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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Studier har visat att rökare generellt äter mer ohälsosamt, samtidigt som de väger 

mindre än icke rökare. Aptit, vilometabolism och energiintag har setts förändras i samband 

med rökstopp, vilket kan leda till en viktuppgång. Oro för viktuppgång i samband med 

rökavvänjning har visat sig vara vanligare hos kvinnor och kunna påverka beslutet att sluta 

röka. Eftersom det saknas kvalitativa studier på före detta rökare skulle vår studie kunna leda 

till en ökad förståelse för den enskilda individen vid rökavvänjning. 

Syfte Syftet med studien var att utforska tankar och erfarenheter hos vuxna kring mat och 

kroppsvikt i samband med rökavvänjning. 

Metod Sju kvalitativa intervjuer genomfördes på personer som hade genomgått 

rökavvänjning, varav sex var rökfria. Som stöd vid intervjuerna användes en halvstrukturerad 

frågeguide. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant. Materialet 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Hälften av de rökfria var oroliga för att gå upp i vikt inför rökstoppet. Majoriteten 

förmedlade att de hade ökat i vikt efter rökstoppet, men menade att rökstoppet inte enbart var 

orsaken. De flesta respondenter önskade en lägre kroppsvikt, varav vissa oroade sig över 

viktens påverkan på hälsan. Det var inte enbart kroppsvikten i sig som påverkade 

respondenterna negativt, utan även ökat bukomfång, bekantas reaktion på viktuppgången och 

en icke överrensstämmande självbild. Vissa respondenter upplevde ökad aptit, bättre 

smakupplevelse och mer tid över i samband med måltid som en följd av rökstoppet, vilket 

uppgavs medföra större portioner. Majoriteten upplevde ett behov av att äta vid röksug och 

vissa började äta mer sötsaker, vilket blev som ett substitut eller en form av belöning eller 

tröst. 

Slutsats Det kan vara av värde att beröra matvanor under rökavvänjning då oro för 

viktuppgång, viktökning och dess följder då skulle kunna förebyggas. Det kan även vara 

betydelsefullt att uppmärksamma individen på rökstoppets eventuella påverkan på matintaget 

och därmed motverka att ohälsosamma matvanor uppkommer. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 ABSTRACT 
 

Background Smokers generally eat unhealthier, but have a lower body weight than non-

smokers. Appetite, resting metabolism and energy intake changes after smoking cessation, 

which can lead to weight gain. Concern about weight gain during smoking cessation was 

observed particularly amongst women and it sometimes influences the decision to quit. There 

are few qualitative studies on ex-smokers, therefore our study could lead to a greater 

understanding of individuals who is in the process of smoking cessation. 

Objective The aim of this study was to explore thoughts and experiences in adults regarding 

food and weight during smoking cessation. 

Method Seven qualitative interviews were conducted with people who have gone through 

smoking cessation. One of them was still smoking. A semi-structured interview guide was 

used and the interviews were recorded and transcribed verbatim and then analyzed with 

qualitative content analysis. 

Results Half of the non-smokers were worried about gaining weight before they stopped 

smoking. The majority experienced post cessation weight gain and meant that there were 

several reasons to their weight gain. The majority wished to weigh less and some of them 

worried about how the overweight influenced their health. The increase in waist 

circumference, friends’ reactions to their weight gain and a non-compatible self-image 

affected the respondents emotionally. Some experienced increased appetite, improved taste 

and more time at the dinner table, as a result of not smoking. This was described to result in 

larger servings. The majority felt the need to eat when they had the desire to smoke. Some 

began to eat more sweets which became a substitute for cigarettes or a consolation or reward. 

Conclusion To prevent weight concern, weight gain and its consequences is it important to 

consider eating habits during smoking cessation. To convey that smoking cessation can alter 

food intake may prevent unhealthy eating habits. 
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1 BAKGRUND 
I Sverige röker 13,6 % av befolkningen över 16 år dagligen (1). Tobaken är idag ett av de 

största hoten mot folkhälsan och varannan rökare kommer att dö på grund av sin rökning (2). 

De vanligaste dödsorsakerna hos rökare är hjärt-kärlsjukdomar och olika typer av cancer, 

exempelvis lung-, svalg- och strupcancer. Det finns även andra rökrelaterade sjukdomar, 

såsom kronisk bronkit och emfysem, som innebär stort lidande. 

I Sverige kan man sluta röka med hjälp av vården eller via stöd per telefon och internet (2). 

Motivation har setts vara viktigt vid rökavvänjning och i en studie såg man att män generellt 

var mindre motiverade att sluta röka jämfört med kvinnor (3). Oron för rökningens 

hälsoeffekter var större hos kvinnorna till skillnad från männen, vilka blev oroliga först när 

de själva fick en rökrelaterad sjukdom.  

1.1 Viktuppgång i samband med rökstopp 
Det finns ett samband mellan Body Mass Index (BMI) och rökning (4,5). En dansk studie 

visade att dagliga rökare hade ett lägre BMI jämfört med icke rökare, där skillnaden var 

större hos kvinnorna (4). Vid uppföljningen av studien såg man att viktuppgång och ökat 

bukomfång var en vanlig följd av att sluta röka, där kvinnor stod för den största ökningen (6). 

Man har även sett att de som slutade att röka gick upp 6-7 kg mer efter åtta år, jämfört med 

de som fortsatte att röka
 
(5). 

 
Underviktiga och obesa riskerade att gå upp mer i vikt efter 

rökstopp jämfört med normalviktiga. En annan studie visade även att de med hög 

tobaksanvändning gick upp mer i vikt efter rökstopp (7).  

1.2 Orsaker till viktuppgången 

1.2.1 Nikotinets påverkan på aptit och metabolism 

Viktuppgång efter rökstopp kan delvis förklaras av nikotinets påverkan på kroppen. Det finns 

väl beskrivet hur nikotin påverkar hunger- och mättnadscentrat i hypotalamus, vilket är en del 

av förklaringen till varför matintaget är mindre hos rökare (8-10). Mekanismerna är inte helt 

fastställda, men man har sett i ett flertal studier att nikotin påverkar dopamin- och 

serotoninnivåerna i hypotalamus (11), orexin A (12), neuropeptid Y (13) samt leptin (14), 

vilka alla påverkar hunger- och mättnadscentrat. 

