliga 
tillfrågades också om de redan gjort försök att sluta röka, och hur det i sådana fall gått. De 
uppringda erbjöds tre olika nivåer av kontakt med SRL: Ingen kontakt alls, nivå 1, där 
deltagarna sätter ett stoppdatum inom 14 dagar, och med sex uppringningar från SRL under 
året följande på rökstoppet. Det tredje alternativet, nivå 2, innebar att de som ännu ej kände 
sig redo att sätta ett stoppdatum istället fick ett självhjälpsmaterial hemskickat. Därefter 
ringde SRL upp några gånger, tills personen var redo att gå in i nivå 1 och sätta ett 
stoppdatum. Alternativt avskrevs personen om den ej visat sig motiverade att ta det steget 
eller inte längre gick att få kontakt med. Det tredje alternativet, nivå 2, valdes av de flesta 
uppringda. Forskarna anser att telefonsamtal är ett bra sätt att öka användandet av SRL. 
Däremot måste man jobba mer med den stora andelen återfall. De spekulerar i att antalet 
deltagare i nivå 2 var så många fler på grund av att många vid en oannonserad uppringning 
inte är redo att sätta ett slutdatum, att man inte vill köpa konceptet helt utan göra en del som 
man själv vill och att det är en enklare lösning än att säga blankt nej till den som ringer och då 
riskera följdfrågor om varför man tackar nej. Vykorten visade sig vara verkningslösa (ibid.).  
 
Sedan starten i maj 1998 har den svenska Sluta-röka-linjen (SRL) betjänat över 70 000 
personer (Nederfeldt, 2003). Ungefär tre fjärdedelar av alla samtal har rört individuell 
tobaksavvänjning Övriga har handlat om frågor rörande anhöriga eller bekanta, 



 

  30 

nikotinläkemedelsfrågor och liknande. Behandlingen är individuellt anpassad och består i 
genomsnitt av två samtal. Oftast genomförs dessa samtal inte med samma rådgivare, av 
praktiska orsaker. Linjen har både en reaktiv och en proaktiv tjänst. Den reaktiva tjänsten 
innebär att all kontakt sköts av kunden. Den proaktiva tjänsten innebär att linjen erbjuder upp 
till fyra uppringningar i samband med rökstoppet. Behandlingskonceptet består av sex faser:  

• Anamnes och dokumentation av vanor och nikotinberoende 
• Identifiering av var i förändringsprocessen klienten är 
• Anpassning av behandling 
• Information sänds hem per post  
• Erbjudande om återuppringning 
• Tolvmånadersuppföljning 

Ungefär en tredjedel av alla som ringt är rökfria 12 månader efter första kontakten (ibid.).  
 
Ser man på den här presentationen av Sluta-Röka-Linjer ur ett Självbestämmandeperspektiv 
uppfyller de ett av de viktiga basbehoven: Självbestämmande. Klienterna kan själv välja om 
och när de vill ta kontakt. De kan därefter välja om och hur ofta de vill bli uppringda. En 
nackdel med SRL kan vara att man vid varje uppringning kan komma att ha kontakt med 
olika rådgivare, vilket gör det svårt att skapa någon typ av relation med ”sin” rökavvänjare. 
Samtalen är inte tidsbegränsade, vilket gör att det finns utrymme att ställa frågor. Det går 
också att själv kontakta SRL vid behov utanför de avtalade tiderna. Kort sagt: SRL uppfyller 
kravet på självbestämmande. De har ett upplägg att genom telefonsamtal stötta klienternas tro 
att de kan klara av ett rökstopp, således kompetens, och de erbjuder en kravlös kontakt för 
stöd och råd under många timmar alla vardagar. Men även om SRL tycks kunna uppfylla 
människors behov av självbestämmande kompetens och i viss mån tillhörighet, finns risken 
att den blir en yttre motivator som gör att rökfriheten upprätthålls under tiden klienten vet att 
han/hon kan bli uppringd. Även om den risken är något mindre i och med att klienterna själva 
måste ta det första steget. Ingen läkare kan be SRL att ringa upp en patient. Något 
motsvarande Summers et al:s undersökning (2005) skulle inte kunna genomföras i Sverige, då 
det här inte finns den typen av försäkringsförfarande, och därmed inte samma koll på vem 
som är rökare och inte (min anm.). Sett ur ett KASAM-perspektiv kan det vara svårt för en 
SRL att ta hänsyn till mer än de tobaksrelaterade frågor och behov av stöd klienterna har. 
Personalen är enligt Nederfeldt (2003) utbildade tobaksavvänjare, och ska ge klienterna stöd 
och råd i detta ur ett brett spektrum av aspekter. Men i och med att de knappast lär känna sina 
klienter, och dessa enbart kontaktar SRL för tobaksrådgivning, är chansen stor att fokus 
enbart kommer att ligga på rökningen.  
 
I det material man kan få hemskickat när man kontaktar den svenska SRL betonas vikten av 
att som rökare stärka sin motivation att sluta röka. De erbjuder informationsmaterial om 
nyttan med att sluta röka för att på så sätt stärka motivationen, samt broschyrer med handfasta 
råd om hur man planerar sitt rökstopp steg för steg och hur man undviker återfall (Helgasson 
& Nederfeldt, 2006a; Helgasson & Nederfeldt, 2006b).  
 

Om du är stressrökare behöver du samla ihop extra styrka och verkligen bestämma dig för ett datum 

när du ska sluta röka. Det kommer antagligen aldrig att finnas någon ”perfekt rökstoppstid” för dig, så 

det är lika bra att välja en dag och hålla fast vid den. Till exempel en måndag om tre eller fyra veckor! 

(Helgasson & Nederfeldt, 2006a, s.7) 
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De flesta råden går i ovanstående stil. Förmodligen är syftet att vara peppande, men utifrån 
Självbestämmandeteorins principer torde detta inte vara ett optimalt sätt att stötta ett rökstopp. 
Alltför konkreta råd riskerar att lämna väldigt lite utrymme för självbestämmande och kan ge 
en upplevelse av inkompetensförklarande. Det riskerar att bli en ”instruktionsbok för 
rökstopp”. För att rökstoppet ska bli långvarigt behöver rökaren skriva sin egen 
instruktionsbok. Nedanstående exempel från Helgasson & Nederfeldt, (2006b. s.12) gäller 
stresshantering: 
 

Det enklaste och troligen mest effektiva sättet är också det mest logiska:Ge stresshormonerna något 

att göra, så att de inte ställer till trassel! 

