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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Tobaksrökning är den största och vanligaste orsaken till sjukdom. Över en miljon 

svenskar röker. Behandling med rökavvänjning har visat sig vara den mest effektiva metoden 

för att uppnå ett rökfritt liv. Syfte: Att undersöka hur personer som deltar i 

rökavvänjningskurser inom primärvården uppfattar dessa kurser. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka om det finns skillnader i uppnådd rökfrihet mellan personer som får rådgivning 

individuellt respektive i grupp. Metod: Studien är en deskriptiv enkätstudie med 27 deltagare 

som deltar/ deltagit i rökavvänjning i syfte att sluta röka. Resultat: Den främsta anledningen 

till att deltagarna slutade röka var för att de ville, det var deras beslut. Stöd i grupp och i 

allmänhet var bra med kursen och det var viktigt att vara starkt motiverad för att lyckas sluta. 

Det fanns ett stort intresse för att utföra lungfunktionstest. Få personer träffade, och ville 

träffa, andra yrkeskategorier än sjuksköterska/distriktssköterska. Bästa tiden för rådgivning 

var på eftermiddagen. Det fanns ingen skillnad i rökfrihet mellan dem som deltagit i grupp-

respektive individuell rådgivning då alla deltagarna har blivit rökfria under kursen. Slutsats: 

Gruppstöd, god information, den egna viljan samt stark motivation och hjälp till motivation 

ansågs vara en förutsättning för lyckad rådgivning. Det kunde ej utrönas huruvida individuell 

rådgivning eller rådgivning i grupp påverkade rökfrihet. Då rådgivningen i hela Uppsala län 

baseras på samma underlag och inga tidigare utvärderingar finns bör ytterligare studier göras 

som utvärderar insatsen.

Nyckelord: Rökavvänjning, rådgivning, utvärdering, patienttillfredsställelse, hälso- och 

sjukvård



ABSTRACT

Abstract: Smoking tobacco is the greatest and most common cause of disease. More than a 

million Swedes smoke. Treatment with smoking cessation courses has proved to be the most 

efficient method to attain a life without smoking. Aim/purpose: To study how people who 

participate in smoking cessation courses provided by primary care perceived the courses. A 

secondary aim was to investigate whether there were any differences in attaining a non-

smoking life between participants in smoking cessation courses given individually or in 

groups. Method: The study is a descriptive survey study with 27 participants whose goal in 

participating in smoking cessation courses was to quit smoking. Results: The main reason for 

participants to quit smoking was that they wanted this themselves, it was their decision. 

Support from the group and in general was a positive aspect of smoking cessation courses and 

a strong motivation was considered important in order to succeed. An ample interest in 

performing pulmonary function tests was noted. Few participants met, or had interest in 

meeting, professionals other than nurse/district nurse. The ideal time to attend smoking 

cessation courses was during the afternoons. No difference was noted in success to quit 

smoking between courses given individually or in group, as all participants had quit smoking. 

Conclusion: Group support, good information, own will/motivation and help to be motivated 

were considered to be the makings of a successful course. It was not possible to conclude 

whether smoking cessation courses held individually or in group affected success in quitting 

to smoke. As all smoking cessation courses in Uppsala County are based on the same material 

and no prior evaluation has been made, further research in this field is recommended. 

Keywords: Smoking cessation, counselling, evaluation, patient satisfaction, health care
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BAKGRUND

Tobak och hälsa

Tobaksrökning är den största och vanligaste orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i 

Sverige. Ett 40-tal sjukdomar, varav flera dödliga, kan direkt kopplas till rökning. Exempel på 

några vanliga sjukdomar är hjärt-kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), 

lungcancer och flera andra typer av cancer.  Över en miljon svenskar röker (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Var fjärde person som röker kommer att avlida till följd av rökning 

redan i medelåldern. Vid rökstopp minskar dock risken avsevärt att drabbas av hjärtinfarkt 

eller slaganfall och även risken att utveckla cancer minskar (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2003). I Sverige har rökningen minskat sedan 1980-talet och nu röker 13 

procent av kvinnorna och 11 procent av männen varje dag. Rökning är vanligast bland 

lågutbildade, personer med låg inkomst och i vissa invandrargrupper. Bland ungdomar har 

andelen som röker ökat de senaste åren (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Den årliga kostnaden 

relaterad till rökning uppskattas vara 2,2 miljarder kronor för hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2011)

Rökning

Skäl till att röka

I en amerikansk studie med studenter visade det sig att rökstarten påverkades starkt av vänner. 

De främsta skälen till att de började röka var att de var nyfikna, ville vara ”coola” och att de 

ville se äldre ut (Staten & Ridner, 2006). Majoriteten av de äldre rökande personer som deltog 

i en internationell studie i 16 länder hade någon gång försökt att sluta röka men misslyckats. 

Skäl till att de rökte var oftast på grund av vana, njutning och eftersom andra 

familjemedlemmar rökte. Fler kvinnor än män var benägna att röka för att undertrycka aptit 

och eftersom de inte visste hur de skulle sluta. En liten minoritet av de äldre som rökte kände 

att det förbättrat deras image eller utseende (Reid et al., 2008). Rökningen kan också tjäna 

som en sköld mot problem eller som en tillflyktsplats när livet känns hårt (Silva et al., 2012; 

Reid et al., 2008). En annan anledning till rökning kan vara en känsla av grupptillhörighet 

(Lundqvist, Weinehall & Öhman, 2007). 