Nikotinets påverkan på energiförbrukningen kan vara en annan orsak till viktuppgång efter 

rökstopp, då man har sett att rökare hade en högre vilometabolism jämfört med icke rökare 

(15). I en annan studie såg man däremot enbart en ökning av vilometabolismen hos manliga 

rökare (16). 

1.2.2 Förändrat kostintag efter rökstopp 

Ökat energiintag är en annan del i förklaringen till viktuppgången efter rökstopp (7). I en 

studie på kvinnor, som hade ökat i vikt efter rökstopp, såg man att energiintaget ökade de 

första sex månaderna, för att sedan efter ett år vara tillbaka på det ursprungliga energiintaget. 

Trots detta behöll de sin viktuppgång. Det ökade energiintaget bestod av fett och kolhydrater 

och under den första månaden ökade framför allt intaget av socker. 

Samtidigt som det finns studier som har visat att viktuppgången kvarstår efter rökstopp, har 

man sett att de som slutade att röka förändrade sina matvanor (17). Flera studier har visat att 

rökare har mindre hälsosamma matvanor jämfört med icke rökare (17,18). De som hade slutat 
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att röka blev dock mer lika icke rökare i sina matvanor, desto längre tid de varit rökfria (17). 

Det fanns en tydlig könsskillnad, då kvinnor generellt hade hälsosammare matvanor (18). 

1.3 Oro inför viktuppgång 
Den danska studien visade även att rökare generellt sett var mindre oroliga över vikten 

jämfört med icke rökare (4). Dock oroade sig kvinnorna med övervikt oavsett om de rökte 

eller inte. De normalviktiga kvinnorna som hade slutat röka oroade sig oftare över sin vikt 

jämfört med normalviktiga kvinnor som aldrig hade rökt.  

Ett flertal studier har visat att kvinnor är mer oroliga inför viktuppgång efter rökstopp och att 

oron påverkade beslutet att sluta röka (4,19). Det framkom även att de var mindre säkra på 

sin förmåga att hantera en viktuppgång efter rökstopp (19) och en annan studie såg att 

kvinnor var de som hade rökt med syfte att kontrollera vikten (20). Det har dock visat sig att 

oro inför viktuppgång även kan förekomma hos män och att oron minskade motivationen att 

sluta röka (21). Oron var inte kopplat till BMI eller hur mycket man rökte. 

 

Sambandet mellan BMI och rökning och oron inför viktuppgång vid rökstopp finns väl 

beskrivet i ett flertal omfattande studier. Det saknas dock kvalitativa studier kring före detta 

rökares upplevelser och tankar kring deras vikt och matvanor. Vår studie skulle kunna leda 

till en ökad förståelse för den enskilda individen vid rökavvänjning.  

2 SYFTE 
Syftet med studien var att utforska tankar och erfarenheter hos vuxna kring mat och 

kroppsvikt i samband med rökavvänjning. 

3 METOD 
Då studien handlade om att försöka förstå före detta rökares tankar och erfarenheter 

genomfördes kvalitativa intervjuer. 

3.1 Urval och rekrytering 
Sju respondenter deltog i studien. Fem hade varit patienter på hälsoenheten vid Skånes 

universitetssjukhus (SUS) och de övriga två rekryterades med hjälp av författarnas 

bekantskapskrets. 

Hälsoenheten vid SUS har tre mottagningar, varav en är tobaksavvänjning med kognitiv 

inriktning. Enheten tar emot remisser från sjukvårdpersonal, men även egenremisser. 

Hälsoenheten rekryterade respondenter konsekutivt via deras databas med hänsyn till deras 

rökstoppsdatum. Sökningen via databasen skedde med utgångspunkten att respondenterna 

hade varit rökfria 3-8 månader vid studiens start, med motiveringen att de då hunnit skaffa sig 

erfarenheter kring mat och vikt i samband med rökstopp. Respondenterna självrapporterade 

sin avhållsamhet via telefon, i samband med rekryteringen och rökfrihet kunde därför inte 

garanteras. Inga exkluderingskriterier användes, då det skulle försvåra rekryteringen. 

Hälsoenheten kontaktade 26 personer, varav sju var rökfria och ville delta i studien. Två 

rökfria tackade nej till att delta och 14 uppgav att de börjat röka igen. De övriga tre gick inte 

att nå.  De som ville delta i studien fick ett informationsbrev (Bilaga 1), vilket hälsoenheten 

distribuerade. 
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Två respondenter uteblev, varav en valde att inte delta i studien efter att ha läst 

studiebeskrivningen och den andre dök inte upp på avtalad tid. Efter att de fem intervjuerna 

hade genomförts kändes underlaget tunt och därför rekryterades ytterligare två respondenter 

med hjälp av författarnas bekantskapskrets. De hade slutat röka med hjälp av 

företagshälsovården på arbetsplatsen och hade varit rökfria tre respektive sju år. Information 

om studien och villkor för deltagandet mejlades till dessa respondenter. 

Samtliga respondenter var mellan 40-71 år och fyra var kvinnor. De hade varit rökare mellan 

19-50 år. Under en av intervjuerna framkom att en av de manliga respondenterna bara hade 

minskat sin tobaksanvändning. Vi valde att inte exkludera honom eftersom även han hade 

tankar och upplevelser kring ämnet. 

 Respondenterna från hälsoenheten remitterades dit av olika anledningar. Två för att bli 

rökfria inför höftoperation, en efter hjärtinfarkt följt av hjärtoperation, en efter avslutad 

cancerbehandling och den sista fick hjälp i samband med att hennes neurologiskt sjuka man 

remitterats dit. Av de andra två respondenterna var det en som uppgav ha fått hypotyreos i 

anslutning till rökstoppet. Den sista uppgav sig vara frisk. 

3.2 Tillvägagångssätt 
En frågeguide utformades med två frågeområden, med ett antal öppna frågor (Bilaga 2). 

Frågeguiden var ett stöd under de halvstrukturerade intervjuerna om respondenten inte 

tillförde något nytt. Följdfrågor ställdes till det respondenterna beskrev kring ämnet. 

Författarnas förförståelse kring viktuppgång och förändrade matvanor i samband med 

rökstopp påverkade frågeguidens ämnesområden. För att undvika att denna förförståelse 

skulle påverka resultatet, ställdes öppna frågor och vi var måna om att inte lägga någon 

värdering i respondenternas svar. I slutet av intervjun tillfrågades respondenterna om de hade 

något att tillägga. 