 
Risken finns att ett alltför slaviskt efterföljande av sådana här material gör att det egna 
tänkandet och reflekterandet ”stängs av”. Ju enklare råden är, desto lättare blir det att följa 
dem. Och eftersom de är så enkla, finns risken att man inte känner sig kompetent även om 
man lyckats följa dem. Man bestämmer inte själv, och allt styrs ”utifrån”. För att en yttre 
motivator ska införlivas och kunna bli en inre motivator krävs att alla tre basbehoven 
självbestämmande, kompetens och tillhörighet uppfylls, om än i olika hög grad hos olika 
personer (Ryan & Deci, 2000b). 

Behandling med Nikotinersättningspreparat 
I Sverige säljs nikotinersättningspreparat, nikotinläkemedel (NRT), utan recept på Apoteken. 
Det enda nikotinläkemedel som kräver recept är nässpray. Det finns i dag en mängd olika 
beredningsformer till exempel plåster, tuggummi, sugtabletter och resoritabletter, samt flera 
olika fabrikat att välja mellan. Varje beredningsform finns dessutom i regel med flera olika 
styrkor av nikotininnehåll. Vad man som rökare ska välja är, med nuvarande kunskaper om 
nikotinläkemedlens effekt, mest en smaksak. Många undersökningar har gjorts på effekterna 
av nikotinläkemedelsanvändning, men få har gjorts för att undersöka om det finns 
nikotinläkemedel som är bättre än andra. Shiffman (2000) har gjort en studie där skillnaderna 
i abstinensbesvär mellan två olika typer av nikotinplåster undersöktes. Han drar slutsatsen att 
ett 24-timmarsplåster är effektivare än ett 16-timmarsplåster för att minska abstinenssymptom 
och morgonbegär, men att en placebogrupp hade behövts för att kunna utvärdera effekterna 
mer exakt. Lerman et al (2004) ville utvärdera skillnaderna mellan nikotinplåster och 
nikotinnässpray, då dessa har så olika upptagningstid i kroppen. Båda typerna av NRT 
användes under åtta veckor efter rökslutardatum. Efter sex månader fanns inte någon 
statistiskt säkerställd skillnad i rökslutsfrekvens mellan de båda grupperna. Blondahl et al 
(1999) konstaterar att det spelar roll för resultatet i rökfrihet hur man kombinerar NRT-
preparat, inte bara att de används, men att mer forskning behövs för att hitta optimal 
behandling. Många tillfrågade svenskar (36%) tror att man blir beroende av nikotinläkemedel, 
men enligt Apoteket är den risken liten. Ungefär fem procent av de som använt 
nikotintuggummi vid sitt rökstopp använder dem fortfarande ett år efter rökstoppet. För dem 
som använder nikotinplåster finns inga indikationer på någon långtidsanvändning.7 Shiffman 

                                                
7 www.apoteket.se 2004 11 17  
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et al (2003) har nått samma resultat i en studie från USA; långtidsanvändning av 
nikotinläkemedel är ovanligt och har inte påverkats av att de säljs receptfritt.  
 
Syftet med nikotinläkemedel är att minska de abstinenssymptom som uppstår när man slutar 
röka tvärt. Genom att under en period tillföra nikotin i mindre mängd och successivt trappa 
ned mängden genom att byta till svagare preparat, ska rökstoppen underlättas. Tidigare har 
rekommendationerna varit att inte kombinera rökning med användande av nikotinersättning, 
men detta kan komma att ändras. En undersökning har visat att nedtrappning av rökning med 
hjälp av nikotinläkemedel kan vara en god hjälp att nå personer som inte är beredda att sluta 
röka nu, men som kan tänka sig att minska sin tobakskonsumtion under en längre period, för 
att så småningom sluta helt (Bollinger et al, 2000). Metoden har tidigare inte ansetts fungera 
för rökavvänjning, men kan nu komma att visa sig vara ett alternativ för de som har väldigt 
svårt att sluta (ibid).  
 
Även om det finns många undersökningar gjorda på NRT-användning är resultaten långt ifrån 
entydiga. Campbell (2003) redovisar de skiftande resultat som flera undersökningar visat vad 
det gäller effekten av NRT vid rökslut, och konstaterar att det krävs fler, bättre utformade, 
med placebo jämförda, och även kliniska studier för att få en rättvis bild av den verkliga 
effekten av NRT-användning (ibid.). Många studier tyder också på att enbart NRT-
användning inte är verksamt i längden. Det ökar ofta rökslutsfrekvensen under den första 
tiden, om man jämför med grupper som enbart fått rådgivning, men i ett längre perspektiv 
utjämnas skillnaderna (Hand et al, 2002; Molyneux et al, 2003). Ett problem med NRT är 
också att återfallsfrekvensen i regel är hög, det hjälper många rökare att sluta, men för att 
stoppet ska bli bestående krävs något mer (Glavas et al, 2003).  
 