Skäl till att sluta röka

Det finns många olika skäl till att de som röker väljer att sluta. Ofta uppkommer blandade 

känslor inför nödvändigheten att sluta och en tvångsmässig önskan om att fortsätta. Behovet 
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att sluta uppstår ofta innan rökningen orsakat någon fysisk sjukdom eller medfört sociala eller 

ekonomiska konsekvenser för familjen. Skäl kan även vara relaterade till hälsoproblem, en 

oro för den egna framtida hälsan, en önskan att leva längre tillsammans med nära och kära 

samt att få en bättre livskvalitet (Silva et al., 2012). Äldre personer som rökte nämnde även 

orsaker som påverkan på andras hälsa, kostnaden, förändringar i livet och påtryckningar från 

familj och vänner (Reid et al., 2008). Skäl som amerikanska studenter angav för att försöka 

bli rökfria delades in i tre kategorier: fysiologiska effekter, kostnader och utseende. De 

upplevde en försämring av sin fysiska prestanda. Många utav studenterna talade om den höga 

kostnaden för cigaretter och en oro över en ökad kostnad i framtiden. Även utseendet 

påverkades negativt av rökning, såsom gula fingrar och dålig lukt. De som slutat och de som 

försökte att sluta röka tolkade de negativa effekterna som oönskade. De aktiva rökarna 

försökte minimera de negativa effekterna (Staten & Ridner, 2006). Personer som slutat röka 

kände en lindrande frihetskänsla. De noterade positiva hälsoaspekter som mindre hosta, 

mindre tandproblem och ett ökat välbefinnande (Lundqvist et al., 2007). 

Svårigheter med att försöka sluta röka

Många aktiviteter, upplevelser och händelser blir av vana associerade med rökning vilket gör 

det svårt att sluta. Vanliga exempel på dessa är att dricka alkohol, köra bil och studera (Staten 

& Ridner, 2006).

Att röka blir ofta en prioritet i livet för den som röker vilket kan ha konsekvenser för 

familjelivet och sociala relationer. Rökavvänjning kan därför drastiskt förändra familjelivet 

(Silva et al., 2012). Amerikanska studenter beskrev hur de försökt att sluta röka och hur den 

överväldigande lusten gjort det svårt eller omöjligt. Trots detta verkade de anse att de inte 

upplevde nikotinberoende och abstinens. Beroende och abstinens var termer och erfarenheter 

som förknippades med äldre, som rökt en längre tid, inte unga, friska som börjat röka relativt 

nyligen (Staten & Ridner, 2006).

Åsikter om att sluta röka

I en studie med äldre personer nämndes metoder för att sluta röka. Individuell viljestyrka följt 

av terapier som nikotinersättningsläkemedel, akupunktur, psykoterapi eller kognitiv 

beteendeterapi var några av metoderna (Reid et al., 2008). När studenter tillfrågades om deras 

erfarenheter och idéer om att sluta röka ansåg de flesta att det ”bara var att sluta”. Bland dem 

som försökte att sluta röka ansågs att ökad viljestyrka kan ge ökad framgång. De som slutat 
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röka hade slutat direkt utan någon nedtrappning. Åtgärder som de som försökt att sluta röka 

använt sig av var bland annat att inte tänka på det, lägga sparade pengar från att inte köpa 

cigaretter i en burk, träna, göra en lista över orsaker till att inte röka, tänka att de hatar att röka 

och visualisera att röka kontra att inte röka. Att använda sig av nikotinersättningsläkemedel, 

t.ex. nikotinplåster, ansåg de var för någon som rökt en längre tid (Staten & Ridner, 2006).

Rådgivning i hälso- och sjukvården i syfte att sluta röka

Det finns många olika rökavvänjningsmetoder inom hälso- och sjukvården, bland annat 

kognitiv beteendeterapi, behandling med nikotinersättningsmedel, annan 

läkemedelsbehandling utan nikotin samt rådgivning (SBU, 2003).

Rådgivning delas in i tre olika nivåer: enkla råd (fem minuter eller mindre), rådgivande samtal 

(10-30 minuter) och kvalificerad rådgivning (mer än 30 min). Kvalificerad rådgivning kallas i 

dagligt tal rökavvänjning och ges individuellt eller i grupp. Behandling med rökavvänjning 

har visat sig vara den mest effektiva metoden för att uppnå ett rökfritt liv (Ivarsson, 

Hjalmarson & Pantzar, 2012). Med rökavvänjning menas att hälso- och sjukvårdspersonal för 

en dialog med patienten. Åtgärderna är vanligtvis baserade på en teori, t.ex. den 

transteoretiska modellen, eller strukturerade vilket betyder att de bygger på ett förutbestämt 

och beprövat protokoll. Detta kan kompletteras med olika verktyg som kan hjälpa personen 

att förändra levnadsvanan, t.ex. skriftlig information, kolmonoxidmätning och en förteckning 

över tillgängliga motionsanläggningar. Sedan utförs en uppföljning för att förstärka 

åtgärderna. För att detta ska fungera förutsätts att personalen är utbildad i den metod som 

används (Socialstyrelsen, 2011). Ivarsson med medarbetare (2012) har arbetat fram ett 

underlag som kan vara till hjälp eller stöd vid rökavvänjning. Metoderna bygger främst på 

kognitiv beteendeterapi i kombination med läkemedel för avvänjning. Som komplement 

används också motiverande strategier, t.ex. motiverande samtal, vid behandlingen.