Efter första intervjun framkom att hälsoenheten hade berört kosten vid rökavvänjningen, och 

därför lades ytterligare en fråga till kring detta i frågeguiden. Detta för att lättare introducera 

området mat och vikt vid rökstopp hos de som rekryterats från hälsoenheten. 

Författarna kontaktade respondenterna från hälsoenheten för tidsbokning av intervju på 

antingen offentlig plats eller på hälsoenheten på SUS. Respondenterna informerades om att 

intervjun skulle ta en timme. Intervjuerna genomfördes under en veckas tid. Fyra av 

intervjuerna var personliga, varav tre avskilt på hälsoenheten och en på offentlig plats. Den 

femte intervjun genomfördes över telefon på grund av att respondenten inte hade tid att 

träffas. Efter att ovan nämnda intervjuer var genomförda intervjuades respondenterna från 

bekantskapskretsen över telefon på grund av tidsbrist.  

Intervjuerna spelades in med en mp3-spelare och tog mellan 23 – 47 minuter. 

Respondenterna intervjuades enskilt för att minska risken för att de skulle känna sig utsatta. 

Intervjuerna avrundades när ingen ny information kring områdena framkom.  

3.3 Analys 
Ordagrann transkribering av intervjuerna skedde i anknytning till intervjutillfället, för att inte 

gå miste om eventuella tolkningar, gester och känslor som infann sig under intervjun. 

Författarna transkriberade hälften av intervjuerna vardera, för att sedan läsa igenom samtliga 

intervjuer. Innan transkriberingen bestämdes att tystnad, skratt och gester skulle förtydligas i 

transkriberingen, för att helheten av intervjun skulle förstås lättare inför analysen. 
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Författarna använde sig av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (22). 

De meningsbärande enheterna togs till en början ut gemensamt för att få en bild av vilka 

enheter som var relevanta. Sedan togs enheterna ut enskilt, för att spara tid. Kondensering av 

de meningsbärande enheterna och kodning av materialet gjordes därefter gemensamt i 

ordbehandlingsprogrammet Word. Koderna klipptes ut förhand och liknande koder slogs 

ihop. Kategorier konstruerades manuellt gemensamt efter att ha överblickat koderna i sin 

helhet (Bilaga 3). Exempel på kategorier var; oro för viktuppgång, matvanor efter rökstopp, 

hantering av röksug och viktkontrollstrategier Koderna som berörde samma område bildade 

en kategori och de enskilda koder som inte tillhörde en kategori sorterades bort. 

3.4 Etiska aspekter 
På grund av ett misstag framgick det i informationsbrevet till respondenterna att studien 

genomfördes helt anonymt. Detta var dock inte fallet och i samband med intervjuerna 

informerades därför respondenterna om att deltagandet istället var konfidentiellt. De blev 

informerade om deras frivillighet att delta i studien och att de när som helst fick avsluta sin 

medverkan. Respondenterna fick godkänna att intervjun spelades in. Det inspelade materialet 

raderades efter transkribering och fiktiva namn användes vid citering. 

Studiens syfte skulle kunna påverka respondenterna i sin rökavvänjning genom att väcka 

negativa tankar kring mat och kroppsvikt. I och med att öppna frågor användes och att 

respondenterna visste om vilka områden som skulle beröras kunde risken för detta minska. 

4 RESULTAT 

4.1 Oro inför viktuppgång förekom hos båda könen 
Hälften av de rökfria respondenterna var oroliga för att gå upp i vikt inför rökstoppet. Oron 

förekom hos båda könen. 

Josef: ”Jag tog ju upp det här som motiv med att inte sluta, det var ju det här att man 

befarade viktökning och så va. […]Man vill ju inte svälla upp för mycket här va och börja att 

tröstäta.” 

 

En kvinna uppgav till och med att viktuppgång var den största rädslan med att sluta röka och 

kände att rädslan inte togs på allvar av vårdgivaren.  

Lovisa: ”Ja jag sa till att det var min största rädsla alltså att jag skulle bli stor som ett hus 

[…]de tog väl inte riktigt den rädslan på allvar” 

Hon beskrev att en ytterligare viktuppgång skulle vara en mardröm och att hon var rädd för 

att den skulle kunna påverka återfallsrisken. Resterande respondenter hade inte funderat över 

eventuell viktuppgång inför rökstopp eller berörde inte ämnet. En respondent beskrev att 

rädslan för att exempelvis drabbas av KOL övervägde oron inför eventuell viktuppgång. 

Moa: ”… nej jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. För att första gången jag sluta röka så 

gick jag ju inte upp någonting i vikt ju. Och den tanken fanns inte på den tiden för då var 

man ju lite rädd för det här de nämnt med KOL och det. […] man tänkte inte så mycket på 

om man skulle väga lite till…”  
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4.2 Viktökningen kopplades delvis till rökningen 
Majoriteten av de rökfria förmedlade att de hade gått upp i vikt efter rökstoppet. Övriga hade 

inte vägt sig. Respondenten som förmedlade den största viktökningen uttryckte att 

viktuppgångens omfattning var chockerande och att hon aldrig hade vägt så mycket, trots att 

hon alltid hade varit kraftig. Citaten nedan täcker ytterligheterna av viktutvecklingen bland 

respondenterna efter rökstopp. 

Gunilla: ”Men sen kan jag säga att jag har gått upp väldigt mycket i vikt. Jag har gått upp 24 

kg, och det är ju en väldigt stor viktuppgång procentuellt…” 

Moa: ”Det har jag inte gjort faktiskt. Jag har kanske gått upp lite grann. Kanske något kilo. 

Men, det är ingenting jag har mätt eller så för vi har ingen våg som är pålitlig tyvärr…” 

Rökaren hade medvetet gått ner mer än 40 kg i vikt med hjälp av en dietist efter en 

hjärtoperation och fortsatt minska i vikt efter nedtrappningen av cigaretter. Respondenten 

menade att en så pass stor viktnedgång inte var möjlig som helt rökfri, men att det inte var 

orsaken till hans fortsatta rökning. Han påstod att det fanns ett samband mellan mängden 

cigaretter och hur mycket man äter. 

