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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Rökning är idag en av de största riskfaktorerna för kroniska sjukdomar så som 

cancer, KOL och hjärt- kärlsjukdomar. I Sverige röker ca 20% av befolkningen. Syftet med 

studien var att undersöka vad som motiverar rökare att fortsätta röka samt undersöka deras 

kunskaper kring de hälsoeffekter rökningen ger. Ökad medvetenhet medför ett bättre 

bemötande i vården samt en mer individualiserad rökavvänjningsplan.  

Metod: Kvalitativ deskriptiv intervjustudie. 12 intervjuer utfördes med rökande personer i 

Uppsala, intervjuerna baserades på en frågeguide. Data analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet delades in i fyra teman: 1) Motiv till fortsatt rökning, 2) Motiv mot 

fortsatt rökning, 3) Rökdebuten, och 4) Rökarens tankar om att röka. Huvudresultatet var att 

deltagarnas movation till forsatt rökning fanns i de pauser, lugn och belöning deltagarna fick 

ut av sin rökning. Rökningen var en del av vardagen med vanor och rutiner.  

Slutsats: Pauser, lugn, belöning och vanor motiverade deltagarna till fortsatt rökning. 

Vanorna försvårade möjligheten att sluta röka. För att vårdpersonal ska kunna skapa en 

individualiserad rökavvänjningsplan måste kunskap om rökarnas motivation för fortsatt 

rökning fördjupas.  

Nyckelord: Argument, Motiv, Rökning, Kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Smoking is today on of the biggest factors for chronic diseases like cancer, 

COPD and cardiovascular diseases. In Sweden 20% of the population smokes. The purpose of 

this study was to investigate motivations for smokers towards further smoking and investigate 

their knowledge about health risks from smoking. A elevated awareness about the topic may 

lead to a better treatment and a more individualized smoke cessation plan.  

Methods: Qualitative descriptive interviews. 12 interviews where done with smoking people 

in Uppsala, the interviews were based on a questionnaire. The data were analyzed with a 

qualitative content analysis.  

Results: The results were divided into four themes: 1) Motives towards continued smoking, 

2) Motives against continued smoking, 3) Smoke initiation, and 4) Smokers thoughts about 

smoking. The main results were the motivations towards smoking were found in the pauses, 

the peace and the reward the smokers got out of their smoking. Smoking is a part of each day 

because habits and routines.  

Conclusions: Pauses, tranquility and habits were motivations towards continued smoking. 

The habits made it hard to quit smoking. To be able to offer a more individualized smoke 

cessation plan the smokers motivation towards continued smoking and earlier knowledge 

about health risks have to be illustrate and processed.  

Keywords: Argument, Motives, Smoking, Knowledge.  
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BAKGRUND 

Förekomst av rökning 

I Sverige röker idag ca 20% av befolkningen, där förkomsten bland kvinnor är 11% respektive 

för män 9%. Cirka 12 000 personer dör årligen i rökrelaterande sjukdomar och ungefär 100 

000 personer insjuknar i sjukdomar relaterat till rökning (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Trender visar att fler kvinnor i Europa börjar röka, även yngre kvinnor (WHO, 2015c). 

Tobaksföretagen riktar sin reklam mer mot kvinnor och sociala nätverk vilket kan vara 

bidragande. En trend visar att andel rökande personer i Norge är jämt fördelad, 30 % av båda 

könen röker, samt att rökningen minskar bland befolkningen (WHO, 2015b). För att minska 

användningen av tobak är det i många länder begränsat eller förbjudet med nikotinreklam, 

höjd ålder för att köpa cigaretter samt begränsade områden där rökning är tillåtet (WHO, 

2015a). 

 

Hälsorisker med rökning 

Enligt WHO (2015) är rökning en huvudriskfaktor till kroniska sjukdomar som cancer, 

lungsjukdomar samt hjärt- kärlsjukdomar. Rökrelaterade sjukdomar är Sveriges näst största 

riskfaktor sett till den totala sjukdomsbördan, näst efter hypertoni. Rökning påverkar hjärt-

kärl systemet negativt med åderförkalkning som leder till ökat blodtryck, hypertoni (Hjärt- 

Lungfonden, 2014; WHO a, 2015). En studie om vaskulära sjukdomar och vaskulär död hos 

personer som röker i Europa och USA visar att personer över 60 år som röker lider av dubbelt 

så stor risk att drabbas av kardiovaskulär död och sjukdom än icke rökare. Strokerisken för 

rökare är en och en halv gång så stor än för icke rökare. Risken för vaskulär död ökar i takt 

med antalet cigaretter som personen röker per dag (Mons et al., 2015). 

 

Rökare är idag medvetna om rökningens biverkningar. Kunskapen är dock begränsad i ung 

ålder och utvecklas med tiden. Människor röker trots en kunskap om risker samt att studier 

visar att människor har en kunskapsbrist om rökningens hälsorisker och följdsjukdomar 

(Halladay et al., 2015; Mohammadnehad et al., 2015). Rökare kan ha större rädlsa för ytligare 

sjukdomar än för allvarligare sjukdomar, såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

(Bommelé et al., 2014). I intervjuerna i studien av Kerr et al. (2006) är deltagarna skeptiska 

om rökningen påverkar deras hälsa negativt, en deltagare upplever att luftvägarna rensas av 

att röka. Deltagarna som upplever olika hälsoproblem relaterat till rökningen anser att en 

skada redan är skedd och ser därför ingen anledning till att sluta röka. Hälsoeffekterna av 

rökning minskar rökarnas kvalité på livet (Goldenberg, Danovitch & IsHak, 2014). Låg 
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livskvalité ökar risken för depressioner och en fortsatt rökning. Förutom att rökarna påverkas 

negativt själva av att röka, påverkas människor i närheten som får en minskad livskvalité av 

andrahands rökning. Människors livskvalité ökar igen vid rökstopp genom självupplevda 

psykologiska och fysiologiska aspekter (Goldenberg et al. 2014). 

 

Rökarens motivation att röka 

Studien av Bommelé et al. (2014) visar vilka för- och nackdelar nuvarande och tidigare 

storrökare finner i att röka samt om att sluta röka. Resultatet ses i kategorierna ”utseende”, 

”kostnad” och ”hälsa” och visar att motivationen till fortsatt rökning kan delas in i fyra olika 

teman: fysiska-/fysiologiska- och psykologiska egenskaper samt rutiner. Den 

fysiska/fysiologiska egenskapen är i form av att stilla det begär rökningen skapar. 

Psykologiska egenskapen skapas av de olika fördelar rökarna upplever av sin rökning. En 

ansedd fördel som rökning ger är en positiv förstärkning i ett sammanhang eller av en känsla. 

Rökningen är även en positiv förstärkning under negativa situationer, vilket främst ses hos 

dagliga rökare (Vinci, Kinsaul, Carrigan & Copeland, 2014). Sociala situationer upplevs 

bättre och en lugn känsla ges av rökningen vid till exempel stress (Mathew, Wahlquist, 

Garrett-Mayer, Gray & Saladin, 2014). Samma studie visar att rökningen kunde förutom att 

ge en positiv förstärkning, hjälpa till att reglera negativa tankar (Mathew et al., 2014). 

Rökningen används som en problemlösare vilket skapar motivation till fortsatt rökning. 

Rökare ser rökning som en belöning i vardagen för hårt arbete och bidrar så till en 

vardagsrutin som inkluderar rökning. Belöning i form av pauser och lugn samt att nikotinet 

gav en positiv känsla när rökaren röker eftertraktas, och skapar ett begär efter cigaretter i 

vardagen (Eklund et al., 2012). Den fjärde motivationen till fortsatt rökning är att vanorna och 

rutinerna med rökning är svåra att bryta och skapar ett röksug vid uppehåll som blir en 

motivation för rökning (Kerr et al., 2006; Vinci et al., 2014). 