Stegbaserade teorier

Den transteoretiska modellen bygger på att den som röker går igenom en serie motiverande 

steg innan den blir rökfri. De olika stegen är Förnekelsestadiet (precontemplation): har inga 

tankar på att sluta, Begrundandestadiet (contemplation): tänker sluta, Förberedelsestadiet

(preparation): planerar att sluta under de kommande 30 dagarna, Handlingsstadiet (action): 

sluta framgångsrikt i upp till sex månader och Underhållsstadiet (maintenance): ingen 

rökning i mer än sex månader. Enligt denna teori får personen hjälp att sluta röka utifrån hur 
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beredd den är att sluta. Personen tar sig igenom olika etapper mot det slutgiltiga målet, att bli 

rökfri. Enligt denna studie är det oklart huruvida en stegbaserad intervention är effektivare än 

standardrådgivning (dvs. enkla råd och rådgivande samtal) (Cahill, et al., 2010). En annan 

studie (Cabezas et al., 2011) visar dock att användandet av en stegformad intervention, 

baserad på den transteoretiska modellen, vid rökavvänjning ger en ökad rökfrihet hos 

deltagarna efter två år. 

En annan stegbaserad modell som används vid rökavvänjning består av tre steg samt ett 

förberedande samtal. Det förberedande samtalet inleds med att patienten får berätta om sina 

tobaksvanor och får information om olika behandlingsalternativ. Därefter avgörs det om 

kontakten ska vara individuell eller i grupp. De tre stegen består av: Förberedelsefasen: här 

diskuteras och förbereds vad som behöver göras för att avvänjningen ska gå så bra som 

möjligt och skälen för rökstoppet stärks. Datum för rökstopp bestäms och en kartläggning 

över tobaksbruket görs. Aktiv stoppfas: fas för själva stoppet och den närmaste tiden därefter. 

Fokus ligger på råd och knep för att bryta vanor och lindra nikotinsug och abstinens. 

Eventuell läkemedelsbehandling sätts in. Vidmakthållandefasen: patienten får hjälp att 

vidmakthålla sin motivation och sitt beslut. Strategier för att hantera högrisksituationer och 

förhindra återfall diskuteras, samt hur eventuella bakslag och återfall ska hanteras (Ivarsson et 

al., 2012).

Vetenskaplig grund för rökavvänjning som metod

Rökavvänjning och/eller rådgivning som ges till patienter av sjuksköterskor anses vara en 

effektiv intervention. Dock är bevisen för detta svagare om interventionerna är korta eller 

utförda av sjuksköterskor som inte är specialister inom hälsofrämjande arbete och 

rökavvänjning. Råd och stöd från vårdpersonal skulle kunna öka personens framgång i att 

sluta röka, främst på sjukhus. När samma råd ges inom primärvården tycks de vara mindre 

effektiva, men har ändå en viss effekt (Rice & Stead, 2009). Många riktlinjer rekommenderar 

en kombination av medicinering och beteendeterapi vid rökavvänjning, styrkta av 

vetenskaplig evidens. Det är oklart om vissa kombinationer är mer effektiva än andra, eller

om en kombination av medicinering och beteendeterapi fungerar bättre i vissa sammanhang 

eller grupper än i andra. Studier visar att möjligheten att bli rökfri ökar med 70-100% jämfört 

med om personer bara erbjuds kort rådgivning eller stöd (Stead & Lancester, 2012). 
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Det finns inte tillräckligt med vetenskapligt underlag för att ta ställning till om någon specifik 

metod eller teori är mer effektiv vid kvalificerad rådgivning (Socialstyrelsen, 2011). Det har 

dock fastslagits att användandet av mer tidskrävande insatser, i form av längre rådgivning 

eller fler besök, både i grupp och individuellt, är effektivt (SBU, 2003). Rökavvänjning i 

grupp är mer effektivt då gruppstöd nästan fördubblar chansen att hjälpa människor att sluta 

röka än om de får material till självhjälp utan undervisning. Det är oklart om grupprådgivning 

är bättre än individuell rådgivning eller andra råd, men de är mer effektiva än ingen 

behandling (Stead & Lancester, 2009). 

Åsikter om rökavvänjningsprogram

Studenter som tidigare rökt och ”bara slutat” ansåg att det fanns litet behov av program för 

rökavvänjning och att farmakologiska medel inte var nödvändigt. De framhöll att det 

nuvarande förebyggande arbetet främst fokuserar på yngre personer och insatser för 

rökavvänjning för äldre (Staten & Ridner, 2006). Deltagarna i en svensk studie med äldre var 

skeptiska till vilken typ av vård de kunde få och om den hjälpte. De insåg behovet av stöd för 

att övervinna nikotinberoendet och de ville ha stöd som var anpassat efter deras individuella 

behov. Information från vårdpersonal kan vara viktig, men de kände att de redan var 

medvetna om de negativa effekterna av rökning. De var kritiska till sjukhusbaserade 

rökavvänjningsprogram och såg dem som ett hinder. På sjukhus behandlas människor med 

sjukdomar och personer som röker behöver få hjälp innan de utvecklar någon sjukdom. Andra 

samhälleliga organisationer skulle vara mer lämpade och fokus skulle då ligga på 

hälsofrämjande åtgärder (Lundqvist et al., 2007). 