Vad respondenterna trodde orsakade deras viktuppgång varierade. Två menade att under 

perioden som rökare hade de mindre problem att hålla vikten. Flera uttryckte att åldern 

påverkade viktutvecklingen. Andra faktorer som nämndes var lägre fysisk aktivitet, 

hypotyreos och antihormonell medicinering.  Flera spekulerade i om rökningens påverkan på 

aptit, smakupplevelse och ämnesomsättning var faktorer som kan ha bidragit till deras 

viktuppgång. Tre kvinnor uttryckte specifikt att deras viktuppgång var kopplat till själva 

rökstoppet. 

4.3 Kroppsviktens betydelse för välmåendet 
Generellt sett önskade majoriteten av de rökfria en lägre kroppsvikt, dock uttryckte två av 

dessa att viktuppgången inte störde dem nämnvärt. Övriga var nöjda med sin nuvarande vikt 

eller hade lyckats gå ner igen och menade att vikten hörde ihop med måendet. 

Det som bekymrade respondenterna var inte alltid kroppsvikten i sig. Behovet av nya kläder, 

att behöva möta bekantas reaktioner på viktuppgången, mindre upplevd ork och en icke 

överensstämmande självbild, var oönskade följder av viktuppgången. 

Gunilla: ”Alltså jag är inte jättedeppig för det, för jag vet att det gå att förändra ju. Men jag 

trivs ju inte. Jag kan inte riktigt känna igen mig själv. Jag har ju en självbild och när jag går 

förbi något skyltfönster eller någon spegel så känner jag inte riktigt igen min egen kropp 

[…]jag har jättesvårt att se mig som en sådan stor person, för rent mentalt är jag inte så stor. 

Men jag inser ju det när jag ska köpa kläder och så, att det är jag ju.” 

Ökat midjemått som en följd av viktuppgången var något som bekymrade männen. 

Per: ”Problemet är att allt samlas här (slår på magen).  Jag är fortfarande rätt så smal om 

händerna, ansiktet […] Det är inte vikten i sig alltså […] hade det förvandlas mer till 

muskler, då hade jag inte blivit missnöjd.” 

 

Det förmedlades en oro över viktuppgångens påverkan på hälsan och att viktuppgången 

ibland kunde väcka tankar om det var värt att sluta röka. De som hade behållit sin 

viktuppgång efter rökstopp ansåg ändå att rökningen var skadligare för hälsan än 
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viktuppgången och stod därför fast vid beslutet att vara rökfria. 

Samma kvinnor som ansåg att det fanns en koppling mellan rökstoppet och deras 

viktuppgång uppgav även att de hade pendlat i vikt och att de i perioder hade försökt gå ner i 

vikt med hjälp av måltidsersättningar, viktväktarna eller annan viktreduceringskurs. En av 

kvinnorna uppgav att hon aldrig hade varit överviktig men att hon hade en specifik vikt hon 

inte ville överstiga. Samtidigt menade hon att rökbegäret inte skulle ersättas av en 

viktfixering. 

4.4 Ökad aptit och mer tid över till att äta  
Flera av respondenterna var medvetna om sambandet mellan aptit och rökning och en 

uttryckte bokstavligen att cigaretter var mer mättande än mat. Efter rökstopp upplevde hälften 

av de rökfria ökad aptit, vilket uppgavs medföra större portioner. Övriga upplevde inte någon 

ökad aptit i samband med rökstopp eller berörde inte ämnet. Samtidigt som 

portionsstorlekarna ökade beskrevs livsmedelsvalen vara i stort sett desamma som tidigare. 

Exempelvis beskrev vissa att grönsaks- och fruktintaget var oförändrat. Dock ansåg vissa att 

intaget av fet mat, kvällsmackor, frukt, läsk och sötsaker hade ökat efter rökstoppet. 

Lovisa: ”Och sen är det ju det att man är sugen på sött och jag äter ju mycket mer […] Mer 

godis. Mer sött. För jag har knappt ätit godis överhuvudtaget innan. Nu vill jag ha mer söt 

choklad och det kan jag riktigt längta efter. Läsk.” 

 För många var rökningen ett sätt att avsluta en måltid. Några beskrev att tiden vid matbordet 

blev kortare som rökare när de skyndade sig ut för att röka. Det var enligt en respondent en 

förklaring till att matintaget blev större som icke rökare. 

Gunilla: ”Jag tror kanske att istället för att äta sig mätt och gå ut och ta ett bloss, så kanske 

man äter sig mätt och tar lite mat till. Alltså det blir lite automatik att man dröjer sig kvar 

kring matbordet, som man förr hade så jäkla bråttom ifrån, för att man skulle gå ut och 

röka”. 

4.5 Sötsaker var en form av belöning 
Majoriteten av respondenterna kände ett behov av att äta vid röksug. Cigaretterna kunde 

exempelvis ersättas med godis och fikabröd. Sötsaker och fet mat beskrevs även som en form 

av belöning eller tröst vid rökavvänjning. 

 

Sarah: ”Det kan ju va så också att man tar till annat istället för cigaretterna. Då tröstar man 

sig kanske med godis. Jag vet inte. […] Jag tror att jag fann mer godsaker. Någonting annat 

att stoppa i munnen.” 

Josef: ”…Ja det kan vara någon form av att man känner att man behöver belöning 

fortfarande. Jag vet inte. Att jag köper kaffe här, det hade jag nog aldrig köpt när jag rökte. 

Det hade jag nog inte gjort. Nej, alltså jag köpte ju inte såna här (pekar på fikabulle), då blev 

det en cigarett istället va.” 

 

Andra tillvägagångssätt som hjälpte respondenterna att hantera röksuget var exempelvis att 

läsa en tidning eller stoppa något annat i munnen, som till exempel en halstablett. 
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4.6 Strategier för viktkontroll 
De flesta förmedlade att de inte började fundera över sin kosthållning förrän de ökade i vikt 

eller när anhöriga av annan anledning lade om kosten. Majoriteten kunde beskriva hur de 

skulle kunna lyckas med en viktnedgång. Några strategier som nämndes var; mer fysisk 

aktivitet, minskade portioner, mindre sötsaker, smörgåsar och fett, mer fullkorn, vatten som 

måltidsdryck och ersätta lunch med måltidsersättning.  

I samband med rökavvänjningen på hälsoenheten vid SUS berördes kosten när 

respondenterna själva tog upp ämnet. Råd som då gavs var att äta frukt vid röksug och att äta 

mer grönsaker för att förebygga viktuppgång, samtidigt som att de menade att det var okej att 

unna sig godsaker i början av rökavvänjningen. En av respondenterna som hade fått hjälp av 

företagshälsovården råddes att inte hantera en eventuell viktuppgång i samband med 

rökavvänjningen, vilket ytterligare en respondent menade skulle bli för jobbigt att hantera på 

samma gång. 