Sett ur ett självbestämmandeperspektiv är dessa resultat fullkomligt logiska. NRT användning 
är verkligen att förlita sig på yttre motivatorer (Williams et al, 2002). Om en rökare verkligen 
bestämt sig, och tror sig kunna genomföra ett rökslut, men av olika anledningar är orolig för 
abstinenssymptom, kan NRT säker vara till god hjälp. Då är beslutet sprunget ur rökarens 
egen övertygelse om sin egen kompetens, han/hon har själv tagit beslutet och kommer att få 
sin upplevelse av kompetens och självbestämmande tillfredsställd i och med ett lyckat 
rökstopp. Att stärka känslan av att må bra och känna sig lyckad under den mest kritiska 
perioden efter rökstoppet med hjälp av NRT ökar sannolikheten för att rökstoppet blir 
bestående. Får personen dessutom kontakt med hjälpsam personal på exempelvis Apoteket, 
som kan ge råd och stöd vid användningen, är det ännu bättre. Känslan av att vara ensam i sitt 
rökstopp försvinner. Problem kan uppstå om rökaren förväntar sig att NRT ska ge den styrka 
och kompetens som krävs för att lyckas. Att nikotinläkemedlet ska ge motivationen att sluta 
röka. Risken finns att när nedtrappningen är slutförd och den yttre motivatorn-NRT- 
försvinner, börjar klienten tvivla på sin egen kompetens och återfaller. NRT kan knappast 
anses fylla någon funktion ur ett KASAM-perspektiv, bortsett från ovanstående synpunkt 
gällande att en motiverad rökare som oroar sig för abstinenssymptom, kan få hjälp av NRT 
under den besvärliga fasen. För rökaren blir rökslutet då inte bara begripligt och meningsfullt, 
NRT hjälper till att göra det mer hanterbart.  
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Kognitiv beteendeterapi 
Antalet studier på kognitiv beteendeterapi (KBT) vid rökavvänjning är i dagsläget inte så 
omfattande. Intresset för KBT vid andra beteendeförändringar är dock stort. Jag har hittat 
studier av två lite olika tobaksavvänjningsmetoder med KBT-inriktning. Den ena, ett 
självhjälpsmaterial för ”hemterapi” studerades genom att deltagarna delades in i två grupper 
(Sykes & Marks, 2001). Den ena gruppen fick ett självhjälpsmaterial baserat på Kognitiv 
beteendeterapi. Den andra gruppen fick ett material kallat ”Stop Smoking Made Easier” 
(SSME), vilket är baserat på information om hur man ”tekniskt” går till väga när man vill 
sluta röka. KBT-materialet var ganska omfattande med olika typer av verktyg (kassettband, 
broschyrer, med mera). Skillnaden mellan KBT- och SSME-materialet var främst att KBT-
materialet utgick från att rökning är ett psykologiskt beroende och att rökarna inte alls 
behöver ha en enorm egen viljekraft för att lyckas med sitt rökstopp. Syftet med detta var att 
motivera och stärka rökarnas tro på sin förmåga att sluta genom att erbjuda ett urval av 
psykologiska metoder för rökavvänjning. Rökarna väljer själva den metod de vill använda. I 
konceptet ingick förutom självhjälpsmaterialet en introducerande gruppsession några dagar 
innan deltagarna startade sin cigarettnedtrappning. Genom att arbeta med delmål guidades 
rökarna mot att efter ca en vecka sluta helt. Under tre månader efter slutdagen tränade 
deltagarna med hjälp av programmet på egen hand förmågan att undvika återfall genom 
mental träning, meditation och avslappning. Forskarna drar slutsatserna att KBT-strategin, att 
öka rökarnas självförtroende, tro på att de kan och kommer att kunna genomföra förändringen 
till icke-rökare, spelar en viktig roll för ett lyckat rökstopp. Även om rökarna så att säga får 
göra den på egen hand, utan någon terapeut. Att som i SSME-materialet fokusera på att 
rökning är ett slags sjukdom som det kräver mycket viljekraft att ta sig ur, försvagar rökarnas 
tro på sig själva, och ökar deras hjälplöshetskänslor (ibid.). 
 
Den andra metoden, en KBT-behandling med fler träffar, en femdagarsbehandling (FDP) med 
gruppterapi mot rökning studerades av Frikart et al (2003). Gruppsessionerna genomfördes 
fem kvällar i rad, och föregicks av en förberedande träff veckan före starten. Varje träff tog ca 
90 minuter. Gruppsessionerna följdes upp med två träffar efter två veckor respektive en 
månad. Deltagarna fick vid första träffen information av en läkare om hälsoeffekter och -
vinster med att sluta röka, tobakens påverkan på kroppen och hjärnan, samt dietråd för att 
undvika viktuppgång. De uppmanades att vara helt rökfria från första träffen. FDP baseras på 
utbildande KBT-arbete, med syftet att utveckla deltagarnas icke-rökare-approach. 
Kursledarna arbetade med att stärka deltagarnas motivation genom att synliggöra deltagarnas 
medvetna och omedvetna påverkansfaktorer och influenser kring rökningen. Långvarig 
rökfrihet skulle nås genom träning av stresshantering, undvikande av högrisksituationer och 
tyngdpunkt på de positiva effekterna av ett rökstopp. Daglig uppmärksamhet på, och mätning 
av, framgång skulle uppmuntra deltagarna. Deltagarna utbytte också telefonnummer för att 
kunna stötta och hjälpa varandra i svåra situationer. Olika dieter hölls varje dag för att 
underlätta rökfriheten, korrigera felaktigheter i kosten beroende på rökningen, samt minska 
risken för viktuppgång. Av de som fullföljde gruppsessionerna (82%) var samtliga rökfria 
efter de fem träffarna. Efter ett år var en fjärdedel fortfarande rökfria. Den enda statistiskt 
signifikanta faktorn som påverkade resultatet var hur länge rökarna rökt. De som rökt mindre 
än 20 år hade nästan dubbelt så hög rökslutsfrekvens som de som rökt längre än 20 år. 
Huvudorsaken till återfall var stress (ibid.).  
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Det är intressant att se skillnaderna i redogörelsen av rådgivning. I ovanstående två studier 
redogörs ganska detaljerat för viken typ av material och vilken typ av rådgivning deltagarna 
fått. Att jämföra med övriga studiers betydligt mer knapphändiga uppgifter om den delen av 
interventionerna. Olika KBT-metoderna bygger på att stötta klientens upplevelse av att vara 
kompetent och kunna hantera sitt beteende. Det ingår i KBT att klienten själv ska vara 
delaktig och hitta den hjälp/den metod som passar bäst för honom/henne. Att ha 
gruppsessioner eller enskilda terapisessioner med en KBT-terapeut tillfredsställer behovet av 
tillhörighet. Även självhjälpsmaterial tycks fungera vid rökavvänjning, men det fanns alltså 
en märkbar skillnad i resultat mellan ett ”tekniskt” hållet material med fokus på att bryta det 
jobbiga fysiska beroendet av nikotin, och ett KBT- inriktat material som syftade till att stötta 
rökarna att hantera det psykologiska beroendet av cigarretterna. I KBT-materialet gavs 
deltagarna möjlighet att själva välja den psykologiska metod de ville hålla sig till. Baserat på 
självbestämmandeteorins grunder för att en beteendeförändring ska bli lyckad, torde KBT 
kunna fungera ganska bra vad det gäller att ge långvarig rökfrihet. En 
tobaksavvänjningsmetod med utgångsläge i KBT uppfyller samtliga basbehov: Behovet av 
tillhörighet, kompetens och självbestämmande (Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b; 
Williams et al, 2002). Då KBT utgår från klienten och dennes livssituation finns möjlighet att 
ta hänsyn till den vid behandlingen, och därmed också ur ett KASAM-perspektiv ge goda 
chanser till en lyckad beteendeförändring. En beteendeförändring som utgår från klientens 
hela livssituation ökar chansen att klienten upplever den som begriplig, meningsfull och 
hanterbar och därmed tar den till sig (Antonovsky, 1991). Men även dessa metoder drabbades 
av många återfall under första tiden efter rökstoppet. Utifrån självbestämmandeteorin eller 
teorin om KASAM kan jag inte hitta några förklaringar till detta.  