 

Yttre påverkan till att röka 

Rökningen påverkar dem omkring oss på olika sätt, inte minst rökare i tonåren. Att ha rökande 

personer i sin omgivning är en predisponerande faktor till konstant rökande i senare skede 

(Joffer et al., 2014). Depressioner tillsammans med låg livskvalité associeras med tidig 

rökdebut och även minskad chans till lyckade rökstoppsförsök (Goldenberg et al., 2014). 
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Rökavvänjning 

Rökningens påverkan på andra människor, speciellt barn och ungdomar, är motivation till 

rökstopp (Bethea, Murtagh & Wallace, 2015). Andra motiverande faktorer är önskan om att 

vara rökfri, att rökningen medför höga kostnader, dålig lukt, hälsoproblem och att inte röka 

under graviditet och amning (Buczkowski, Marcinowicz, Czachowiski & Piszczek, 2014). 

Dessa ämnen skapar en motivation som sträcker sig över hela rökarens vardag från kroppens 

hälsa till familjens önskan och ekonomi samt vara en förebild för sina barn. 

Trots alla motiverande faktorer för att sluta röka fortsätter rökare sitt riskbeteende. Rökning är 

en del av vardagen vilket försvårar rökstopp (Kerr et al., 2006). Det tyder på att rökningen är 

mer än ett beroende, det är också ett beteende. Rökavvänjningsplaner måste stödja alla delar 

för ett fullgott resultat. 

 

Motiverande samtal 

Trots all kunskap om varför människor röker kvarstår problemet med rökning. Motiverande 

samtal (MI) är en samtalsmetod där vårdgivaren kan hjälpa patienten att komma till egna 

insikter i ett riskbeteende med hjälp av öppna frågor och ett aktivt lyssnade samt leda 

patienten mot en insikt för att främja egenvård till hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Motiverande samtal har mer positiva effekter i att ändra rökvanor och rökstopp än 

kontrollgrupper som får annan vård eller ingen vård (Jalali, Afshari, Babaei, Abasspour & 

Vahedian-Shahroodi, 2015; Lee, Choi, Yum, Yu & Chair, 2015). För att på bästa sätt kunna 

leda patienten rätt måste sjuksköterskan förstå, inte bara varför personen vill röka, utan även 

om vad det är som motiverar till en fortsatt rökning samt var egenvården fallerar. 

 

Egenvård 

Begreppet egenvård förklaras med hjälp av Dorotea Orems omvårdnadsteori. Orem menar att 

egenvård kan utföras då patienten ansvarar och utför behandling. Vårdgivarens roll i 

patientens egenvård är att stötta och undervisa patienter i ett riskbeteende, för att utöka 

kunskap och medvetenhet om sin situation. (Hartweg, 1991). Substitut för rökning ingår i 

egenvård då rökarna försöker främja sin hälsa genom rökstopp vilket kräver ett substitut för 

att lyckas. I artikeln av Valera et al. (2013) röker deltagarna istället för använda droger. 

Cigaretterna är ett substitut för drogerna, likväl som ökad aptit och mat kan ersätta rökning 

vid rökstopp (Bommelé et al., 2014). Då mat ersätter rökning vid rökstopp kan en viktökning 

ses hos de som slutat röka. Viktökningen kan ses redan efter 3 månader och upp till 10 år efter 

rökstopp. Viktökningen är inte lika i alla länder, ökningen är som mest i Nordamerika och 
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minst i Asien. (Tian, Venn, Otahal & Gall, 2015; Veldheer, Yingst, Zhu & Foulds, 2015). 

Enligt resultatet i studien av Køster-Rasmussen et al. (2015) väger rökare i snitt mindre än 

icke-rökare, och att den viktuppgång som kom efter rökstopp är att kroppen återgår till 

normalvikt. Av dem som slutar röka är det personer som röker mer än ett paket om dagen och 

de som innan rökstoppet är överviktiga som ökar mest i vikt (Veldheer et al., 2015). Rädslan 

för tiden efter rökstopp, som till exempel en vikuppgång, motiverar till fortsatt rökning, trots 

en vilja att sluta för att främja sin hälsa (Eklund et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har som roll i all hälso- och sjukvård att fråga patienter om deras rökvanor och 

efter behov erbjuda olika former av hjälp. Oftast är sjuksköterskan patientens första kontakt 

inom vården, vilket kräver att sjuksköterskan noggrant ser över patientens hälsorisker. Vidare 

kräver Patientlagen (SFS, 2014:821) att patienten ska kunna ta del och förstå den information 

som sjukvården ger, att informationen ska vara anpassad efter patientens situation. När 

information ska anpassas efter patientens situation ska motivationen för rökstopp tas i 

beaktning. Om ingen motivation för rökstopp finns är inte patienten mottagbar för information 

om rökstopp. 

 

För att sjuksköterskan ska kunna motivera och hjälpa människor till att sluta röka krävs en 

medvetenhet om personens motivation till rökstopp, samt vad personen har för motiv till att 

fortsätta röka. Med det kunna skapa en individualiserad rökavvänjningsplan som hjälper 

personen motstå frestelser i olika situationer samt hitta alternativ till det personen utvinner av 

sin rökning (Bommelé et al. 2014). 

 

I Sverige beskriver Socialstyrelsen olika riktlinjer för att kartlägga riskerna med rökning. 

Riktlinjerna innebär bland annat att rökare med astma eller KOL bör erbjudas 

rökavvänjninghjälp vid varje vårdbesök. Enligt Socialstyrelsen (2015) erbjuds inte astma och 

KOL patienter den rådgivning eller det stöd som är nödvändigt. Specifikt för patienter med 

astma och KOL är skillnaden mellan förbättringspotential i sin sjukdom vid rökstopp kontra 

den försämringsrisk ett rökberoende bidrar med. Barn och ungdomar med astma kan via 

rökningen utveckla ett KOL stadie i en senare framtid. För att stärka ungdomars medvetenhet 

och kunskap om röknings påverkan på deras sjukdom vill Socialstyrelsen i ett tidigt skede 

informera ungdomar om rökningens effekter. Ungdomar med astma som inte röker är inte 

exkluderade från detta. För att säkerställa arbetet samt utforska eventuella rökmönster ska 
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sjukvården genomföra hälsokontroller med ungdomar som har astma. Metoden ger 

socialstyrelsen ett utarbetat, aktivt arbete med rökavvänjning och rökprevention. 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Dorothea Orem är egenvård det centrala i behandlingen av sjukdom, samt att när 

patienten har begränsad kunskap kring sin sjukdom sjunker standarden på behandlingarna 

(Hartweg, 1991). Orems omvårdnadsteori delas in i tre kategorier eller system (Hartweg, 

1991). Första kategorin, det helt kompenserande, ingår i de situationer där patienten är helt 

oförmögen till egenvård och ej är aktiv alls. Vårdaren är beslutstagare och all kontroll sker av 

vårdgivaren. Exempelvis kan denna kategori ses på intensivvårdsavdelning (IVA) på sjukhus. 

På IVA kan patienter vara nedsövda och i behov av respiratorer för att säkerställa fri luftväg. 

Dessa patienter är inte förmögna att främja sin egenvård, varpå omvårdnadspersonal är 

beslutstagare och har total kontroll av vårdsituationen. Den andra kategorien, delvis 

kompenserade, betyder att beslut och vård baseras efter både vårdgivaren och vårdtagaren. 

Patienten är delvis aktiv i sin vård. Kliniskt ses detta på en rehabiliteringsavdelning där 

vårdpersonal strävar efter att främja patientens autonomi. Här är patienten delvis aktiv i sin 

vård, dock i behov av assistans vid aktiviteter i dagligt liv (ADL) för att klara sin dag. Sista 

kategorin, att stödja och undervisa, menar att patienten är helt egenvårdande i sin sjukdom 

och vårdgivaren stöttar och undervisar. I denna kategori ingår rökavvänjningshjälp. Patienten 

är kapabel att utföra sin egen vård med rökstopp som mål efter hjälp och vägledning av till 

exempel en sjuksköterska. Under vårdförloppet finns sjuksköterskan tillgänglig samt stöttar 

och hjälper patienten vidare i sin behandling.  