Vissa respondenter uttryckte ett intresse för att en eventuell viktökning skulle beröras av 

vårdgivaren och att det skulle kunna hjälpa dem i deras motivation. 

Josef: ”Ja det är klart att skulle man kanske skulle ha behövt träffa någon sådan 

matrådgivare, dietist. Kanske. Det hade väl varit en styrka. Då hade man ju fått lite 

motivation och lite mer så att säga. Det här med viktökning och så. Det hade väl inte varit så 

dumt kanske. Jag har inte frågat efter det, men det är något jag har tänkt på i efterhand att 

det kanske inte hade varit helt fel.” 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion  
Urvalet blev relativt heterogent med avseende på ålder och kön. En lägre medelålder på 

urvalet skulle kunna bidra med andra erfarenheter, då yngre troligen är mer angelägna om att 

ha en låg kroppsvikt och kan vara mer bekymrade över en eventuell viktuppgång. 

Rökstoppsdatumet skilde mellan respondenterna från hälsoenheten och de som rekryterades 

med hjälp av bekantskapskretsen. De sistnämnda hade varit rökfria längre, vilket kan ha 

bidragit till att de inte kom ihåg lika mycket om hur det var att sluta röka, samtidigt som de 

kunde fått en distans till rökstoppet och då kunde reflektera i större utsträckning. 

De respondenter som valde att delta i studien kan ha haft ett större intresse för kost och dess 

påverkan på kroppsvikten. Det kan ha påverkat resultatet, då oro för viktuppgång skulle 

kunna vara vanligare hos dem har ett större intresse för kost och kroppsvikt. Vetskapen om 

studiens syfte och att vi var dietiststudenter kan ha påverkat vad respondenterna lyfte fram 

under intervjutillfället. Vi förmedlade dock att det inte fanns några rätta eller givna svar och 

att intresset var att ta reda på hur de tänkte kring ämnet.  

Vår förförståelse kan ha påverkat intervjun, då vi kan ha ställt följdfrågor på det som 

bekräftade tidigare forskning. Det är möjligt att respondenterna kan ha förstorat sin 

beskrivning, då vi försökte få uttömmande svar om exempelvis aptit och oro, om detta 

nämndes. En ytterligare introduktionsfråga i frågeguiden om antal cigaretter per dag hade 

kunnat vara intressant, då mängden cigaretter möjligtvis hade kunnat påverka upplevelsen av 

exempelvis aptit efter rökstopp. 
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De två respondenter som uteblev från studien kan ha haft annorlunda tankar kring mat och 

kroppsvikt vid rökavvänjning. En respondent valde att avsluta sin medverkan i studien efter 

att ha läst studiebeskrivningen. Ämnet som sådant kan ha upplevts som känsligt för 

respondenten.  

Ett flertal av respondenterna hade sjukdomar eller tillstånd som kunde påverka deras tankar 

om mat och kroppsvikt. Vi upplevde att vissa respondenter ibland hade svårt att särskilja om 

det var rökningen eller sjukdomen som påverkade kostvanorna, vilket kan ha påverkat vår 

tolkning av materialet. Vi var dock angelägna under intervjun att försöka reda ut vad som 

hade påverkat kostvanorna. Den korta rekryteringstiden försvårade möjligheterna till att 

exkludera respondenter med sjukdomar som kunde påverka nutritionen eller 

viktutvecklingen. 

De personliga intervjuerna kan ha påverkat respondenternas öppenhet kring ämnet. En 

personlig intervju genomfördes på ett fullsatt café, vilket kan ha medfört att respondenten 

fick svårare att öppna sig och ge uttömmande svar, då folk runtomkring kunde höra samtalet. 

Hälsoenheten som intervjuplats var istället avskilt, vilket i jämförelse var mer optimalt. 

Tre av intervjuerna genomfördes via telefon, vilket kan ha medfört att färre pauser togs och 

att det aktiva lyssnandet inte blev lika tydligt. Trots detta blev inte intervjutiden kortare 

jämfört med de personliga intervjuerna. Att göra intervjuer via telefon kan också ha medfört 

att respondenterna kände sig mer trygga i situationen och att de kunde öppna sig mer. 

Vid samtliga intervjutillfällen närvarande endast en av författarna. Båda författarnas närvaro 

hade kunnat bidra till en bättre förståelse av det transkriberade materialet. För att minimera 

risken för feltolkning av det transkriberade materialet gjordes kodningen gemensamt. Att de 

meningsbärande enheterna togs ut delvis enskilt kan eventuellt medfört att någon relevant 

meningsbärande enhet försummats.  

I analysprocessen särskiljdes den rökande respondenten från de övriga, då han inte uppfyllde 

kriteriet om att ha varit rökfri minst tre månader. Då han hade tankar och upplevelser som 

kunde falla under samma kategori som för övriga rökfria respondenter skulle resultatet kunna 

bli missvisande om även hans koder sammanslogs med deras koder. Eftersom endast sju 

respondenter deltog i studien skulle en extra kod från rökaren kunna förstora 

resultatbeskrivning från hälften till majoritet. 

Efter att alla intervjuer hade genomförts kändes materialet inte helt teoretisk mättat, men på 

grund av tidsbrist kunde inte fler intervjuer genomföras. Studiens överförbarhet hade ökat om 

deltagandet var större. Med tanke på att det fanns liknande tankar hos respondenterna från 

hälsoenheten och bekantskapskretsen och att urvalet var relativt heterogent skulle studiens 

resultat kunna vara överförbart till rökavvänjning både innanför och utanför vården. 