Studenter tillfrågades om vad de ansåg skulle finnas med i ett rökavvänjningsprogram. De tog 

upp saker som undervisning, feedback på den fysiologiska effekten av rökning respektive att 

inte röka samt stödjande strategier för att bli rökfri. De ansåg att rökavvänjning var en del av 

en övergripande insats för att skapa en hälsosam livsstil.  Att få lära sig strategier för att 

hantera stress och situationer då de vanligtvis rökte var viktigt. För att programmet skulle vara 

framgångsrikt ansåg studenterna att det bör ges information om den omedelbara fysiologiska 

effekten av rökning och tecken på abstinens för att få hjälp att förstå vad som händer med 

deras kroppar. Kostnad och bekvämlighet var viktigt för att de skulle kunna delta i 

programmet. Metoden som används i programmet ska enligt dem ha vetenskaplig evidens 

(Staten & Ridner, 2006). 
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Grupper och kompissystem togs upp av både äldre och studenter som hjälpmedel för att sluta 

röka. Grupp- och individuella metoder kan vara till hjälp, men stöd från andra som försöker 

sluta ansågs vara mer fördelaktigt (Staten & Ridner, 2006; Lundqvist et al., 2007). Samtidigt 

visade studien med studenter att de var skeptiska till nyttan av rådgivning som ges i en grupp, 

men att de stöttade grupprådgivning som en strategi (Staten & Ridner, 2006). En brasiliansk

studie visade att användning av gruppterapi tillsammans med medicinsk och psykologisk 

behandling samt medicinering är viktigt. Trots stöd från gruppen, familjen och övrigt socialt 

stöd gör abstinensen det svårt att sluta. Deltagande i grupp var avgörande för vissa då det 

kunde styrka dem i deras beslut att sluta (Silva et al., 2012).

Problemformulering

Rökning är ett stort hälsoproblem och effektiv hjälp till dem som vill sluta röka är därför av 

stor vikt. En av metoderna för att hjälpa de som röker att sluta röka är genom rökavvänjning i 

grupper eller på individnivå. Litteratursökning visar att det finns få studier som utvärderar 

rökavvänjning ur patientens perspektiv. Det är därför betydelsefullt att utvärdera dessa 

metoder ur ett patientperspektiv för att kunna ge bästa möjliga evidensbaserade vård.

Syfte

Syftet var att undersöka hur personer som deltar i rökavvänjningskurser inom primärvården 

uppfattar dessa kurser. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det finns skillnader i uppnådd 

rökfrihet mellan personer som får rådgivning individuellt respektive i grupp.

Frågeställningar

1. Vad anser deltagarna är bra med kursen?

2. Vad anser deltagarna är mindre bra med kursen?

3. Vad anser deltagarna kan förbättras i kursen?  

4. Vad anser deltagarna om de resurser (yrkeskategorier, spirometri) som finns tillgängliga?

5. Finns stöd från arbetsgivare?

6. Vilken tid på dagen anser deltagarna att kursen bör hållas?

7. Finns det skillnader i hur många som blivit rökfria beroende på om de fått rådgivning 

individuellt eller i grupp?
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METOD

Design

Detta är en empirisk studie med deskriptiv och komparativ design. 

Urval

Urvalet bestod av personer som deltagit i eller nyligen avslutat deltagande i gruppbaserad 

eller individuell rökavvänjning inom primärvården i Uppsala län under januari-april 2013. 

Urvalet var strategiskt. Deltagare som deltog i kursen under våren skulle ha deltagit vid minst 

två tillfällen innan de fyllde i enkäten. Av 39 möjliga personer valde 27 att besvara enkäten, 

vilket ger en svarsfrekvens på 69 %. Det fanns ett visst internt bortfall då vissa deltagare inte 

besvarat alla frågor. Detta redovisas i resultatet.

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via två enkäter. Enkät 1 (Bilaga 1) bestod av 13 frågor varav fyra frågor 

bestod av två delar, A och B. Enkät 2 (Bilaga 2) bestod av 13 frågor. Frågorna är utformade 

av författarna efter litteratursökning inom ämnet, med stöd av två distriktssköterskor som 

arbetar med rökavvänjning samt utifrån de råd Trost (2007) ger rörande enkätutformning. 

De två distriktssköterskorna önskade frågor om test av lungkapacitet (spirometri), deltagarnas 

önskemål om andra yrkesgrupper och vad de skulle kunna erbjuda för hjälp. Vidare var de 

intresserade av om deltagarna fick stöd/motstånd från arbetsgivaren, samt vilken tid på dagen 

som passade bäst för rådgivningen. Frågor omkring detta inkluderades därför i enkäterna. 

I enkät 1 (Bilaga 1) har frågorna 1-4A samt 5-9 fasta svarsalternativ. Fråga 4B har en skala 

som kan graderas. Frågorna 10-13 är öppna frågor av kvalitativ karaktär. I enkät 2 (Bilaga 2)

har frågorna 1-3 samt 6-9 fasta svarsalternativ. Fråga 4 och 5 kan graderas. Frågorna 10-13 är 

öppna frågor av kvalitativ karaktär.