Självhjälpsmaterial 
Utbudet av så kallat ”självhjälpsmaterial” är ganska stort för den som vill göra ett försöka att 
sluta röka på egen hand. Såväl läkemedelsbolagen8, cancerfonden9, som olika 
frivilligorganisationer10 erbjuder olika typer av material, och allt mer finns tillgängligt på 
Internet. Det finns också flera böcker med personers självupplevda erfarenheter av sitt rökslut 
(Agerberg, 2004; Dopping, 2004; Von Zweigbergk, 2004). En av de mer omfattande och 
”instruktionsboksliknande” böckerna är Äntligen rökfri (Carr, 2003). Författaren, Alan Carr, 
menar att alla rökare vill fortsätta röka, annars skulle de inte tända nästa cigarett (ibid. s.27): 
 

Alla kan sluta röka, och alla kan upptäcka att det är lätt. Det är egentligen rädslan som gör att vi 

fortsätter röka. 

 

 Det som får folk att fortsätta röka är alltså rädslan för abstinenssymptom, rädslan för att livet 
ska bli tråkigt, rädslan för att behöva dras med röksuget under lång tid, och så vidare  

                                                
8 http://www.nicotinell.se/ ; http://www.nicorette.se/templates/Page.aspx?id=5 ; http://www.niquitin.se/niquitin.html  

9 http://www2.cancerfonden.se/default.asp  

10 http://www.tobaksfakta.org/Default.aspx?id=2957  
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Carr menar att han, genom sin ”pengarna-tillbaka-garanti” (Det vill säga: den som inte lyckas 
sluta röka får pengarna tillbaka.) har kunnat kontrollera att nittiofem procent av de som 
vårdats på hans kliniker lyckats sluta. Däremot nämns ingenting om hur lång tid efteråt de 
hållit sig rökfria. Ingen långtidsuppföljning finns redovisad. Det han har gemensamt med 
självbestämmandeteorin och motiverande samtalstekniken är konstaterandet att rökare inte 
tycker om att bli tillsagda vad de ska göra. Att de känner sig behandlade som idioter på grund 
av att de fortsätter röka trots alla råd och varningar. Carr menar att syftet med hans metod är 
att rökaren ska skapa en ny attityd till sin rökning. Enligt honom beror oförmågan att sluta på 
två saker: Nikotinberoendet och den ”hjärntvätt” man ägnat sig åt hela den tid man rökt för att 
lära sig tycka om att röka. Kan man ”hjärntvätta” in ett nytt tankesätt kring rökningen kan 
man också sluta röka utan problem. Det finns, enligt honom, bara två orsaker till att man 
misslyckas med hans metod (ibid. s.28): 
 

1:ATT INTE FÖLJA INSTRUKTIONERNA /…/ 

2:BRISTANDE FÖRSTÅELSE 

 

Carr menar att han är experten, alltså ska hans instruktioner lydas, och det är i första hand sina 
egna åsikter och sitt sätt att tänka man ska ifrågasätta, inte hans (ibid.). Enligt 
självbestämmandeteorin bryter detta mot både behovet av att känna sig självbestämmande och 
kompetent. Att lyda någon annans order gör att motivationen hamnar utanför individen själv 
(Williams, 2002). I Carrs bok betonas att man som rökare måste komma till insikt om att man 
är missbrukare av en drog, nikotin, och inte får kalla rökningen en ”vana”. Carr argumenterar 
kraftfullt mot rökares försvar för att fortsätta röka, och konkreta uppmaningar och 
instruktioner finns insprängda i texten. Som till exempel: 
 

”Bara en cigarrett” är en myt som du måste utplåna från din hjärna. (ibid. s. 120) 

VAD DU ÄN GÖR MÅSTE DU UNDVIKA ATT GÅ I FÄLLAN ATT SÄGA: ”INTE NU. SENARE” OCH 

SLUTA TÄNKA PÅ SAKEN. UTARBETA TIDTABELLEN NU OCH SE FRAM EMOT DET. (ibid. s. 

138)  

 
Hur man ska få en rökare att vilja lägga in sig på hans kliniker, eller läsa boken från pärm till 
pärm (drygt 200 sidor) tas inte upp. Men det betonas att om så bara sker, kommer rökarna att 
tycka det är lätt och roligt att sluta röka.  
 
Betydligt mindre omfattande är Fimpa dig fri (Holm-Ivarsson & Nordström-Torpenberg, 
2003). En steg-för-stegguide som guidar rökaren från att bestämma sig för att sluta, att sätta 
ett stoppdatum till veckorna närmast efter rökstoppet. Boken har ett steg-för-steg-upplägg. Ett 
exempel på instruktioner under vecka tre (ibid. s.14): 
 

Fortsätt 

• Att tänka på den inre bilden av din nya, rökfria identitet många gånger om dagen. 

• Att bara röka utomhus eller i rökhörnan. 
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• Med cigarettbokföringen och att dra ner på rökningen. 

• Att spara fimpar i burken 

 
Några rader längre ner kommer Jag tänker bli rökfri därför att: Med efterföljande sex och en 
halv rad att fylla i svaret på.  
 
Den lämnar inte särskilt mycket utrymme för egna tolkningar och varianter om man ska 
kunna fylla i alla rader korrekt. Boken är utformad som en arbetsbok för barn i de lägre 
årskurserna, där man skriver in sina svar på frågor på förtryckta rader. Den som följer den här 
boken alltför slaviskt riskerar att den blir en yttre motivator (Williams et al, 2002). Även om 
boken ger många instruktioner har den ett ”peppande” tilltal, och den betonar att det verkligen 
är möjligt att sluta röka och att man ska tro på att man kan klara ett rökstopp. Men 
utformningen riskerar att rökaren kan känna sig inkompetensförklarad. Däremot tar den 
verkligen hänsyn till rökarens hela livssituation då den ger råd om hur man ska äta, 
motionera, slappna av och tänka positivt, så ur ett KASAM-perspektiv kan den fylla en 
funktion som hjälp vid ett rökstopp i och med att man som rökare får råd om annat än 
rökningen som spelar in vid ett rökstopp. 
 