5.2 Resultatdiskussion 
De flesta respondenter beskrev att de hade gått upp i vikt efter rökstoppet, vilket är en vanlig 

följd av att sluta röka (5,6). Några respondenter förmedlade erfarenheter av att ha mindre 

problem med att hålla vikten som rökare, vilket är i linje med tidigare forskning om 

sambandet mellan BMI och rökstatus (4,5). I en studie såg man även att midjemåttet ökade i 

samband med viktuppgång efter rökstopp (6), vilket våra manliga rökfria respondenter 

uttryckte ett missnöje över. Orsaken till varför det bara var män som nämnde ökat bukomfång 

kan bero på att de lättare generellt får en central fettansamling.  
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Oro inför viktuppgång i samband med rökstopp fanns hos båda könen, vilket överensstämmer 

med tidigare forskning (19,21,28). Några av de kvinnor som uppgav att de hade följt dieter i 

perioder var även oroliga inför en viktuppgång i samband med rökavvänjningen. Detta är i 

linje med en studies fynd om att de som var oroliga oftare följde en given diet (19). Det 

skulle kunna bero på att de troligen hade mer kunskap kring kost och rökningens påverkan på 

kroppsvikten samt var mer viktfixerade generellt. Trots sjukligt tillstånd infann sig en viktoro 

hos vissa respondenter, vilket överrensstämmer med en studie som såg att även sjuka var 

oroliga för viktuppgång i samband med rökstopp (23). Det är därför viktigt att inte anta att 

oron inte skulle kunna infinna sig bara för att hälsan är påverkad.  

Vissa respondenter var missnöjda över hur kroppsvikten påverkade välmåendet, vilket tyder 

på att viktuppgång även kan påverka en mentalt. Missnöjet kan ha berott på att det nya 

utseendet inte överensstämde med rådande kroppsideal och i förlängningen skulle det kunna 

påverka självförtroendet.  

Vi tror att respondenternas kroppsuppfattning delvis kan ha påverkat deras viktoro, då en 

orolig respondent uppgav att hon aldrig hade varit överviktig. Detta ligger i linje med en 

studie, som visade att viktoron inte var kopplat till BMI (21). Vi tror även att uppkomsten av 

oro kan bero på den mentala förberedelsen på en viktuppgång och en bristande tro på sig själv 

att kunna hantera en viktuppgång. 

Hälften av de rökfria respondenterna upplevde en större aptit efter rökstopp, vilket skulle 

kunna förklaras med nikotinets dämpande effekt på aptiten (11-14). Den ökade aptiten 

uppgavs av respondenter medföra större portioner, vilket vi antar medförde ett större 

energiintag. Detta överrensstämmer med en studie som såg att energiintaget ökade de första 

sex månaderna efter rökstopp (7). Samma studie fann att intaget av socker ökade den första 

månaden efter rökstopp, vilket överensstämmer med våra fynd om att vissa åt mer sötsaker. 

Majoriteten kände ett behov av att äta vid röksug, bland annat sötsaker, vilket är i linje med 

en studie som såg att intaget av sötsaker ökade vid röksug (24).  

Några respondenter menade att den belöning de tidigare hade fått från cigaretterna idag hade 

ersatts med mat, vilket skulle kunna förklaras med att mat även aktiverar belöningssystemet 

(25). Vid rökavvänjning skulle man istället kunna unna sig en upplevelse istället för mat. 

Detta för att inte ersätta en ohälsosam vana med en ny. 

I vår studie fann vi, förutom ökad aptit, ytterligare förklaringar till varför matintaget ökade 

efter rökstoppet. Bättre smakupplevelse och mer tid över i samband med måltid uppgavs ha 

bidragit till större portioner. Tidigare forskning har visat att lukt- och smaksinnet påverkas av 

rökning (26) och att icke rökare njuter mer av söt och fet mat (27) vilket skulle kunna 

förklara den förbättrade smakupplevelsens påverkan på intaget. Mer tid över i samband med 

måltid tyder på att även beteendeförändringar efter rökstopp påverkar matintaget. Det kan 

vara av värde att nämna att beteendeförändringar efter rökstopp kan leda till ett ökat 

matintag. En ökad medvetenhet kring detta hos individer som genomgår rökavvänjning skulle 

kunna leda till att de börjar reflektera över sitt matintag och lättare kan kontrollera 

matintaget. 

Att förändra en livsstil är inte alltid enkelt. Att hantera en eventuell viktuppgång i samband 

med rökavvänjning beskrevs av några vara problematiskt. Hall A et al. visade i sin studie att 

de som hade genomgått ett preventionsprogram för viktuppgång efter rökstopp hade en högre 

risk att börja röka igen (28). Dock visade Sallit J et al. att kognitiv beteendeterapi för 

viktoroliga kvinnor kunde ge positiva effekter på både mat- och rökvanor (29). Det kan vara 
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av värde att uppmärksamma de individer som uttrycker en oro inför viktuppgång i samband 

med rökavvänjning för att förebygga återfall och öka motivationen att sluta röka, vilket även 

betonades av en respondent i vår studie. Det är viktigt att ha i åtanke att även män kan vara 

oroliga.  

Respondenten som rökte hade förändrat sina matvanor innan han minskade sin 

tobaksanvändning och lyckats fortsatta att gå ner i vikt även efter nedtrappningen. Detta tyder 

på att viktuppgång kan förebyggas om man lägger om kosten innan rökstoppet.  

Eftersom forskning både talar för och emot preventionsprogram för viktuppgång i samband 

med rökstopp, kan det vara fördelaktigt att anpassa rökavvänjningen utifrån individen. Vi tror 

att i vissa fall kan råd om viktkontroll dämpa oron och medföra en framgångsrik 

rökavvänjning samtidigt som att genomföra två livsstilsförändringar kan bli för mycket att 

hantera på samma gång, vilket även vissa respondenter betonade.  

De hälsovinster man får av att sluta röka minskar vid en viktuppgång (30) och därför ska inte 

viktuppgången och dess påverkan på hälsan förbises. Det är framför allt viktigt att 

uppmärksamma de som är överviktiga redan vid rökavvänjningens start, då man har sett att 

överviktiga riskerade att gå upp mer i vikt än normalviktiga (5).  I och med detta är det då 

fördelaktigt att diskutera med individen när en eventuell viktuppgång ska hanteras och 

därmed öka följsamheten till rökavvänjningen, då man har sett att viktuppgång efter rökstopp 

påverkar återfallsrisken (4).  

Vår studie har medfört en större inblick i hur den enskilda individen tänker och känner i 

samband med rökstopp. Inför framtida undersökningar kan en kvalitativ studie på både 

rökare, icke rökare och före detta rökare medföra ökad förståelse kring ämnet. Exkludering 

av respondenter med sjukdomar som till exempel KOL, cancer och hypotyreos, som alla kan 

påverka nutritionen och kroppsvikten, skulle kunna öka tillförlitligheten. 