Tillvägagångssätt

Enkätstudien genomfördes våren 2013 i Uppsala län, Sverige. Tillstånd från 

primärvårddirektören erhölls. Därefter kontaktades de 27 vårdcentraler i Uppsala län som 

tillhandahåller rökavvänjning för vidare tillstånd av ansvarig verksamhetschef.  Av dessa 

svarade 21 ja och en tackade nej. Av de övriga fem hänvisade en vårdcentral alla sina 

patienter till en annan redan kontaktad verksamhetschef, två erbjöd inga 
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rökavvänjningskurser, en verksamhetschef gick inte att få tag på efter försök med fyra 

telefonmeddelanden och tre e-postmeddelanden. En sjuksköterska ville själv söka tillstånd 

från sin chef men återkom inte trots tre påminnelser via e-post. 

Sjuksköterska/distriktssköterska ansvarig för rökavvänjning på respektive vårdcentral som 

tackat ja kontaktades därefter.  De informerades om studien, hur undersökningen skulle gå till 

samt vad deras medverkan innebar. Varje sjuksköterska tillfrågades om vilken metod de 

använde för rökavvänjningskursen. Samtliga svarade att de använde den metod som 

Margareta Pantzar utarbetat kombinerat med motiverande samtal. Denna metod beskrivs av 

Ivarsson med medarbetare (2012).  Av 21 tillfrågade sjuksköterskor/distriktssköterskor

tackade åtta nej då de inte hade några deltagare inom individuell rådgivning eller 

grupprådgivning för tillfället eller planerat att ha det under våren. En vårdcentral föll bort då 

sjuksköterskas verksamhetschef ångrade sig. En vårdcentral föll bort då ansvarig 

sjuksköterska inte hade tid. Således tackade elva vårdcentraler ja till medverkan. Sex av dessa 

skickade in enkäter.

Projektplan med enkät (Bilaga 2), informationsbrev (Bilaga 3) samt information om 

undersökningen (Bilaga 4) skickades ut via e-post till ansvarig 

sjuksköterska/distriktssköterska. Därefter skrev sjuksköterskorna/distriktssköterskorna själva 

ut enkäterna som deltagarna fick fylla i samband med rådgivningen. En sjuksköterska ville ha 

enkäterna färdiga och i det fallet skrevs enkäterna ut och postades till vårdcentralen. Ifyllda 

enkäter skickades sedan till författarna av sjuksköterskan/distriktssköterskan. En 

sjuksköterska föredrog att få frankerade och adresserade kuvert och detta tillhandahölls. En 

sjuksköterska ville att enkäterna skulle hämtas personligen och detta tillmötesgicks. För att 

bibelhålla anonymitet fick deltagarna själva lägga den ifyllda blanketten i ett kuvert. En 

vårdcentral utförde sina individuella rökavvänjningssamtal per telefon. Vid samtalet 

tillfrågades deltagarna om de ville delta i undersökningen. Enkäten samt ett frankerat kuvert 

skickades hem till dem som tackat ja. 

Efter en månad upptäcktes att enkäten som skickats ut (Bilaga 2) var en ofärdig enkät. Nya e-

postmeddelanden skickades ut med rätt enkät (Bilaga 1) samt ett ursäktande brev om 

misstaget. Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna ombads att lämna ut den nya enkäten. Då 

det var oklart huruvida önskat antal nya enkäter kunde ifyllas under återstående tid ombads 

fortfarande att de ifyllda gamla enkäterna skulle skickas in. Deltagarna i rökavvänjningen som 
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redan fyllt i den gamla enkäten gick inte längre i rökavvänjning och kunde därför inte fylla i 

den nya. En sjuksköterska vars deltagare fortfarande kom på kursen påpekade att det inte var 

rätt att be dem fylla i en till när de redan bidragit en gång. Den nya enkäten ifylldes således 

endast av nytillkomna deltagare som gått på minst två stycken träffar.

När sista insamlingsdatum av enkäten passerat skickades en påminnelse ut via e-post efter tre 

dagar och sedan efter ytterligare fyra dagar till de sjuksköterskor/distriktssköterskor som inte 

svarat på första påminnelsen. Påminnelserna resulterade i att ytterligare fyra enkäter skickades 

in. En månad efter sista inlämningsdatum inkom ytterligare 7 enkäter, men då studien då var i 

det närmaste slutförd var det inte möjligt att inkludera dessa i materialet.

Bearbetning och analys

Sammanslagning av enkäter

Totalt insamlades 27 enkäter, varav 13 var den ofullständiga enkäten (Bilaga 2) och 14 den 

rätta enkäten (Bilaga 1). Fråga 1-3 samt 8-13 är lika i båda enkäterna och redovisas därför 

tillsammans. Resterande frågor (4-7) har slagits samman (Bilaga 5). Dessa frågor berör 

samma ämne i båda enkäter (Bilaga 1 & Bilaga 2). I enkät 1 (Bilaga 1) har frågorna delats upp 

i två delar, A och B. Vid sammanslagningen tolkades A och B i fråga 4-6 om för att passa 

ihop med motsvarande ämne i fråga 4-6 i enkät 2 (Bilaga 2). Fråga 7A i enkät 1 (Bilaga 1) 

hade ingen motsvarighet i enkät 2 (Bilaga 2), varför den redovisas för sig. Fråga 7B i enkät 1 

(Bilaga 1) och fråga 7 i enkät 2 (Bilaga 2) är desamma.  