Ett liknande upplägg har Rökfritt liv. Funderat på att sluta? (Pantzar, 1994). Även den går 
igenom åtgärder som ska genomföras vecka för vecka, och innehåller många frågor som ska 
besvaras skriftligt i boken. Den största skillnaden mellan den och fimpa dig fri är 
omfattningen på texten mellan uppgifterna. Rökfritt liv ger betydligt mer fakta om tobak och 
dess skadeverkningar samt många exempel på vad som kan gå fel och hur man bäst 
förbereder sig för att undvika bakslag. Fokus ligger inte direkt på att peppa rökarna, mer på att 
lära dem undvika återfall. Peppandet får rökarna sköta själva. Vikten av att följa boken 
betonas (ibid. s.14): 
 

Följ programmet steg för steg!/.../Därefter ska du som är rökare läsa och genomföra arbetsuppgifterna 

i ett kapitel i taget från kapitel 2 till kapitel 6 med hänsyn tagen till de förändringar som beskrivs i 

kapitel 7 

 
Sett utifrån Självbestämmandeteorin lämnar en sådan här inledning inte mycket utrymme för 
individens behov av att känna sig varken självbestämmande eller kompetent. Boken riskerar 
att bli en yttre motivator i och med sitt tilltal till rökarna. Motivationen sägs byggas upp under 
arbetet mot rökslutet, och att det är rökaren själv som väljer hur stark motivation man skaffar 
sig. Vikten av att införliva beteendeförändringen betonas (ibid. s.41):  
 

I det längre perspektivet krävs att du arbetar för att införliva de nya vanorna så att du trivs med dem. 

 
Detta kan ses som ett nästan ordagrant användande av Självbestämmandeteorins tankar om 
vikten av att införliva yttre motivatorer för att en beteendeförändring ska bli bestående (Ryan 
& Deci 2000a; Ryan & Deci, 2000b). Men i övrigt är den, som sagt, mycket lik Fimpa dig fri. 
 
Ett litet annorlunda utformat självhjälpsmaterial är Varför skulle jag sluta röka?(Corbett, 
2003b). Materialet är utformat som en dialog mellan två gamla vänner varav den ena slutat 
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röka för ungefär ett år sedan medan den andre fortfarande röker. Den rökfria vännen, Johan, 
guidar, genom att berätta om sitt lyckade rökstopp och den hjälp han fått av sin läkare, sin vän 
mot ett beslut att sluta röka. Utgångspunkten i metoden är de tio ”byggstenskort” Johan fått av 
sin läkare, och som han numer alltid bär med sig i plånboken. Dessa byggstenskort finns som 
bilaga, bara att klippa ut och bära med sig. Byggstenarna är: Val, fördelar värderingar, 
självförtroende, åtagande, belöningar, stöd, ersättningar, handlingsstrategier och planering 
(ibid. s.52). Metoden är att fokusera på dessa byggstenar och successivt bygga upp sitt 
självförtroende och sin inre övertygelse att man klarar av att sluta röka den här gången. Att 
beslutet måste komma från personen själv och dennes övertygelse betonas. Johan har berättat 
om de fördelar många rökare upplever efter fyra veckors rökfrihet (ibid.s.21):  
 

 -Är inte det här personliga fördelar? frågade jag. 

-Det skulle de kunna vara. Men om det inte spelar någon roll för dig om du får en hjärtattack, hur 

maten smakar eller att kunna gå uppför en trappa utan att tappa andan, så är det inte personliga 

fördelar. 

 
Individens valfrihet betonas, även om man rekommenderas att noggrant följa råden och de 
anteckningar och det man gjort i arbetet med byggstenarna (ibid. s.48):  
 

Att sluta röka handlar inte om fåfänga och att göra det på rätt sätt, utan att lära sig klara av en ny 

uppgift.  

 
Utifrån självbestämmandeteorin kan den här metoden uppfylla individens behov av såväl 
kompetens som självbestämmande. Framförallt kompetensutvecklingen tycks vara en mycket 
viktig komponent i den här metoden. Det lämnas mycket utrymme för egna tolkningar i 
arbetet med byggstenarna. Visserligen poängteras att det finns ”rätt” och ”fel” sätt att tänka 
och agera på, men att det finns fler än ett ”rätt” sätt, så individen alltid har möjlighet att 
bestämma och välja själv. Vikten av att ha stöd från omgivningen betonas. Materialet i sig 
tillfredsställer inte behovet av tillhörighet, men den som arbetar utifrån det blir 
uppmärksammad på behovet av hjälp från omgivningen för att lyckas. Så metoden i sig kan 
sägas uppfylla såväl behovet av att känna sig kompetent, självbestämmande och känna 
tillhörighet om man följer den. Men användandet av ”byggstenskorten” kan leda till att man 
lägger alltför mycken tilltro till dessa och de blir en yttre motivator. Då Johan, som varit 
rökfri ett år, ger sina byggstenskort till sin vän säger han (ibid, s.36): -Du kan få mina så ber jag 

min läkare om en ny uppsättning. Han behövde således fortfarande sina kort efter ett år. Det tycks 
som om det här materialet tar hänsyn till hela människans livssituation. Byggstenskorten 
uppmanar arbete med värderingar, belöningar, såväl fysiska som mentala och omgivningen 
som stöd eller risk för att underlätta ett rökstopp. Så utifrån KASAM-perspektivet kan detta 
vara en fungerande metod för rökstopp.  
 

Slutsatser 
Syftet med studien var att beskriva och analysera metoder för tobaksavvänjning utifrån 
frågeställningarna: Hur tar metoderna hänsyn till människors behov av att uppleva 
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självbestämmande, kompetens och tillhörighet? Hur arbetar metoderna med att stärka 
människors inre motivation? Hur tar metoderna hänsyn till människors hela livssituation? 
Utgångspunkten vid analysen har varit Självbestämmandeteorin och teorin om KASAM.  
 
När det gäller rådgivning till rökare har det visat sig att sjuksköterskeinterventioner har 
lyckats relativt bra. En förklaring till det kan vara att förhållandet mellan sjuksköterskan och 
patienten kan tillfredsställa patientens behov av tillhörighet. Sjuksköterskan är den av 
vårdgivarna som patienten träffar mest och som kan lyssna och sätta sig in i och ta hänsyn till 
patientens livssituation. Då rådgivningen anpassas till patienten känner han/hon att det finns 
möjlighet till självbestämmande, och att få känna sig kompetent. Detta sammantaget kan leda 
till en ökad inre motivation. När det gäller handledningsmaterial till tobaksavvänjare ligger 
fokus ofta på rent ”tekniska” kunskaper om tobaksavvänjning, vilket inte tillfredsställer något 
av ovanstående behov, eller tar någon hänsyn till klientens livssituation. Det finns också en 
risk med alltför ”tekniska” material, vilka inte förbereder den som ska arbeta med 
tobaksavvänjning för klientmötet, att vårdgivaren helt enkelt låter bli att ta upp frågan. 
 
När det gäller Motiverande samtal ligger fokus på klientens behov av självbestämmande. 
Genom att lyssna och tillsammans med klienten reflektera över det han/hon berättar ska 
dennes inre motivation arbetas upp. Motiverande samtal tillfredsställer behovet av 
självbestämmande väl, men behoven av tillhörighet och kompetens sämre, då sessionerna 
med rådgivaren är korta och målinriktade. Genom att ge klienten möjlighet att berätta om sin 
livssituation kan tobaksrådgivaren ta hänsyn till denna.  
 