6 SLUTSATS 
Eftersom oro för viktuppgång inför rökstopp förekommer hos vissa individer bör oron 

uppmärksammas av vårdgivaren. Detta för att öka motivationen att sluta röka och medföra en 

framgångsrik rökavvänjning. Råd om viktkontroll i samband med rökavvänjning skulle både 

kunna minska oron för viktuppgång och förebygga eventuell viktökning efter rökstoppet. Det 

är inte bara viktigt att förebygga en viktuppgång för hälsans skull, utan även för välmåendet i 

övrigt. Matvanor, smakupplevelse och beteende kan förändras i samband med att man slutar 

att röka, vilket kan resultera i en viktökning. Det kan vara betydelsefullt att förbereda 

individen på rökstoppets eventuella påverkan på matintaget och därmed få individen mer 

medveten och uppmärksam på de ohälsosamma matvanor som kan uppkomma. Det kan 

medföra att de börjar reflektera över sitt matintag och då lättare kan kontrollera matintaget. 

Detta skulle i förlängningen kunna medföra att en ohälsosam vana i mindre utsträckning 

ersätts med en annan. 

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
CJ och HM har gemensamt planerat och genomfört studien, samt författat uppsatsen. 
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och Ulla Bodenäs för hjälp med rekryteringen och Sanne Wärjerstam för idén till uppsatsen. 

Vi vill även tacka bekanta för korrekturläsning. 



 

16 

 

9 REFERENSER 

1. Statistiska centralbyrån [hemsida på internet]. Undersökningarna av 

levnadsförhållanden. [uppdaterad 2011-06-15; citerad 2011-08-22]               

Tillgänglig från: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____316737.aspx 

 

2. Bjärås G, Kanström L. Folkhälsokunskap. 1 uppl. Uppsala: Liber AB, 2003. 

 

3. Rundmo T, Smedslund G, Götestam KG. Motivation for smoking cessation among 

the norwegian public. Addict Behav. 1997;3:377-86. 

 

4. Pisinger C, Jorgensen T. Weight concerns and smoking in a general population: The 

Inter99 study. Prev Med. 2007;44:283-289. 

 

5. Lycett D, Munafó M, Johnstone E, Murphy M, Aveyard P. Associations between 

weight change over 8 years and baseline body mass index in a cohort of continuing 

and quitting smokers. Addiction. 2010;106:188-96. 

 

6. Pisinger C, Jorgensen T. Waist circumference and weight following smoking 

cessation in a general population: The Inter99 study. Prev Med. 2007;44:290-5. 

 

7. Caan B, Coates A, Schaefer C, Finkler L, Stenfeld B, Corbett K. Women gain weight 

1 year after smoking cessation while dietary intake temporarily increases. J AM Diet 

Assoc. 1996;96:1150-5. 

 

8. Li MD, Parker SL, Kane JK. Regulation of feeding-associated peptides and receptors 

by nicotine. Mol Neurobiol. 2000;22:143-65. 

 

9. Jo YH, Talmage DA, Role LW. Nicotinic receptor-mediated effects on appetite and 

food intake. J Neurobiol. 2002;53:618-32. 

 

10. Yang ZJ, Blaha V, Meguid MM, Oler A, Miyata G. Infusion of nicotine into the LHA 

inhances dopamin and 5-HT release and suppresses food intake. Pharmacol Biochem 

Behav. 1999;64:155-9. 

 

11. Meguid MM, Fetissov SO, Varma M, Sato T, Zhang L, Laviano A et al. 

Hypothalamic dopamine and serotonin in the regulation of food intake. Nutrition. 

2000;16:843-57. 

 

12. Kane JK, Parker SL, Li MD. Hypothalamic orexin- A binding sites are downregulated 

by chronic nicotine treatment in the rat. Neurosci Lett. 2001;298:1-4. 

 

13. Frankish HM, Dryden S, Wang Q, Bing C, MacFarlane IA, Williams G. Nicotine 

administration reduces neuropeptide Y and neuropeptide Y mRNA concentrations in 

the rat hypothalamus: NPY may mediate nicotine´s effects on energy balance. Brain 

Res. 1995;694:139-46. 

 

14. Eliasson B, Smith U. Leptin levels in smokers and long-term users of nicotine gum. 

Eur J Clin Invest. 1999;29:145-52. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____316737.aspx


 

17 

 

 

15. Moffatt RJ, Owens SG. Cessation from cigarette smoking: changes in body weight, 

body composition, resting metabolism, and energy comsumption. Metabolism. 

1991;40:465-70. 

 

16. Perkins KA, Sexton JE, DiMarco A. Acute thermogenic effects of nicotine and 

alcohol in healthy male ans female smokers. Physiol Behav. 1996;60:305-9. 

 

17. Dyer AR, Elliot P, Stamler J, Chan Q, Ueshima H, Zhou BF. Dietary intake in male 

and female smokers, ex-smokers, and never smokers: The Intermap Study. J Hum 

Hypertens. 2003;17:641-54. 

 

18. Osler M, Tjønneland A, Suntum M. Thomsen BL, Stripp C, Gronbæk M et al. Does 

the association between smoking status and selective healthy food depend on gender? 

A population-based study of 54417 middle-aged Danes. Eur J Clin Nutr. 2002;56:57-

63. 

 

19. Jeffery RW, Hennrikus DJ, Lando HA, Murray DM, Liu JW. Reconciling conflicting 

findings regarding postcessation weight concerns and success in smoking cessation. 

Health Psychol.  2000;19:242-6. 

 

20. Nademin ME, Napolitano MA, Xanthopoulos MS, Fava JL, Richardson E, Marcus B. 

Smoking cessation in college-aged women: A qualitative analysis of factors important 

to this population. Addict Res Theory. 2010;18:649-66. 

 

21. Clark M, Decker P, Offord K, Patten C, Vickers K, Croghan I et al. Weight concerns 

among male smokers. Addict Behav. 2004;8:1637-41. 

 

22. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: 

consepts, procedures and measures to achieve thrustworthiness. Nurse Educ Today. 

2004;24:105-12.  

 

23. Sepinwall D, Borrelli B. Older, medically ill smokers are concerned about weight 

gain after quitting smoking. Addict Behav. 2004;29:1809-19. 

 

24. Kos J, Hasenfratz M, Bättig K. Effects of a 2-day abstinence from smoking on 

dietary, cognitive, subjective, and physiologic parameters among younger and older 

female smokers. Physiology & Behavior. 1997;61:671-8. 