 

Orem nämner att sjuksköterskan kan stödja patienten i den tredje kategorin på fem olika sätt: 

genom att agera eller utföra, stödja, lära ut, vägleda samt stimulera till en utvecklande miljö. 

Orem menar tydligt att sjuksköterskan ständigt ska sträva efter att höja patientens autonomi 

och stimulera till egenvård för att patienten själv ska kunna se vilka förändringar hon behöver 

genomföra i sin miljö och livsstil som kan hjälpa till att öka den upplevda aspekten på hälsa 

(Hartweg, 1991). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att med hjälp av Orems omvårdnadsteori och kunskap hjälpa 

patienten till bättre hälsa. En sjuksköterskas arbete ska vara individanpassat och det innebär 

att hjälpa patienten i den situation personen befinner sig i för tillfället (Socialstyrelsen, 2014). 

Vid rökavvänjning krävs det att sjuksköterskan har kunskap på evidensbaserade 
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rökavvänjningsmetoder, samt vet vilken motivation patienten har för att kunna klara av att 

fullfölja sin plan. För att utveckla en individuell rökavvänjningsplan måste en sjuksköterska 

vara medveten om vad som motiverar patienten till att fortsätta röka, för att kunna hjälpa 

patienten till självhjälp mot det som motiverar och därmed kunna angripa grunden till 

beroendet. För att försöka minska risken till återfall kan sjuksköterskan använda sig av MI 

samtal som syftar till att hjälpa patienten och sjuksköterskan att utveckla en 

rökavvänjningsplan tillsammns (Folkhälsomyndigheten, 2014; Hartweg, 1991). I planen kan 

patienten självständigt karlägga motiverande faktorer som främjar rökstopp likaväl faktorer 

som riskerar återfall.  

                                         

Problemformulering 

Trots kunskap om hälsoeffekter av rökning fortsätter stor del av befolkning att röka. 

Forskning visar att okunskap, bristande motivation för rökstopp förekommer hos rökare samt 

att rökare upplever vinster av sin rökning. Studien riktar sig till att ta reda på vad som 

motiverar rökare att fortsätta sitt riskbeteende för ge omvårdnadspersonal en ökad kunskap 

och förståelse om vad som får rökare till att fortsätta röka. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad som får rökare att fortsätta med sitt riskbeteende och 

vilken kunskap om hälsorisker deltagarna besitter. 

 

METOD 

Design 

Studiens design var kvalitativ, deskriptiv intervjustudie (Polit & Beck, 2004). 

 

Urval 

Totalt tolv deltagare valdes till studien med bekvämlighetsurval via snöbollsurval och 

direktkontakt (SBU, 2014). Antalet deltagare bestämdes för att stärka validiteten och 

trovärdigheten i studien. Inklusionskriterierna för deltagarna i studien var att de skulle vara 

okända rökare, över 18 år, inte vårdas eller ha vårdats på sjukhus relaterat till sin rökning. 

Exklusionskriterier var att de höll på att sluta röka eller hade en diagnostiserad rök-relaterad 

sjukdom som till exempel KOL. Deltagarna valdes från landsort och storstad. 
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Datainsamlingsmetod 

Datan insamlades via semistrukturerade intervjuer, och intervjuerna tog mellan 12 -28 

minuter. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och transkriberades, efter transkribering 

raderades ljudfilerna. Transkribering skedde allt eftersom intervjuerna genomfördes. Vid 

intervjuerna användes en frågeguide, se bilaga 1, vilken utarbetats specifikt för denna studie. 

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt med eventuella deltagare togs antingen via mejl, Facebook eller telefon. På så sätt 

skapades enkel kontakt samt att snöbollsurvalet bidrog till att intervjuerna inte påverkas av 

någon relation mellan parterna. Deltagarna erhöll kortfattad information samt ett 

informationsbrev med mer information om studien (se Bilaga 2). Deltagarna fick information 

om studiens syfte och tillvägagångssätt samt information om möjlighet till att avbryta 

intervjun eller deltagandet när som helst utan anledning. Tidigt sågs att kvoten deltagare 

endast via snöbollsurval under tidsramen för datainsamling inte skulle räcka. Beslut togs då 

för att söka deltagare även via direktkontakt med okända rökande personer på Bio Medicinskt 

Centrum, (BMC) vid Uppsala universitet och information gavs till de nya kontakterna. 

Samtliga deltagare informerades om avidentifiering i studien. Efter att deltagarna givit ett 

informerat samtycke till att delta i studien bestämdes en tid och plats för intervju. Intervjuerna 

genomfördes en och en med deltagarna, enbart en intervjuare och en deltagare åt gången. 

Frågeguiden pilottestades innan studiens start av båda intervjuarna och inget behov av 

revidering hittades. Intervjuerna baserades därför på första versionen av frågeguiden (se 

Bilaga 1.) Intervjufrågorna var öppna frågor och öppningsfrågor ställdes innan 

intervjufrågorna påbörjades. Syftet med öppningsfrågorna var att få deltagarna att börja prata 

och bli redo för intervjun. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Till de personer som kontakt skapades med, både via snöbollsurval och direktkontakt, gavs 

både muntlig och skriftlig information (se Bilaga 2) innan beslut togs om att delta (SBU, 

2014). Personerna informerades om att ett eventuellt deltagande var helt frivilligt och kunde 

avbrytas när som under studiens gång utan några påföljder. De fick även information om 

studiens syfte och varför forskningen utfördes samt om de metoder som kom att användas för 

datainsamling, analysering och bearbetning enligt Nürnbergskodexen (Codex, 2015). I det 

skriftliga informationsbrevet fanns kontaktuppgifter som namn, mejl och telefonnummer till 
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forskningshuvudmännen. I denna studie gav samtliga deltagare ett muntligt samtycke till 

studien innan intervjuerna startades. 

 

Enligt lagen om etikprövnig av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) etikprövades 

inte denna studie då forskning på högskolans grundnivå ej behöver genomgå en speciell 

etikprövning. Studien krävde inte något personnummer eller namn och samtliga inspelningar 

från intervjuerna raderades efter transkibering vilket medförde att samtliga deltagare blev 

anonyma och då inga personliga aspekter redovisades kunde inte studiens resultat härledas till 

enskild deltagare. 

 

Bearbetning och analys 

Efter all transkribering avslutats analyserades intervjuerna utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys. De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger med 

syftet i åtanke. Enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys lyftes därefter alla 

betydelsefulla uttalanden för syftet ut och blev en meningsbärande enhet. Den 

meningsbärande enheten kom att kondenseras för att en kod skulle kunna skapas. Koden 

fungerade som en rubrik på varje meningsbärande enhet för att enkelt utse likheter mellan de 

meningsbärande enheterna. 

 

Totalt togs 754 meningsbärande enheter ut ur transkiberingarna vilket skapade lika många 

kondenserade enheter, därefter skapades koder. Efter att alla koder skapats granskades de och 

reviderades för att säkerställa att samtliga hade samma abstraktionsnivå, överensstämmande 

tempus som den meningsbärande enheten, att koden hade samma betydelse som den 

meningsbärande enheten samt om koden kunde stå för sig själv, det vill säga om hela 

betydelsen framkom av koden som rubrik. De fyra punkterna hade betydelse för att koden 

speglade innebörden av vad deltagarna i studien faktiskt sagt och menat, se exempel i tabell 1. 

 

Efter kodningen färgkodades samtliga meningsbärande enheter, kondenserade enheter och 

koder efter tillhörande intervju där varje intervju fick en egen färg i ett excel-dokument. 

Färgkodningen gjordes för att underlätta när de nyskapade kategorierna skulle kopplas ihop 

med den ursprungliga meningsbärande enheten. 
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Tabell 1. Exempel på kodning.  