När det gäller ”Distansrådgivning”, Sluta-röka-linjer, uppfyller deras koncept väl kravet på 
självbestämmande och kompetens, men i och med att klienterna kommer i kontakt med olika 
rådgivare, blir behovet av tillhörighet sämre tillfredsställt. De erbjuder ett kravlöst stöd och 
arbetar för att stötta klienternas tro på sin egen förmåga och inre motivation. Men det material 
de sänder ut ger med sina alltför konkreta råd litet utrymme för självbestämmande, och 
riskerar genom sitt upplägg att ”stänga av ” klientens egna reflekterande och 
inkompetensförklara klienten. Deras tobaksrådgivare arbetar för att stötta klienterna ur ett 
brett perspektiv, men då rådgivarna kan vara olika vid varje kontakt uppkommer svårigheter 
att få en bild av klientens hela livssituation och hur den påverkar rökningen. 
 
När det gäller behandling med Nikotinersättningspreparat handlar det verkligen om att förlita 
sig på yttre motivatorer. De kan stärka känslan att må bra och känna sig lyckad direkt efter ett 
rökstopp, och får man hjälp av exempelvis apotekspersonalen kan en viss känsla av 
tillhörighet uppkomma. De utgår på intet sätt från användarens livssituation.  
 
När det gäller Kognitiv beteendeterapi för tobaksavvänjning bygger den på att stöta klientens 
upplevelse av att vara kompetent. Den ger utrymme för klientens självbestämmande, då 
klienten alltid erbjuds olika alternativa vägar att gå mot ett rökstopp. Även behovet av 
tillhörighet kan tillfredsställas då gruppsessioner eller individuella sessioner med en terapeut 
ofta ingår. Arbetet är mycket fokuserat på att stötta klientens tro på sin egen förmåga och inre 
motivation, genom att synliggöra deras medvetna och omedvetna påverkansfaktorer. Genom 
att arbeta med klienternas såväl fysiska och mentala upplevelser av rökningen tas hänsyn till 
hur rökningen påverkar livssituationen.  
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När det gäller självhjälpsmaterial finns det material som genom att arbeta alltför ”tekniskt” 
och uppmana klienten att följa dess instruktioner till punkt och pricka, riskerar att 
inkompetensförklara klienten, samt lämna väldigt lite utrymme för självbestämmande. Inte 
heller behovet av tillhörighet uppfylls av dessa. Syftet är troligtvis att peppa deltagarna och 
öka deras motivation att sluta, men materialet riskerar att bli väldigt mycket av en yttre 
motivator då de inte tillfredsställer något av basbehoven särskilt väl. Däremot tar materialen 
ofta hänsyn till klienternas hela livssituation genom att ge råd om såväl kost, motion som 
fysisk avslappning.  
 
Jämför man resultaten från de nyare studierna och de tre nya grupper av tobaksavvänjning 
som ingår i denna studie med SBU:s resultat från 1998 finner man att de är i stort sett 
desamma. Även om metoderna för tobaksavvänjning i denna studie har analyserats utifrån 
Självbestämmandeteorin och teorin om KASAM, och det utifrån studiens frågeställningar kan 
finnas förklaringar till olika metoders resultat, eller brist därpå, kvarstår faktum: Resultaten i 
andelen långvariga, rökstopp är lika dåliga i princip vilken metod för tobaksavvänjning man 
än använder sig av.  
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Diskussion 

Det är aldrig för sent att sluta röka. Sir Richard Doll, en legendar inom tobaksforskning, har 
sagt11: Effekterna drabbar alla till slut, hur tidigt är det slumpen som avgör. Av all den litteratur på 
området jag läst, finns det inget som inte pekar på att alla, oavsett ålder och 
sjukdomstillstånd, vid ett rökstopp faktiskt får hälsovinster. Rökavvänjning är den viktigaste 
åtgärden för att minska ohälsan i världen. Det är en kostnadseffektiv metod i princip hur man 
än bär sig åt inom vården. Men faktum kvarstår:  
 
Av alla de människor som slutar röka gör 90-95% det på  egen hand. Mindre än 10% slutar att röka i samband 

med rökavvänjningsprogram eller liknande.(Arborelius, 1993 s.45).  
 
Totalt får ca 1% av rökarna hjälp av vården med sitt rökstopp.12 Antingen kan man tolka detta 
som att rökare är väldigt bra på att sköta sin egen behandling, eller att vården är mycket dålig 
på att hjälpa rökarna. Sett utifrån den här studiens resultat har flera av dagens etablerade 
metoder ofta brister vad det gäller antingen att ta hänsyn till klienternas behov av 
självbestämmande, kompetens och/eller tillhörighet. Flera av dem tar dessutom inte hänsyn 
till klienternas hela livssituation, och de arbetar inte heller för att stärka klienternas inre 
motivation. Många tillfredsställer något av ovanstående, men få tillfredsställer eller tar hänsyn 
till alla dessa faktorer. Kanske kan det vara en av förklaringarna till de magra resultaten, och 
att rökarna väljer att försöka sluta på egen hand i första hand. Hellre det än att behöva känna 
sig inkompetenta och styrda utifrån. 
 
Visst finns det studier av metoder där runt en tredjedel av deltagarna fortfarande är rökfria ett 
år efter rökstoppet, men de flesta metoder har inte entydigt så goda resultat. Utifrån denna 
studies granskning av metoder utifrån Självbestämmandeteorin och teorin om KASAM, tycks 
det som om det inte spelar någon större roll för resultatet i andelen lyckade rökstopp om 
metoden har få eller många brister i att uppfylla människans behov av tillhörighet, 
självbestämmande och kompetens, ta hänsyn till människans hela livssituation eller stärka den 
inre motivationen. Exempelvis KBT uppfyller dessa kriterier ganska väl, medan 
”Distansrådgivning” har betydligt fler brister. Ändå är slutresultaten i andelen lyckade 
rökstopp ungefär desamma efter ett år. Att skillnaderna och likheterna i resultat beror på att 
utgångspunkterna i Självbestämmandeteorin och KASAM inte har någon inverkan på andelen 
lyckade rökstopp verkar inte sannolikt. Forskning på andra beteendeförändringar än rökstopp 
har visat att människans basbehov behöver tillfredsställas för att en beteendeförändring ska 
ske och bli hållbar, att en beteendeförändring behöver ha sin utgångspunkt i den inre 
motivationen (Ryan & Deci, 2000a; Williams et al 2002) och att människan behöver känna att 
det som ska hända är begripligt meningsfullt och hanterbart för att hon ska vilja inlemma det i 
                                                
11 Enligt Tobaksfaktas nyhetsbrev (2004 06 21) till Sunday Times 

12 Docent Hans Gilljam, enhetschef vid centrum för folkhälsa, vid ett seminarium Sandwich smoke and science 2007 02 

07 
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sitt liv (Antonovsky, 1991). Det verkar inte troligt att beteendeförändringen rökstopp är ett 
undantag från detta. En del av svårigheten att analysera metoderna utifrån dessa teorier ligger 
i forskarnas sätt att presentera sina studier väldigt ”tekniskt”, och utesluta närmare 
information om den pedagogiska delen av interventionen. Att studierna och metoderna 
presenteras på det sättet, säger å andra sidan kanske en del om vad forskarna anser vara 
relevant för lyckad tobaksavvänjning.  
 