Analys

Vid analysen av svaren från enkäterna användes programmet IBM SPSS Statistics för 

frågorna med fasta svarsalternativ. Frågorna redovisas med deskriptiv statistik med frekvenser 

i tabellform och i löpande text. Resultatet redovisas ej i relativa frekvenser då antalet är för 

litet (Ejlertsson, 2003). Enkätfrågor 1-4 (4A & B) är bakgrundsfrågor. Enkätfråga 10 besvarar 

frågeställning nr 1. Enkätfråga 11 besvarar frågeställning 2. Enkätfrågorna 12 och 13 besvarar 

frågeställning 3. Enkätfrågorna 6 och 7 besvarar frågeställning 4. Enkätfråga 8 besvarar 

frågeställning 5. Enkätfråga 9 besvarar frågeställning 6.  För att besvara frågeställning 3 

gjordes ett Chi-2-test där svaren för enkätfråga 3 jämfördes mellan dem som deltagit i 

individuell rådgivning resp. i grupprådgivning. Svarsvärden i analysen ansågs signifikant när p 

< 0,05.
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Frågorna med öppna svarsalternativ (enkätfråga 10-13) lästes igenom och svaren sorterades 

sedan i kategorier (Eliasson, 2010). Kategorierna baserades på likheter i svar på frågorna.

Forskningsetiska överväganden

Denna studie hör till omvårdnadsforskning med karaktär av klinisk forskning. Dess syfte är 

att belysa uppfattningar av en behandling som används vitt inom Uppsala län. Arbetet utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå och detta innebär att granskning av en 

regional etikprövningsnämnd inte är nödvändig (SFS, 2003:460). Tillstånd inhämtades först 

från primärvårdsdirektören och därefter från verksamhetschef på respektive vårdcentral.

Deltagarna fick muntlig information från sjuksköterskan/distriktssköterskan vid 

utdelningstillfället om att deltagandet var frivilligt och detta framgick också i 

informationsbrevet (Bilaga 3). Vidare förklarades både skriftligt och muntligt att uppgifterna i 

de ifyllda enkäterna behandlas konfidentiellt, att resultaten presenteras på gruppnivå och att 

ifyllande av enkät tolkas som samtycke till deltagande. 

En aspekt är att deltagarna som lägger ned en mängd energi och tid kanske inte själva får 

nytta av forskningen (Arlebrink, 2006). De får heller inget arvode för sin möda. Studier visar 

emellertid att 6-7 av 10 personer som deltar i rökavvänjning brukar få återfall inom ett år 

(Ivarsson et al., 2012). Det kan därför tänkas att 60-70% av deltagarna eventuellt kommer att 

kunna dra nytta av forskningen. 

En annan viktig punkt är att forskningen ska ha goda konsekvenser för samhället (Arlebrink, 

2006). Studien anses av författarna uppfylla detta då rökning ger allvarliga hälsokonsekvenser 

för individen och är ett utbrett samhällsproblem. 

RESULTAT

Bakgrundsfakta

I studien deltog 27 personer som deltagit i en rökavvänjningskurs. Majoriteten av deltagarna 

var kvinnor och åldern varierade från 40-50 år till över 70 år. Flest deltog i rådgivning i 

grupp. Den vanligaste anledningen till varför de slutat röka var att de ville, det var deras 

beslut. Andra vanliga anledningar var att de slutat på grund av sjukdom eller att personal från 

hälso- och sjukvården uppmanat dem att sluta. Anhöriga uppmanade sex personer att sluta. 
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Annan anledning (Tabell 1) till att sluta var framför allt hög kostnad som uppgavs av tre 

personer. Operation, dålig förebild för andra, kroniskt trötthet, hälsa och en vilja att inte dö i 

KOL nämndes även.

Tabell 1. Översikt av bakgrundsfrågor

Bakgrundsfakta Antal (n)

Kön

   Man

   Kvinna

8

19

Form av rådgivning

   Individuell

   Grupp

9

18

Ålder

   40-50 år

   50-60 år

   60-70 år

   Över 70 år

7

7

10

3

Anledning till att sluta röka*

   Jag ville, det var mitt beslut

   På grund av sjukdom

   Personal från hälso- och sjukvården uppmanade mig

   Anhöriga uppmanade mig

   Annan anledning

22

11

10

6

6

* Möjligt att välja flera svarsalternativ

Deltagarnas åsikt om vad som var bra med kursen

Av de svarande ansåg tio personer att stödet från gruppen varit bra med kursen. Även stöd i 

allmänhet och från ledaren var bra, samt god information och samtal. Att få prata med andra i 

en liknande situation samt rökfrihet var andra positiva aspekter av kursen. En person nämnde 

att nikotinläkemedel varit till stor hjälp och en annan person att återträffarna varit bra (Tabell 

2). 
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Tabell 2. Deltagarnas åsikt om vad som var bra med kursen

Vad var bra med kursen

Kategori Exempel på svar

Det är viktigt med stöd från gruppen (n=10) Stöd från gruppen, man stärker och stöder 

varann, kunna peppa varann, att vara i grupp, att 

man fått stöd och vi varit flera, gruppen har gett 

mig styrka, gemenskap i grupp.