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 

Sen så blev man tillfrågad att följa med ut nån 

rast, och det var väl häftigt litegrann 

Tillfrågad att följa med Bli tillfrågad 

Ja men ja det blir ju så, det kommer ju såna 

här stunder att man känne ratt fan vad jag vill 

ha en nu bara, alltså man tänker att fan vad jag 

skulle vilja ha en cigg nu alltså 

Kände suget efter en cigarett Cigarettsug 

Eeehh, jag skulle säga att det är en 

förstärkning av vad jag gör, att om jag tar en 

paus så är det en förstärkning av pausen, eller 

om jag gör någonting annat som jag associerar 

med någonting som är positivt 

Rökningen förstärker det som  

associeras med något positivt. 

Rökning förstärker det 

positiva 

Det är bara den sociala grejen egentligen. Att 

folk ska gå ut och röka eller snacka och ta en 

cigg. Då har jag jättesvårt att inte ta en cigg 

Den sociala faktorn var motiverande 

till att börja röka igen 

Sociala faktorn som 

motivation 

(Reflekterade du någon gång om hälsoeffekter 

med rökning när du började röka?) Inte när jag 

började där första gången, då var det bara 

coolt lixom 

Tyckte rökning var coolt och tänkte 

inte på hälsoeffekter av det 

Reflekterade inte över 

hälsoeffekterna som 

ung 

 

Efter färgkodningen lades alla koder i ordning efter relevans kopplat till frågeguiden (Bilaga 

1). Detta för att lättare kunna utse vilka koder som kunde tillhöra vilken kategori under nästa 

steg av analysen, kategoriseringen. Under kategoriseringen skrevs koderna ut på papper, 

fortfarande sorterade efter frågorna. De klipptes sen isär och lades ihop om de hade ett klart 

samband under varje fråga för att på ett övergripligt sett kunna se vad svaren innehöll för 

resultat. Totalt skapades 63 olika kategorier. Författarna ansåg att de 63 kategorierna endast 

var en förstahandssortering varpå de återanalyserades. Resultatet av den andra genomgången 

blev 18 kategorier med totalt 31 subkategorier. 

 

För en tydligare bild över resultatet från studien sorterades de 18 kategorierna in i fyra olika 

huvudteman, skapade efter innehållet i resultatet och syftet med studien. Tema och kategori 

samt subkategori kunde sen med hjälp av färgkodningen skrivas in i samma excell-fil med 

koder, kondenserade enheterna samt meningsbärande enheterna för en helhetsbild av 

analysen. Totala analysen granskades sedan för att se eventuella samband och likheter i 
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svaren samt kunna lyfta fram det som presenteras under resultat och diskussion. När resultatet 

var presenterat kunde olika likheter ses mellan olika subkategorier och kategorier och 

ytterliggare en återanalysering av resultatets teman, kategorier och subkategorier gjordes. 

Återanalyseringen visade att flera subkategorier och kategorier hade klara samband och kunde 

skrivas ihop och resulterade i 13 st kategorier (se Tabell 2). Excel-filen reviderades efter den 

senaste ändringen. 
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RESULTAT 

Resultatet blev 13 olika kategorier med 13 subkategorier inom fyra huvudteman; 1) Motiv till 

fortsatt rökning , 2) Motiv mot fortsatt rökning, 3) Rökdebuten och 4) Rökarens tankar om att 

röka, se tabell 2. I texten som följer skrivs temat ut i fet, normal text, kategorierna i fet, 

kursiv text och subkategorierna i kursiv text. Citat från deltagarna skrivs ut centrerat, 

kursiverat och inom citationstecken under stycket. 

 

Tabell 2. Studiens teman och kategorier. 

Teman Motiv till fortsatt 

rökning  

Motiv mot 

fortsatt rökning 

Rökdebuten  Rökarens tankar om 

att röka 

Kategorier Förnekelse av 

hälsorisker  

Tankar om 

hälsoeffekter 

Orsaker till 

rökdebut 

Uppfattningar om 

rökning 

 

Vinster av rökning 

 

Tankar om att 

sluta röka 

Rökvanor efter 

debut 

Rökarens önskningar 

 

 

Fortsatt rökning  Nackdelar av  

rökning 

Närståendes rökning 

vid ung ålder 

 

 

Svårigheter med att 

avstå från rökning 

 

Kunskap om 

hälsoeffekterna 

av rökning 

  

 

      

Motiv till fortsatt rökning 

Under temat "motiv till fortsatt rökning" kunde fyra olika kategorier placeras, se tabell 2. 

 

Förnekelse av hälsorisker 

Flertalet av de intervjuade sköt undan och förnekade tankarna på att de kunde drabbas av de 

olika hälsoeffekter som rökning kunde ge. Deltagarna beskrev att de inte orkade tänka på vad 

som kan hända och struntade i hälsoeffekterna. De tänkte att de inte skulle drabbas för att de 

inte röker tillräckligt många cigaretter om dagen för att få till exempel KOL. En deltagare i 

studien såg olika hälsorisker hos sig själv fast trodde inte att de mer allvarligare sjukdomarna 

skulle utvecklas trots fortsatt rökning. Deltagarna förnekade alltså kunskapen om sjukdomar 

och risken att drabbas av dem. 
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Vinster av rökning 

Under denna kategori kunde åtta olika subkategorier skapas: 1) Lugn, 2) Gott och skönt, 3) Är 

socialt, 4) Belöning, 5) Rökning vid stress, 6) Rökningens förstärkande effekter och 7) 

Beroende och fysiskt begär. 

 

Lugn 

Rökningen beskrevs ge ett lugn som inte var orsakat av personen själv och var därför extra 

njutningsfullt. Lugnet var av stor vikt till varför deltagarna fortsatte röka. Lugnet kunde yttra 

sig på olika sätt, lugn i form av paus eller att de varvade ned när de rökte och gav en känsla av 

att vara bekymmersfri. Rökningen agerade som en lugnande medicin mot attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) då krypningarna som upplevdes av ADHD upphörde efter 

rökning. 

 

”Ah men det blir ett helt annat lugn. 

Man ah, kopplar av”(Rökare 10) 

 

Gott och skönt 

Majoriteten uttryckte att de tyckte rökning smakade gott, endast några tog upp och utvecklade 

det under intervjuerna. De tyckte den goda smaken var ett skäl till att röka och därför en 

motivation till fortsatt rökning. Samtliga deltagare tyckte att rökningen var skön eller gav en 

skön känsla som livsnjutning eller euforisk känsla. 

 

Är socialt 

Ett starkt motiv till fortsatt rökning var den sociala faktorn. Deltagarna beskrev rökningen som 

ett sätt att ta kontakt med okänt och känt folk där rökningen var enda gemensamma faktorn. 

Det sågs även som ett sätt att prata i större grupper och få känna en delaktighet. Majoriteten 

av deltagarna tyckte sig själva röka mera med vänner som röker än med icke rökande vänner. 

Rökningen tycktes också tillhöra olika sociala situationer med vänner för att skapa ett större 

socialt sammanhang. 

 

Belöning 

Rökningen sågs som en belöning. Belöning efter till exempel fysiskt jobbiga saker eller för att 

det rökningen gav verkade som en belöning. 
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” Du vet man sitter och pluggar i flera timmar och då får 

man som en belöning liksom, en rökpaus i 10-20 minuter 

och sen får man komma tillbaka liksom.” (Rökare 2) 

 

Rökning vid stress 

Deltagarna beskrev rökningen som ett tillvägagångsätt för att hantera stress. Att vid stress gav 

rökningen en paus och möjlighet att komma iväg vilket hanterade stressen. Flera deltagare 

svarade att de rökte mer under stressiga perioder för att hantera det som händer samt att de 

kände sig bättre under tiden. Rökningen var en enkel metod för stresshantering. 

 

”nu under pluggandet, tentapluggandet som är 

jäkligt stress och man tar andra utvägar”(Rökare 2) 

 

Rökningens förstärkande effekter 

Rökningen ansågs som en stämningshöjare som förstärkte det som deltagarna ansåg som 

positivt. En positiv känsla förstärktes i samband med rökning som till exempel skapade ett 

extra skönt lugn. Rökningen kunde dock för vissa deltagare även förstärka det negativa.  