Hypotesen jag arbetat utifrån har varit att resultatet hänger på den inre motivationen hos 
klienten. Kan det vara så att så länge en metod inte till fullo tar hänsyn till och stöttar en 
klients inre motivation och hela personens livssituation kommer inte resultaten att bli särskilt 
bra? Så länge metodens upplägg brister i detta, oavsett hur mycket eller lite, kvittar det vilken 
metod man använder sig av. Då blir metoderna mer beroende av personligheten hos såväl 
deltagare som utförare. Men hur ska man göra? Ska man klassificera rökare i olika kategorier 
som behöver olika behandling? Vilken hänsyn ska man ta till varför man röker? Missar man 
inte individen när man genomför ”masskampanjer” för att få fler att sluta. Som Olsson (1997, 
s.130) säger: Eftersom tobaksbruket har djupa rötter i människors sätt att leva måste förändringar ha sin 

utgångspunkt i rökaren själv.  
 
Hur ska man kunna skaffa sig information om den individuella rökaren och dennes hela 
kontext, och kunna anpassa rådgivningen när man har ett några minuter långt samtal till sitt 
förfogande? Hittills har nog läkarna haft fördelen att deras patienter i större omfattning lytt 
”farbror doktorn”. Detta kommer troligtvis att ske i mindre utsträckning än tidigare, då 
patienter idag är mer pålästa och törs ifrågasätta de råd de får. Jag tror därför att ”det korta 
motiverande samtalet om tobak”, om det används som enda tobaksavvänjningsmetod, 
kommer att få allt mindre betydelse vad det gäller att få ned andelen rökare.  
 
Att finna ett ”mirakelpiller” som får människor att sluta röka verkar viktigt, åtminstone om 
man ser till uppmärksamheten det får i media. Mycket lite skrivs om pedagogiken kring 
tobaksavvänjning, och hur den kan utvecklas. Men vad är problematiken i tobaksavvänjning? 
Skulle verkligen fler rökare sluta bara för att de visste att det fanns ett piller man kan ta i 
några veckor och sedan är man för alltid fri från rökbegäret? Det handlar, enligt 
självbestämmandeteorins utgångspunkter, fortfarande om yttre motivatorer. Oavsett hur 
effektiv medicinen är, är den fortfarande ingenting som kommer inifrån. En yttre motivator 
kan knappast få en beteendeförändring att bli bestående om inte beslutet är förankrat hos 
individen som ska göra den. Det sägs visserligen att 75-80 % av alla rökare vill sluta röka. 
Förmodligen är det så, men finns det inte i dessa undersökningar en viss risk att folk svarar att 
de vill sluta, på grund av att man har en känsla av att man ”borde” svara så? Det är idag inte 
direkt populärt att vara rökare, varken ur samhällets eller den enskilde individens perspektiv. 
Men om vi nu antar att dessa siffror stämmer, hur många av dessa vill sluta idag? Kan det 
finnas en risk att om man tror att man verkligen kommer att sluta på en gång när man väl 
försöker, skjuter upp slutdatumet? Fortfarande återstår problemet att motivera rökarna att vilja 
sluta och sluta nu inte ”snart”... I flera studier har mer än hälften av de som tillfrågats tackat 
nej till att delta. Vad beror detta på? Utvecklingen går också mot att ju färre rökare vi har, 
desto svårare ”fall” handlar det om. Hur motiverar vi dessa att sluta? Det finns ett dilemma 
här: Samtidigt som rökarna kostar samhället stora summor varje år, betraktas rökning för det 
mesta som en ”privatsak” (framförallt av rökarna) och ingen som någon myndighet ska lägga 
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sig i och bestämma om. Olsson tar upp denna problematik i sin avhandling Folkhälsa som 
pedagogiskt projekt (1997, s130): 
 

Förändringar av bruket måste därför också ha sitt ursprung hos dem själva. Detta innebär t.ex. att 

samhället måste respektera en tobaksbrukares val att fortsätta använda tobak och ta de risker detta 

innebär för honom personligen. Samtidigt har samhället skyldighet att skapa så gynnsamma 

betingelser som möjligt för att göra ett sådant val verkligt fritt och grundat på god information.13 

 
Det kanske är dags för lite nya grepp inom tobaksavvänjningen? Jag såg en notis på en 
kvällstidnings hemsida med rubriken Fimpa om du vill bli full. 14  Enligt artikeln har forskare i 
USA upptäckt att råttor, vilka matades med nikotin och alkohol uppvisade lägre promillehalt i 
blodet än de som enbart matats med alkohol. Enligt forskarna beror detta på att nikotinet 
fördröjer transporten av alkoholen ut i kroppen. Hålls alkoholen kvar i magsäcken bryts 
alkoholmolekylerna ner innan de når blodomloppet. Detta kan, enligt forskarna innebära att 
de som röker samtidigt som de dricker alkohol utsätter sig själva för risken att drabbas av 
alkoholskador då de måste dricka mer för att bli berusade. Det är ganska intressant att ingen 
tidigare verkar funderat särskilt över detta, då feströkande är så vida utbrett. Intressant är det 
också att man gjort försöken på råttor, då det knappast torde vara något problem att 
genomföra ett försök med människor som försökspersoner. Och ur folkhälsosynpunkt kan 
man väl inte direkt anse att argumentet att ”fimpa för att bli full” är särskilt lämpligt… 
 
De allra flesta metoder för rökavvänjning ger, i procentsiffror räknat, så dåliga resultat att de 
aldrig skulle accepterats om det hade varit en behandling mot något annat sjukdomstillstånd. 
Följande citat ur Holm, 2003 (s.11) gör mig lite beklämd:  
 

Möjligheten att klienten lyckas sluta röka på egen hand är endast cirka två procent mätt ett år efter 

försöket. Om du aktivt försöker påverka människor att sluta röka är allt därutöver alltså bra resultat.  