Ospecificerat stöd samt stöd från ledare (n=8) Stöd från ledarna, stöd/uppmuntran, 

distriktssköterskorna har stöttat, engagerad 

personal som bryr sig, få peppning.

God information och samtal (n=8) Bra info, inga pekpinnar bara fakta, all 

information, samtalen, de råd jag fått, visat stor 

kunnighet, att få prata.

Nikotinläkemedel (n=1) ...medicinerna som var till god hjälp.

Uppföljning i form av återträffar (n=1) Flera återträffar, 2-3 gånger

Att få prata med andra i en liknande situation (n= 

3)

Bolla tankar få tips idéer, kunnat delat med oss 

av erfarenheter, att kunna diskutera i grupp 

Övrigt (n=3) Att jag lyckades sluta röka, hittills ej rökt, allt.

Deltagarnas åsikt om vad som var mindre bra med kursen

Av de deltagande i studien svarade elva personer på frågan om vad som varit mindre bra i 

kursen. Nio personer ansåg att ingenting varit mindre bra med kursen. Det var mindre bra att 

vissa saker ej erbjudits, t.ex. filmer om rökningens negativa effekter och ett lungfunktionstest 

i början av kursen/ rådgivningen (Tabell 3).

Tabell 3. Deltagarnas åsikt om vad som var mindre bra med kursen

Vad var mindre bra med kursen

Kategori Exempel på svar

Ingenting har varit mindre bra med kursen (n=9) Inget, ingenting, jag är nöjd, vet ej.

Mindre bra att vissa saker ej erbjudits (n=2) Lungfunktionstest skulle erbjudits i början av 

kursen, det var inga filmer att hur farlig 

rökningen kan vara!
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Deltagarnas åsikt om vad som kan förbättras med kursen

Elva deltagare svarade på frågan, varav sju personer svarade att de inte hade några förslag till 

förbättring. Andra föreslog att information eller förslag på motionsprogram kunde ha tagits 

upp. En psykolog/psykiatriker kunde ha medverkat för att hjälpa/stödja/motivera de i kursen 

som inte mådde bra. En önskade samtal med någon som lyckats sluta röka (Tabell 4).

Tabell 4. Deltagarnas åsikt om vad som kan förbättras med kursen

Vad kan förbättras med kursen

Kategori Exempel på svar

Inga förslag till förbättring (n=7) Nej rådgivningen har fungerat bra, nej, allt har 

varit bra.

Erbjud motionsprogram (n=1) Motionsprogram

Större utrymme för deltagarna att prata/dela 

erfarenheter (n=1)

...andra i gruppen få tid att tömma sig och 

berätta om sina erfarenheter om rökning.

Erbjud psykolog/psykiatriker för att motivera de 

som inte mår bra (n=1)

...psykolog/psykiatriker kunnat hjälpa/stödja de 

som inte mår bra...hjälpta till motivation...

Medverkan av person med egen erfarenhet av att 

sluta röka (n=1)

Samtal med någon annan som lyckats sluta röka.

Deltagarnas åsikt om vad som kan vara betydelsefullt inför fortsatt rådgivning

Det deltagarna ansåg var av störst betydelse var stark motivation. Några personer ansåg att 

grupprådgivning var mer effektivt och att det var viktigt att ledaren var engagerad. Det var 

även viktigt att minska risker för återfall, t.ex. genom att aldrig prova att röka efter rökstopp 

och att städa bort saker som kan leda till rökning. Nikotinläkemedel ansågs kunna främja 

framgång av rådgivningen. Ett annat förslag var att ledaren gärna själv kunde ha slutat röka

(Tabell 5). 

Tabell 5. Deltagarnas åsikt om vad som kan vara betydelsefullt för andra inför fortsatt rådgivning

Betydelsefullt för andra

Kategori Exempel på svar

Ha god motivation (n=3) ...vara starkt motiverad, fortsätt trots svårigheter, 

viljan är viktig och avgörande.

Gruppterapi kan vara fördelaktig (n=2) Bättre stöd i grupp, möjligen att den bedrivs i 

grupp...
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Att ledaren är engagerad, får gärna själv slutat 

röka (n=2)

Viktigt med engagemang från den som håller i 

kursen, gärna att den (ledaren) har erfarenhet av 

att vara f d rökare.

Nikotinläkemedel (n=1) ...blockerade effektivt suget efter nikotin tror att 

det var helt avgörande i mitt fall.

Minska risker för återfall (n=2) Prova ej! att röka efter att du slutat, städa bort 

alla små måsten.

Bra med många återträffar (n=1) Tycker att 10 ggr vore lagom

Har inget att tillägga (n=6) Nej

Deltagarnas åsikter om tillgängliga resurser

Av de 27 deltagarna svarade 24 personer att de skulle vilja utföra ett lungfunktionstest för att 

utvärdera sin lungkapacitet. Av dessa svarade elva personer på enkät 1 (Bilaga 1) som frågade 

om de utfört ett lungfunktionstest.