 

25. Abrahamsson L. Matvanor, planering och värdering. I: Abrahamsson L, Andersson A, 

Becker W, Nilsson G, red. Näringslära för högskola. 5 uppl. Stockholm: Liber AB, 

2008:  s. 317. 

 

26. Venneman MM, Hummel T, Berger K. The association between smoking and smell 

and taste impairment in the general population. J Neurol. 2008;255:1121-6. 

 

27. Perkins KA, Epstein LH, Stiller RL, Fernstorm MH, Sexton JE, Jacob RG. Perception 

and hedonics of sweet and fat taste in smokers and nonsmokers following nicotine 

intake. Pharmacol Biochem Behav. 1990;35:671-6. 



 

18 

 

 

28. Hall AM, Tunstall CD, Vila KL, Duffy J. Weight gain prevention and smoking 

cessation: Cautionary findings.  Am J Public Health. 1992;82:799-803. 

 

29. Sallit J, Ciccazzo M, Dixon Z. A cognitive-behavioral weight control program 

improves eating and smoking behaviors in weight-concerned female smokers. J Am 

Diet Assoc. 2009;109:1398-1405.  

 

30. Yoon C, Goh E, Park SM, Cho B. Effects of smoking cessation and weight gain on 

cardiovascular disease risk factors in Asian male population. Atherosclerosis. 

2010;208:275-9.



Bilaga 1 (1/1) 

 

 

 
 

Till dig som har tillfrågats om att delta i undersökningen 

 
Om studien  
 

Syftet med studien är att utforska tankar och erfarenheter kring mat och vikt i samband med 

rökavvänjning på hälsoenheten på Skånes universitetssjukhus. 
 

Villkor för deltagande  

 
Intervjuerna kommer att genomföras individuellt på en avskild offentlig plats vid ett tillfälle som 

passar dig. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien 

utan närmare motivering.  

 

Du som deltagare i studien är anonym. Detta innebär att alla uppgifter om identifierbara personer 

kommer att antecknas, lagras och avrapporteras på sådant sätt att uppgifterna inte kommer att 

kunna identifieras av utomstående. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av 

inspelningsutrustning. Filerna från inspelningen av intervjun kommer sedan att raderas så snart 

innehållet har skrivits ner. Namn på dig som intervjuperson kommer även att bytas ut till ett 

fiktivt namn i uppsatsen.  

 

Intervjumaterialet är avsett för forskningsändamål och kommer därför inte att användas i andra 

syften.  

 

Resultatet av intervjustudien kommer att presenteras i form av ett examensarbete på 

dietistprogrammet, 180 hp, vid Umeå universitet.  

 

 

Vid frågor eller kommentarer kontakta ansvariga för studien: 

Helena Mårtensson: hema0033@student.umu.se 
Cecilia Jansson: ceja0006@student.umu.se 
 

mailto:ceja0006@student.umu.se
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Frågeguide 

 

Studiebeskrivning; 

Vi är två studenter från Umeå Universitet, som går på dietistprogrammet. Just nu skriver vi 

ett examensarbete om tankar och erfarenheter kring mat och vikt i samband med 

rökavvänjning. Det finns inga givna eller rätta svar, utan vi är intresserade av dina 

upplevelser och dina tankar. 

Är det OK att intervjun spelas in? 

 Efter att ljudinspelningen har avlyssnats kommer ljudfilen raderas.  Allt du säger kommer 

användas helt konfidentiellt. Om du citeras i slutresultatet av studien kommer du vara 

avidentifierad och inget du kommer säga kommer kunna kopplas till dig. 

Du kan när som helst avbryta intervjun. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Introduktionsfrågor; 

Hur länge rökte du innan du slutade? 

Har du försökt sluta tidigare? 

Vad gjorde att du tog beslutet att sluta röka? 

Har du någon kronisk sjukdom? 

 

Frågeområden; 

Efter rökstopp 

(Vad gjorde att du tog beslutet att sluta röka?) 

- Hur är det att sluta röka? 

- Är det något som du upplever är annorlunda efter att du slutat röka? 

- Hur hanterar du eventuell abstinens? (om abstinens nämns) 

 

Nu skulle jag vilja introducera ett nytt ämne
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Mat, vikt och rökning                           

- Kan du berätta om dina  erfarenheter av mat och vikt i relation till rökning? 

- Kan du berätta lite om hur du ser på dina matvanor? 

- Hur tänkte du kring dina matvanor innan du slutade röka? 

- Hur förhåller du dig till mat idag? 

- Vad har hälsoenheten mer berört än rökningen under samtalen? (lades till efter intervju nr 1) 

- Hur tror du andra ser på matvanor vid rökning? 

 

Rökning och vikt 

- Hur ser du på din nuvarande vikt? 

- Har det alltid sett ut så? 

- Hur tror du andra tänker kring sin vikt efter att de slutat röka? 

 

 

Har du någonting du skulle vilja tillägga?  

 

Tack, för att du tog dig tid och ville ställa upp! Om du vill kan vi mejla uppsatsen till dig när 

den är klar? 

 

Att tänka på under intervjun; 

Följdfrågor! 

Undvik ”varför” och ”ja” och ”nej” frågor. 

Uppmuntra till att berätta, beskriva, utveckla 

Undvik dubbelfrågor 

”förstår jag dig rätt när du säger att…?” 

”kan du ge exempel på vad du nyss beskrev?” 

”Vad tänkte du då..?
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Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enheter 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: 

Möjliga orsaker till 

viktuppgång 

Lovisa; Men jag hade kanske gått upp i 

vikt ändå även fast jag inte hade sluta 

med. Jag går ju på tabletter och dem gör 

ju att man går upp i vikt, så det kan vara 

dem också. […] Det är såna där anti-

hormonella.  

Kod: Antihormonell behandling 

kan ha påverkat viktuppgången 

Josef; Det är möjligt. I och med att jag är 

pensionär också va så blir det att man inte 

är igång så mycket va. (resonerar kring 

viktuppgången) 

Kod: Lägre fysisk aktivitet kan ha 

påverkat viktuppgången 

Sarah; . Problemet jag hade var att 

jag hade en sköldkörtel som inte 

fungera. […] och då lägger man ju 

också på i vikt. […]Det kroppen inte 

gjorde var att den inte förbrände 

som den skulle, det var 

underförbränning 

Kod: Hypotyreos kan ha 

påverkat viktuppgången 