 
Varför accepterar man så dåliga resultat? Kan det vara så att varje rökare kostar samhället 
sådana enorma summor att man vinner även om man bara hjälper ett fåtal att sluta? Man 
kanske skulle se mer till kvantitet. Inte enbart att man vinner på att få rökare att sluta, utan 
försöka maximera andelen rökare som slutar. Då skulle man ju maximera vinsterna också.  
 
Ofta när jag pratar med elever i grundskolans lägre årskurser får jag frågan: ”Men varför får 
de fortsätta göra cigaretter? Varför vill någon göra cigaretter? Det känns alltid lika nedslående 
att leverera svaret: Pengar. Det positiva är det självklara i dessa barns tankar att 
tobakstillverkning och –bruk är någonting fel, någonting som inte för någonting gott med sig. 
Att många av dessa barn om några år kommer att testa att röka, och att en del av dem kommer 
att bli dagligrökare är tyvärr det troligaste scenariot. Men instinktivt har de ändå reagerat 
negativt på tanken på tobak, och sett igenom tobaksbolagens försök att framställa sina 
produkter som harmlösa. Att stötta dessa barns självförtroende och uppmuntra deras negativa 
tankar kring tobak är förmodligen ett betydligt mer effektivt sätt att i ett långsiktigt perspektiv 
                                                
13 SOU 1981:18 s.80 citerat av Olsson, 1997 s.130 

14 www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,863256,00.html  20060727 
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få ned andelen tobaksanvändare, än att forska fram ”mirakelpiller” som ska bota redan 
etablerade tobaksanvändare.  
 

Framtiden? 
I maj 2006 godkändes en ny medicin för att sluta röka, Chantix, av US Food and Drug 
Administration (FDA).15 Chantix verkar på två sätt. Dels dämpas abstinenssymptomen som 
kan uppstå vid ett rökstopp. Dels dämpas effekten av nikotinet ifall rökaren får ett återfall. 
Det fungerar som ett slags antabus och tar bort ”kicken” rökaren annars skulle fått av 
nikotinet. Chantix verkar genom att normalisera nivån av fritt dopamin i hjärnan, vilken kan 
minska efter ett rökstopp. Chantix kom i Sverige ut under senare delen av hösten 2006 under 
namnet Champix.16 Med Champixreceptet medföljer ett supportprogram, då det, enligt Pfizer, 
inte är tillräckligt med enbart Champix för att sluta röka. Inga fakta om några längre 
uppföljningar har gått att få tag på. Enligt Tobaksfakta säger docent Hans Gilljam:  
 

Det gäller att vården tar till vara de nya möjligheter som öppnar sig. Nu blir det ännu mer oetiskt att 

vända ryggen till mot rökare som vill ha hjälp att sluta. 17  

 
Han ser mycket positivt på de nya läkemedlen men betonar att de inte kan ersätta det han 
kallar ordbehandling, det vill säga samtalsstöd, helt och hållet. Läkemedel måste alltid 
kompletteras med samtalsstöd. Och även om resultaten av Champixanvändning är mycket 
goda vid korttidsuppföljningar, är det för tidigt att säga hur stora effekterna blir i ett längre 
perspektiv (ibid.). 
 
Forskare har troligtvis hittat hjärncentrum för röksug. Det finns ett litet område på 
hjärnbarken, kallat Insula, vilket sannolikt är hjärnans centrum för inlärda behov. Då denna 
skadas, vid exempelvis olyckor eller stroke, slutar flertalet av de drabbade att sluta röka 
spontant och utan några som helst besvär. Forskarna i studien undersökte patienter vars Insula 
skadats. 19 av dem rökte och 13 av dessa slutade röka utan några som helst besvär. 
Förhoppningen är att ökade kunskaper om detta ska leda till bättre metoder för 
tobaksavvänjning i framtiden.18 Andra forskare har studerat DNA hos rökare och jämfört de 
som lyckas sluta med de som misslyckats. De har hittat skillnader i generna som tycks göra 
att vissa personer både lättare blir beroende, samt har svårare att sluta röka. Forskarna hoppas 
att deras upptäckt i framtiden kan göra det möjligt att skräddarsy personliga 
rökavvänjningsmetoder.19 Huruvida det i framtiden kommer att bli möjligt att ”utrota” 
rökningen genom dessa medicinska upptäckter, återstår att se. Idag bedrivs 

                                                
15 www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2006/NEW01370.html, 2006 08 24 

16 www.nyfikenvital.org/?q=node/1003 2006 08 24 

17 www.tobaksfakta.se/webObjects/files/print/Dialogs/Print.aspx?instanceID=16  2006 09 17 

18 www.tobaksfakta.org 2007 01 29 

19 Dagens Nyheter 2007 04 03 
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antirökpropagandan på bred front, och allt fler blir medvetna om vikten av att skydda icke-
rökare från passiv rökning.  
 
EU-kommissionen har slagit fast att det inte är diskriminering att vägra rökare anställning. 
Det återstår att se vilka konsekvenser det får i framtiden, då fler arbetsgivare får upp ögonen 
för hur mycket extra en rökare kan kosta dem per år. Som första stora internationella 
organisation anställer Världshälsoorganisationen (WHO) efter 2005 12 01 inte längre 
rökare.20 I Sverige går trenden mot att allt fler kommuner och landsting inför ”rökfri 
arbetstid” för de anställda. Sett utifrån Självbestämmandeteorins principer är lagstiftning och 
sanktioner knappast rätt väg att gå för att få fler att sluta röka. Men det kan vara ett sätt att få 
rökare att minska sin konsumtion och börja fundera över om det är värt besväret att fortsätta 
röka.  

Fortsatt forskning 
Min intention med denna studie var att den skulle bli ett bidrag till en fortsatt diskussion om 
svårigheten med tobaksavvänjning och visa en annan sida av problematiken än den i 
forskningen så ofta visade ”tekniska” sidan. Tobaksavvänjning har också en pedagogisk 
aspekt, som jag ofta upplever glöms bort i de mer frekvent förekommande diskussionerna om 
läkemedelsdoser och kostnadseffektivitet. Jag hoppas denna studie kan vara en del i den 
pedagogiska diskussionen kring tobaksavvänjning. Relevant fortsatt forskning skulle för mig 
vara att gå ut och fråga före-detta tobaksanvändare hur de gått till väga när de slutade, vad de 
upplevt som relevant hjälp i sitt tobaksstopp, samt vilken hjälp de saknat.  

                                                
20 www. SvD.se, publicerat 2005 12 31 
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