 

Beroende och fysiskt begär 

Deltagarna tyckte att stilla begäret var ett motiv till rökning, att de kunde röka när röksuget 

infann sig. Begäret stillades av att röka och beroendet fortsatte. Röksuget var en viktig del 

som ledde till fortsatt rökning. Röksuget kunde komma vid olika tillfällen. Deltagarna kände 

att de mådde bättre efter att ha rökt en cigarett samt att de fick ett rus. Ruset gjorde dem lite 

yra och snurriga. 

 

Fortsatt rökning 

Denna kategori innehöll koder som inriktades mot de vanor och rutiner som deltagarna 

uttryckte påverkade deras val att fortsätta röka. Två subkategorier hittades: 1) Rökning som 

vana och 2) Rökrutiner. 

 

Rökning som vana 

Rökningen hade för deltagarna blivit en vana. Dels en vana att röka, dels att ha något att göra 

vid väntan eller paus. Rökningen var en del av vardagen och utan rökning kändes det som att 

något saknades eller att något var konstigt. Deltagarna berättade också att rökningen var så 
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invand att de inte reflekterade över att de rökte, det gjordes som en vana. Fest associerades 

med rökning och deltagarna hade skapat en vana att röka vid fest och alkoholintag. 

 

”Och eftersom man röker hela tiden blir det 

som ens normaltillstånd att ha en cigg” (Rökare 9) 

 

Rökrutiner 

Stor del av rökningen styrdes av olika rutiner. Deltagarna tyckte det var rutiner som bestämde 

när de skulle röka, som till exempel på väg till jobbet och skolan. De tyckte också att 

rutinerna påverkade deras vardag, att vardagen styrdes efter rökningen. Rökrutinerna 

förändrades under helgerna, då det var uppehåll från vardagen. Några deltagare nämnde att de 

inte rökte förrän efter de lämnat hemmet på helgerna och att de rökte då först på 

eftermiddagen utan att ha känt av något behov av att röka. 

 

Svårigheter med att avstå från rökning 

Deltagarnas tankar om bieffekter av rökstopp samt tankar om substitut. Två subkategorier 

ingick i kategorin: 1) Substitut och  2) Upplevelser av rökstopp. 

 

Substitut 

Deltagarna menade att ett substitut för rökningen behövdes vid eventuellt rökstopp, speciellt 

lugnet av rökningen behövde ersättas. Rökningen hade agerat substitut för snusning tidigare 

vilket hade lett till rökning på heltid. Rökningen agerade också som substitut för mat då en 

rädsla för viktuppgång fanns. 

 

 

”Det måste ju finnas någonting annat som kan få 

mig lugn eller glad eller så” (Rökare 11) 

 

Upplevelser av rökstopp 

Majoriteten av deltagarna hade haft tidigare rökstopp och börjat röka igen. Deltagarna 

upplevde grinighet, okoncentration och försämrad prestationsförmåga vid rökstopp. 

Deltagarna påpekade att de hade känt av beroendet och även abstinensen när de inte fick röka 

och att det svåraste var att bryta de vanor och rutiner som skapats kring rökning. Andra 

känslor om att avstå från rökning var att det skulle vara konstigt samt tråkigt då rökning 
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associerades till positiva saker. Rädsla för att missa det sociala med rökningen var en 

anledning till fortsatt rökning. 

 

Motiv mot fortsatt rökning 

Under temat passade fyra kategorier in, se tabell 2. Samtliga kategorier skapades av 

deltagarnas tankar och känslor mot rökning samt deras motiv mot rökning. 

 

Tankar om hälsoeffekter 

Vid rökstart tänkte majoriteten av deltagarna på rökningens hälsoeffekter. De tyckte och hade 

kunskap om att rökning var dåligt och kunde ge cancer fast inget som de reflekterade över, de 

tänkte att rökningen endast skulle vara kortvarig och inte utvecklas till ett beroende. I 

dagsläget tänkte deltagarna mer på hälsoeffekterna av rökning än vid rökstart, några tyckte att 

de tänkte extra mycket på hälsoeffekterna då de studerade olika medicinska program, och 

uttryckte en rädsla av att drabbas av dem. Rädsla fanns för cancer och KOL, dock uttrycktes 

en större rädsla för hälsoeffekter som påverkade utseendet som grått hår och rynkor. Det var 

de utseendemässiga komplikationerna av rökning som skrämde mer än de allvarligare 

sjukdomarna som rökning kan ge. Samtliga deltagare tyckte att hälsoeffekterna de kände till 

om rökning skapade motivation för att sluta röka. 

 

” Det första som man tänker på är ju KOL vilket är en 

fruktansvärd sjukdom och det är ju liksom ingenting som man vill 

utsätta varken sig själv eller någon annan för man ser ju verkligen 

hur mycket dessa människor lider och tanken på att konstant behöva 

må så är ju jätteskrämmande” (Rökare 5) 

 

Tankar om att sluta röka 

Deltagarna hade tankar och önskningar om att sluta röka, dock var det endast få som hade 

planerat in ett rökstopp inom närmsta tiden. De hade tankar om att sluta röka när de väntar 

barn, vilket också var anledning till en av deltagarnas tidigare rökstopp. Skälet var att 

rökningen skadar barnet under graviditeten samt under dess uppväxt om föräldrarna rökte. 

Deltagarna som uppgav rökstopp i samband med barn var mycket säkra på att det skulle 

medföra ett permanent rökstopp. 
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Nackdelar av rökning 

En upplevd nackdel av rökningen var ångesten deltagarna kände efter att ha rökt. Ångesten 

upplevdes då rökarna själva tyckte dåligt om rökning samt att det inte fyllde en viktig 

funktion utan endast dämpade röksuget och beroendet. Rökningen kunde ses som ett negativt 

belöningsystem som gav belöning fast det var dåligt. 

 

” ......ah det finns nog inget viktigt 

med rökningen tror jag.” (Rökare 10) 

 

Kunskap om hälsoeffekterna av rökning 

Deltagarna hade kunskap om att rökning är en riskfaktor för sjukdomar som KOL och cancer 

samt att rökningen påverkar hela kroppen och inte endast lungorna. Andra hälsoeffekter som 

kändes till var att rökningen påverkan på blodcirkulationen, utseendet med grått hår, 

tandlossning och hudpåverkan samt att rökningen försämrar konditionen. Ett fåtal av 

deltagarna kände till pleuraplack, att immunförsvaret försämras vid rökning och att tjära 

fastnar i lungorna. Endast en av deltagarna tog upp att rökningen varit kostsam och 

tidskrävande som en hälsoeffekt av rökning. Deltagarna berättade om att hälsoeffekterna 

påverkade det psykiska välbefinnandet. 

 

” Ja... rynkor, lungcancer, eh ödem, nej inte ödem, det är 

ju när alveolerna slutar att eeehhhh emfysem, ja det är väl det 

man tänker på, KOL, så klart, ja det är väl det.” (Rökare 1) 

 

Rökdebuten 

Under temat skapades tre kategorier med tillhörande subkategorier. Dessa kategorier 

inkluderade deltagarnas svar angående deras rökdebut. 

 

Orsaker till rökdebut 

Resultatet av vad deltagarna svarade om orsakerna till rökdebut samt vad som påverkade dem 

vid deras första och senare rökdebuter samt ålder vid rökdebut. Två subkategorier kom att 

ingå i kategorin: 1) Delaktighet och 2) När rökarna testade. 
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Delaktighet 

Att få känna delaktighet till en grupp var en orsak till att börja röka, deltagarna ville vara som 

alla andra och vågade inte sticka ut. Endast en deltagare kände av ett grupptryck vid 

rökdebuten, resten började/testade för att få känna tillhörighet och även få känna sig ”cool”. 

Oftast var det ett “coolt’” gäng som började röka först och sen började andra röka för att höra 

till. Även kompisar i deras närhet rökte och deltagarna började röka för att känna en större 

delaktighet med dem. Rökdebuten skedde hos några deltagare i samband med alkohol, så 

kallad feströkning. Äldre kompisar köpte alkohol och cigaretter som de bjöd på vilket gjorde 

det lättare att testa på att röka. 

 

” Äldre vänner köpte alkohol och cigaretter typ. 

Och det var därför jag började testa cigaretter 

också” (Rökare 10) 

 

När rökarna testade 

Deltagarna provade att röka vid olika åldrar, från tolv år till 20 år. Medelåldern för att testa 

röka var 13,75 år, median 16,5 år. Deltagarna uttryckte att dem ville testa och att det endast 

var meningen att testa. Majoriteten testade med vänner. 

 

Rökvanor efter debut 

Efter debuten var det få som rökte dagligen, eller på “heltid” som deltagarna själva beskrev 

det. Flera började röka periodvis med olika rökstopp under tiden. Några nämnde att rökningen 

snabbt blev regelbundet i vardagen efter debuten. En deltagares rökvanor utvecklades från 

feströkning till daglig rökning då det fanns kvar cigaretter från en fest dagen efter och ett sug 

skapades. 

 

Närståendes rökning vid ung ålder 

Frågor ställdes för att undersöka om deltagarna hade påverkats av närstående som rökt under 

uppväxten, samt se samband mellan rökning omkring deltagarna som små och unga och deras 

rökning idag. 

 

Flera av deltagarna hade någon förälder som rökte under deras uppväxt. En del av deltagarna 

hade anhöriga till familjen som rökte. Fyra deltagare hade ingen i sin närhet som rökte när de 

växte upp. Hälften av deltagarna tyckte inte att deras närståendes rökning påverkat deras 
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rökning, de skulle ha börjat röka oavsett om närstående rökte eller inte. Andra sa att 

rökningen hade  avdramatiserats av föräldrars rökning och att det blev en inkörsport till 

tobakanvändning. 

 

”Ehm. Men nej det var väl inte någon direkt i närheten som 

påverkade mig av vuxna runt omkring mig” (Rökare 12) 

                                                                                    

Rökarens tankar om att röka 

Temat och kategorierna svarade på om deltagarens tankar om rökning och att röka samt hur 

andra har sett på dem för att dem röker. 

 

Uppfattningar om rökning 

Den genomgående tanken om rökning var att det var dumt att utsätta kroppen för något så 

farligt och deltagarna blev ständigt påminda om det i vardagen, samt att rökning inte passar 

inom yrken i vården eller i ett hälsosamt liv. Deltagarna kunde känna sig dömda på grund av 

sin rökning då de la skuld hos sig själva när de visste om att rökning var dåligt trots att de 

fortsatte röka. De upplevde en känsla av att andra tittade dömande vid rökning, vilket fick 

dem att vilja gömma sig. Efter att ha rökt infann sig en känsla av ånger på grund av känslan 

att bli dömd över sitt rökande. 

 

Rökarens önskningar 

Det framkom en önskan om att kunna säga nej till rökning i speciella situationer och att kunna 

stå emot röksug. Deltagarna ville ha bättre kontroll på sin rökning och inte röka mer under 

svårare perioder och kunna styra eventuell nedtrappning bättre. 

 

”Jag har jättesvårt att vara ute på krogen, eller bara sitta 

och hänga med mina kompisar och inte röka när någon av 

dem röker. Det tycker jag är skitsvårt. Då vill jag också ha, 

även fast jag inte vill ha egentligen”. (Rökare 4) 
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DISKUSSION 

Syftet i den här studien var att undersöka rökares motiv för fortsatt rökning samt deras 

kunskaper om hälsoeffekter. Huvudresultatet var de vinster deltagarna såg av rökning, samt 

en förnekelse av hälsoeffekter trots kunskap. Vinsterna av rökning var bland annat 

möjligheten till paus och lugn samt att rökningen var en belöning för arbete. Motivation till att 

sluta röka fanns också vilket involverade faktorer som hälsoeffekternas påverkan samt 

kunskap och egen uppfattning om att rökningen är skadlig och dålig. Näst intill alla deltagare 

i studien uppgav att de ville-, tänkt- eller skulle sluta röka, fast ingen kunde precisera sig när 

eller hur.  

 

Resultatsdiskussion 

Motiv till fortsatt rökning 

Främsta motivet till fortsatt rökning var effekten som gav ett lugn och paus i vardagen och vid 

stress. Rökningen blev ett sätt att komma ifrån arbetsuppgifter och gav möjlighet till pauser, 

ett sätt att hantera stress. Deltagarna uppgav att de visste om att de kunde få liknande paus och 

lugn av andra saker än rökning, dock var rökningen en invand vana samt en enkel utväg. Trots 

kunskap om substitut utan att precisera vad, fortsatte deltagarna att röka för att erhålla en paus 

med rädsla för att pausen inte skulle bli likvärdig eller lika njutningsfull utan cigaretter och 

nikotin. Dessa fynd stärks av Mohammadnehads et al. (2015) studie, som beskriver att 

rökningen ger en frihet. 

 

Personerna uppgav också att behovet av en paus av rökning blivit stort och associerades med 

rökning. Ett substitut till rökning lockar inte till den grad att cigaretterna byts ut, vilket kan 

beror på att rökningen associeras med något positivt. Resultatet stöds av annan forskning som 

visar att rökningen inte bara stärker det positiva, utan även förbättrar upplevelsen av något 

negativt som stress (Mathew et al., 2014; Vinci et al., 2014). Positiv förstärkning kan ses som 

en indirekt, omedveten aktion som motiverar till fortsatt rökning. 

Rökning som belöning kunde exempelvis vara att få röka under intensivt plugg eller efter att 

ha utfört en uppgift. Belöningen och belöningsystemet kunde dock ha en negativ påverkan, 

efter känslan av belöning upplevdes en ångestkänsla. Deltagarna kunde även uppleva en 

ångerkänsla vid rökning relaterat till kunskapen och den egna uppfattningen om att rökning är 

dålig. Deltagarna upplevde rökningen som en känsla av belöning, möjlighet till paus och lugn, 

vilket amplifierade njutningen och därmed belöningen, vilket stärks av resultatet i studien av 

Eklund et al. (2012) som visar att rökningen är en belöning. Rökningen gav en förstärkande 
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effekt som associeras med något positivt vilket kan öka känslan av belöning, vilket stärks av 

Mathew et al. (2014). 

 

I studien framkom en rädsla för att byta ut cigaretterna mot mat. Rädslan var relaterad till en 

viktuppgång efter rökstopp. Ny forskning tyder på att rökare ökar i vikt vid rökstopp med 

olika resultat för hur stor viktuppgången är (Køster-Rasmussen et al., 2015; Veldheer et al., 

2015). Dessa olika rädslor är viktigt att bemöta och förklara på ett tydligt sätt i vården för att 

öka motivationen till ett rökstopp. 

 

Den sociala faktorn var ett stort motiv till fortsatt rökning. Känslan av att få tillhöra en grupp 

och vara ”cool” var en orsak till rökning. Rökningens sociala faktor var en stor del av 

motivationen som kunde ge en förstärkt positiv syn på rökning, att det var en enkel väg att få 

ett socialt umgänge, även med okända personer. Joffer et al. (2014) menar att omge sig av 

personer som röker är en predisponerande faktor till konstant rökning. Den sociala faktorn 

och att omge sig av personer som röker kan påverka ungdomar i ett tidigare skede, vilket leder 

till en tidigare rökdebut. 

 

Rökningen hade blivit en del av deltagarnas vardag och de rökte mycket av vana och rutin. De 

kände ett röksug vid olika tillfällen fast trodde att det kunde bero på vanan att röka, som till 

exempel efter måltider. Utan cigaretten skapades en konstig känsla av att något saknades. Att 

behöva bryta dessa rutiner och vanor var det som skulle vara svårast vid ett rökstopp. Det 

visar på att vanan och invanda rutiner inkluderande rökning tillsammans med ett beroende för 

nikotin styr en stor del av rökbeteendet, och att de lätt skulle falla tillbaka i frestande 

situationer där rökningen enligt vanor ”hörde till”. 

 

Rökdebuten 

Majoriteten av deltagarna testade röka i unga ungdomsår och den största faktorn till att testa 

var för att känna delaktighet och få tillhöra en grupp. Oftast var det ett ”coolt” gäng som rökte 

eller äldre kompisar. Rökdebuten skedde hos några deltagare i samband med alkohol och fest 

där äldre kompisar även bjöd på cigaretter, och deltagarna började feströka. I denna studie 

kunde feströkning därför kopplas samman med rökdebuten, och agerade som en inkörsport till 

daglig rökning. Föräldrarnas intresse och påverkan i ungdomarnas riskbeteenden kanske kan 

medföra en positiv förändring. Kanske blir effekten tvärt om än resultatet i studien av Joffer et 

al. (2014) om ungdomarna omger sig med personer som står emot rökning. Önskvärt vore att 
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skapa en bild i samhället där rökningen inte skapar en tillhörighet och en ”cool”-stämpel hos 

ungdomar. 

 

Motiv mot fortsatt rökning 

Motivationen mot rökning bestod främst av rökningens- hälsoeffekter/risker. Samtliga 

deltagare hade goda kunskaper om rökningens hälsoeffekter, mest om cancer, KOL samt 

blodcirkulationspåverkan, dock förnekade deltagarna att de skulle drabbas av allvarligare 

sjukdomar. En större rädsla för hälsoeffekter som involverar utseendet som rynkor, grå 

hudton, gul hudton och förtidigt åldrande framkom, än de sjukdomar rökningen kan ge. 

Likvärdig respons på hälsoeffekterna av rökning visas i den kvalitativa studien av Bommelé et 

al. (2014). Vidare sänker rökningens hälsoeffekter en människas livskvalité vilket borde bidra 

till en ökad motivation för att sluta röka, dock har personer och troligtvis även deltagarna i 

denna studie svårt att märka av kvalitésänkningen (Goldenberg et al., 2014). Sänkningen av 

livskvalitén förbises, av förnekelse eller av okunskap och ouppmärksamhet hos deltagarna 

(Bomméle et al., 2014). Förnekelsen av hälsoeffekterna och sänkningen av livskvalité kan 

rättfärdiga rökningen. Utseendeförändringarna kan agera likt en väckarklocka som visar att 

rökningen påverkar trots förnekelsen. 

 

Rökarens tankar om att röka 

Deltagarna ansåg att rökningen var onödig och dumt samt att rökningen inte fyllde en 

viktigare funktion än att stilla begäret. Dessa tankar om sitt egna beteende och vanor samt 

vetskapen om att alla andra vet att rökning är dåligt skapade en skamkänsla som bidrog till en 

önskan att inte röka. Deltagarna kände sig även dömda när de rökte och önskade gömma sig 

så ingen såg när de rökte. Deltagarna mådde sämre psykiskt på grund av sin rökning vilket 

stärks av Goldenberg et al. (2014). Fortsatt rökning trots dessa tankar visar hur starkt begäret 

är och vanan är i ett rökberoende. Att rättfärdiga rökningen, till exempel via förnekelse av 

 hälsorisker samt rädsla för icke tillfredställande substitut, kan vara ett sätt att förminska och 

hantera dessa känslor. 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan kan via fördjupade kunskaper och förståelse till varför patienter röker bemöta 

patienterna på ett bättre sätt. Att förstå vad som motiverar till fortsatt rökning och vilka hinder 

som patienterna upplever i sin vardag är viktigt för bemötandet, ett gott bemötande är av 

yttersta vikt för att optimera vårdkvalitén. Denna studie kan användas för att öka kunskapen 
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och förståelsen, inte bara för sjuksköterskor som jobbar med rökavvänjning utan även övriga 

sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter som alla träffar patienter som röker. 

Kunskapen om rökares vanor, motiv och tankar kring rökning underlättar i försök till 

rökstopp, såväl som förståelse för rökarens beteende, motiv och tankar kring fortsatt rökning. 

Rökaren får också en bättre syn till sjukvården om omvårdnaden utförs så bra som möjligt.  

 

Metoddiskussion 

Urval 

I ett tidigt skede visade det sig att snöbollsurvalet inte gav tillräckligt många kontakter som 

visade intresse av att delta i studien. Ett aktivt beslut togs då i samråd med handledare med 

anledning av att söka deltagare på annat sätt, via direktkontakt. Kontakten togs på Bio 

Medicinskt Centrum, BMC, i Uppsala med rökande personer. Detta medförde flera kontakter 

och fler deltagare. Utan direktkontakten hade studien troligtvis inte fått tillräckligt med 

deltagare och därmed inte erhållit ett trovärdigt resultat. Direktkontakten togs endast med 

okända personer för att inte påverka maktbalansen mellan parterna eller skapa ett etiskt 

problem som kan uppstå om deltagaren skulle känna intervjuaren. Direktkontakten på BMC 

medförde att flertalet intervjuade personer hade relativt låg ålder och studerade, vilket sänkte 

trovärdigheten för studien då bredden på deltagarna minskade. Studiens resultat kan därför ha 

fått en minskad bredd, fast en ökad kunskap om hälsoeffekter. Ändringen i metod av sökning 

efter deltagare har inte skadat studiens tillförlitlighet då samma riktlinjer följdes som för 

snöbollsurvalet. Via snöbollsurval tillfrågades 28 personer. Snöbollsurvalet gav totalt sex 

stycken kontakter, av dem sex ställde fyra upp på att bli intervjuade. Via direktkontakten 

skedde inget bortfall, alla tillfrågade på BMC deltog i studien, vilket blev åtta deltagare. Det 

synliga bortfallet blev två kontakter. Siffran speglade endast bortfallet av de personer som 

kontakt skapats med i snöbollsurvalet. 

 

Datainsamling 

Ett pilottest av frågeguiden genomfördes och medförde inga revideringar, intervjuerna 

beräknades ta cirka 30 minuter. Personerna som deltog i pilotintervjuerna meddelade efteråt 

att frågorna inte kändes dömande eller påhoppande, och bidrog då till en ökad trovärdighet av 

studien då intervjuerna skapade en öppen stämning. Under tiden som intervjuerna 

genomfördes framkom det att genomförandet varierade i tid fast innehållet i samtliga 

intervjuer ansågs ändå innehålla tillräckligt med information för att besvara frågorna och 
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syftet med studien. Beslut togs då om att fortsätta med befintlig frågeguide fast med mer 

utrymme för fler följdfrågor. 

 

Innehållsanalys 

Graneheim och Lundmans innehållsanalys (2004) gav en struktur som gjorde det enklare att 

plocka ut relevant data för studiens syfte. Innehållsanalysen gav också olika åtgärder för att 

uppnå en trovärdighet (trustworthiness) i studien med uttryck som trovärdighet (credibility), 

överförbarhet (transferability) och pålitlighet (dependability). Den grundliga genomgången av 

samtliga meningsbärande enheters information och relevans ökade studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet då fakta irrelevant för syftet sorterades bort. När kategorierna hade skapats 

utifrån de meningsbärande enheterna samt de kondenserade enheterna skrevs koderna ut på 

papper, vilket gav en bra överblick och kategorier kunde skapas. Kategorierna skrevs ner på 

en white-board tavla, vilket förhindrade slarvfel då koderna var många till antalet. Efter en 

första sortering hade för många kategorier skapats, och kategorierna behövde återanalyseras 

för att öka resultatets pålitlighet. Totalt analyserades datan från intervjuerna vid skapandet av 

kategorier tre gånger för att säkerställa samtliga samband och relevansen mot syftet, vilket 

visar på en stor pålitlighet och trovärdighet i studiens resultat. All återanalyseringen skedde 

med hjälp av en white-board tavla vilket gav bra möjligheter till diskussion och gjorde det 

enklare att se olika samband under analyseringens förlopp. Utifrån kategorierna skapades 

sedan fyra övergripande teman med fokus på syftet. Skapandet av teman underlättade arbetet 

genom att se huvudresultat och icke relevant resultat från syftet sett och stärka trovärdigheten 

i studien. 

 

Svagheter 

Svagheter med vald analysmetod var att författarna var nya för metoden och oerfarna att 

hantera så stor mängd data samtidigt och pålitligheten och därmed trovärdigheten påverkades 

då risk fanns för att datan hanterades felaktigt. Svaghet med studien som medförde en lägre 

överförbarhet var att majoriteten av deltagarna studerade på BMC vilket resulterade i en låg 

medelålder samt att deltagarna studerade ämnen inom medicin och hälsa. 

 

Styrkor 

Styrkor i studien var vald design, kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gav möjlighet till en 

djupare förståelse av deltagarnas rökning och motivationer. Analysmetoden ansågs som mest 

lämpad för typen av insamlad data. Studiens pålitlighet och trovärdighet ökade då metoden 
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var systematisk och eliminerade många misstag med så stor mängd data vilket användes till 

fördel för prioriteringen av viktig mot mindre viktig data. Intervjuerna genomfördes två och 

två, vilket medförde en jämnare maktbalans samt en mer öppen atmosfär där deltagaren 

lättare kunde öppna upp sig och svaren kunde vara mer sanningsenliga och trovärdiga. 

Deltagarna var okända vilket minskar uppkomsten av etiska dilemman samt ökar 

överförbarheten. En fördel i studien var frågeguiden som ökade trovärdigheten med en bra 

grund till intervjuerna. Frågorna hölls öppna och gav mer utrymme för egen reflektion än att 

vara fokuserad på eventuella självupplevda motiv. Studiens totala trovärdighet stärks då 

resultatet har kunnat jämföras med andra studier och likheter har setts. Studien anses vara 

replikerbar med en väl utarbetad frågeguide, passande design och en analysmetoden som är 

väl känd och användbar. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet som framkom i denna studie kan hjälpa sjuksköterskor till en ökad förståelse över 

vad rökare har för motiv till sin rökning och varför. Detta kan medföra att rökande patienter 

blir bättre bemötta inom vården då sjuksköterskans arbete sker till stor del i samband med 

patienten. Att ha förståelse för vad rökare har för motiv till fortsatt rökning kan underlätta 

arbetet vid rökavvänjning. Att tillsammans med patienten lägga upp en rökavvänjningsplan 

som inkluderar inte bara patientens motivation till att sluta röka, utan även motiven till att 

röka kan öka chansen för lyckade rökstopp med minskad risk för återfall. Studiens resultat är 

inte överförbart till en större population utan mer forskning behövs, både kvalitativa- och 

kvantitativa studier. Framtida forskning kan skapa ett mer överförbart resultat samt mer 

förståelse över vad som får ungdomar att börja röka. 

 

Slutsats 

Rökares motiv till att fortsätta röka låg i de faktorer som utvanns av rökning. De mest önskade 

faktorerna var det lugn i vardagen och vid stress rökningen gav, samt att röka blivit en del av 

de vanor och rutiner som styrde deltagarnas vardag i form av fysiska begär och beroende. 

Trots att deltagarna hade goda kunskaper kring de hälsoeffekter rökningen ger och en vilja att 

sluta var det svårt att klara sig utan rökningen. Detta tyder på att motiven för rökning 

övervinner motiven för att sluta röka, och deltagarna fortsatte med sitt riskbeteende. Att som 

sjuksköterska ha kunskap om de motiv rökare har för att fortsätta röka kan bidra till ett bättre 

bemötande av rökande patienter inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan kan också 
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tillsammans med patienten utveckla mer indivisanpassade rökavvänjningsplaner som grundar 

sig på Orems teori om egenvård, där patientens autonomi och motiv står i fokus. 
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Bilaga 1. 

Frågeguide 

Introfrågor: 

Om du fick beskriva en perfekt dag, hur skulle den vara? 

Vad tycker du om att sjukhuspersonal röker eller snusar under arbetstid? 

 

Rökning sen tidigare 

Hur såg det ut när du växte upp, var det någon som rökte då?  

- Vad tänkte du om det?  

- Hur har det påverkat dig? 

Hur var det när du började röka?  

- Hur gammal var du då? Vad var det som fick dig att börja? 

 

Rökningen idag 

Kan du berätta om hur dina tankar/känslor är när du röker? 

- Hur påverkar det dig?  

Vilken cigarett är den bästa och varför?  

- Som till exempel efter mat eller när du vaknar. 

- Kan du utveckla varför? 

- Hur påverkar det dig? 

Vad får du ut av att röka? 

- Beskriv dina tankar och känlsor kring det.  

- Hur ser du på det? 

Vad är det viktigaste med rökningen för dig? 

- Hur skulle du vilja att det var? 

 

Vad motiverar till fortsatt rökning 

Vad är det som får dig att fortsätta röka? 

- Finns det något som du skulle vilja ändra på? 

Vad tror du skulle vara jobbigast med att avstå från cigaretter? 

- Varför? Kan du utveckla? 

- Påverkar det din motivation att fortsätta röka? 

Hur tänker du angående att sluta röka?  

- Kan du utveckla och beskriva tankarna? 
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- Om du har försökt sluta röka, vad fick dig att börja igen? 

 

Tankar om hälsoeffekter av rökning 

Reflekterade du någon gång om hälsoeffekter med rökning när du började röka? 

- Hur tänker du nu? 

Vilka hälsoeffekter av rökning känner du till idag? 

- Hur påverkar de dig? 

 

 

Följdfrågor 

Hur tänker du om det 

Kan du utveckla/beskriva 

Kan du berätta mer om 

Hur ser du på det 

Vad är det som är viktigt 

Hur påverkar det dig 

Hur skulle vilja att det var 

Kan du ge något exempel 
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Bilaga 2. 

Informationsbrev till dig om att medverka i vår studie om rökning 

 

Inledning 

Hej! Vi som ska göra den här studien heter Victor Hedlund och Malou Jorhem, två 

sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet. Vi söker deltagare till kvalitativa intervjuer i 

vår examensuppsats.  

 

Syfte och nytta 

Syftet med studien är att undersöka motivationen hos rökare för att röka för att på så sätt öka 

vårdpersonalens förståelse för rökande patienter. Det är också av samma anledning att vi är 

intresserade av dina tankar och åsikter kring detta ämne.  

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna kommer att göras i enrum där du intervjuas av en författare och intervjun 

kommer att spelas in via mobiltelefon och kommer ta ca 30 minuter. Totalt kommer mötet ta 

ca 1 timme. Ljudinspelningen kommer endast undertecknade att ta del av samt raderas efter 

att den skriftliga delen är avslutad. Inspelning görs för att  allt material ska finnas till hands 

efter intervjun.  

 

Du kan bli intervjuad på din arbetsplats eller annan plats om du föredrar det, undertecknade 

kan även boka mindre lokal/grupprum på BMC, biomedicinsk centrum i Uppsala. Om du 

deltar i studien kan du när som helst välja att avbryta deltagandet utan någon påföljd.  

Ditt deltagande i studien kommer avidentifieras för att ingen ska kunna avläsa din identitet, 

samt att inga namn eller personuppgifter kommer användas. Du skyddas under 

Personuppgiftsdatalagen (SFS, 1998:204). Under studiens gång kan du ta kontakt med 

författarna via telefon eller via mejl om du har någon fundering angående studien.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kommer avidentifieras i studien. Vi kommer ej 

använda oss av namn och personuppgifter. Du kan när som helst avbryta intervjun och 

din medverkan. 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Victor Hedlund    Malou Jorhem 

victor_hedlund@hotmail.com  malou.jorhem@gmail.com 

0738448689    0760515737 

 

Anja Saletti 

Ansvarig handledare 

anja.saletti@pubcare.uu.se 

HT 2015, Uppsala Universitet 