I enkät 1 (Bilaga 1) efterfrågades vilka yrkeskategorier deltagarna träffat förutom 

sjuksköterska/distriktssköterska. Fyra personer hade träffat en dietist och tre personer en 

läkare. Några personer hade träffat en psykolog och en sjukgymnast. En person uppgav att de 

träffat en hälsoinspiratör för motion (Tabell 6).

I båda enkäterna (Bilaga 1 & Bilaga 2) tillfrågades deltagarna om de önskat att få träffa någon 

yrkeskategori förutom sjuksköterska/distriktssköterska, och vad de i så fall kunnat bidra med. 

Två personer nämnde att de vill träffa en läkare. En anledning var att läkaren hade högre 

status och att dennes ord vägde tyngre. Två personer svarade att de ville träffa en annan 

yrkeskategori, varav en person ville träffa en astma-KOL sjuksköterska. En person ville träffa 

en dietist som kunde bidra genom samtal (Tabell 6).

Tabell 6. Yrkeskategorier deltagarna träffat och vill träffa. Möjlighet att välja flera alternativ.

Resurser Antal (n)

Yrkeskategorier deltagarna har träffat* 

   Läkare

   Arbetsterapeut

   Psykolog

   Sjukgymnast

3

0

2

2
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   Dietist

   Annan

4

2

Yrkeskategorier deltagarna vill träffa**

  Läkare

   Arbetsterapeut

   Psykolog

   Sjukgymnast

   Dietist

   Annan

2

1

1

1

1

2

*Enkät 1 (Bilaga 1)

Stöd från arbetsgivare

Tjugosex personer svarade på frågan om de får stöd av sin arbetsgivare för att sluta röka, t.ex.

ledighet från arbetet. Tretton personer svarade att inte hade någon arbetsgivare, sju personer 

att de får stöd och fem personer att de inte får stöd. En person svarade att de ej tagit upp saken 

med sin arbetsgivare.

Bästa tidpunkten för kursen

Deltagarna tillfrågades vilken tid på dagen som var mest lämplig för kursen. Tjugofem

personer svarade, varav 14 svarade eftermiddag, sju personer svarade på förmiddagen och 

fem personer svarade på kvällstid. Det fanns möjlighet att välja flera svarsalternativ.

Skillnader i rökfrihet mellan individuell rådgivning och i grupp

Av de 27 svarande uppgav alla att de uppnått rökfrihet efter deltagande i kursen. Ingen 

skillnad i uppnådd rökfrihet fanns därför mellan dem som deltagit i individuell rådgivning 

jämfört med dem som deltagit i grupprådgivning.

DISKUSSION

Sammanfattning

Den främsta anledningen till att deltagarna slutade röka var för att de ville, det var deras 

beslut. Stöd i grupp och i allmänhet var bra med kursen och det var viktigt att vara starkt 

motiverad för att lyckas sluta. Det fanns ett stort intresse för att utföra lungfunktionstest. Få 

personer träffade, och ville träffa, andra yrkeskategorier än sjuksköterska/distriktssköterska. 

Bästa tiden för rådgivning var på eftermiddagen. Det fanns ingen skillnad i rökfrihet mellan 

grupp- och individuell rådgivning då alla deltagarna blivit rökfria i och med kursen.
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Resultatdiskussion

Bakgrundsfrågor

I undersökningen visade det sig att ingen under 40 år medverkade. Detta är lite förvånande då

andelen ungdomar som röker ökat de senaste åren (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Studien av 

Staten och Ridner (2006) visar dock att studenter anser att det endast finns ett litet behov av 

program för rökavvänjning, eftersom det ”bara är att sluta”. Rökavvänjning ansågs vara riktat 

mot äldre som rökt en längre tid. Detta kan eventuellt förklara varför ingen från en yngre 

åldersgrupp deltog i rökavvänjningskurserna.

Deltagarna ombads nämna sina anledningar till att sluta röka. Det framträdde att en del slutat 

på grund av sjukdom och eftersom anhöriga utövat påtryckningar. De nämnde även andra 

orsaker såsom ökad kostnad och oro inför framtida sjukdom. Detta sammanfaller med resultat 

från studien av Silva med medarbetare (2012) som menar att det finns många olika 

anledningar till att sluta röka, bland annat oro för framtida hälsa och en önskan att leva längre. 

De skriver även att behovet att sluta kan uppstå innan någon fysisk sjukdom uppstått på grund 

av rökning, men även på grund av hälsoproblem. Reid med medarbetare (2008) nämner även 

kostnad, påverkan på andras hälsa samt påtryckningar från familj och vänner. 

Många av deltagarna slutade på grund av uppmaning från hälso- och sjukvården. Detta är ett 

uppmuntrande resultat eftersom det visar att sjukvårdspersonalen följer Socialstyrelsens 

(2011) riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Enligt dessa ska sjukvårdspersonal fråga 

om osunda levnadsvanor och sedan arbeta förebyggande för att främja hälsa.

Deltagarnas åsikt om vad som varit bra med kursen

När deltagarna tillfrågades vad de ansåg var bra med kursen var stöd en framträdande faktor, 

både från gruppen, ledaren och i allmänhet. Även samtal med andra i liknande situation 

nämndes. Detta bekräftas av resultat från studien av Silva med medarbetare (2012) som 

skriver att deltagande i grupp kan vara avgörande för vissa och att det stöd de får genom 

gruppen kan styrka dem i deras besluta att sluta. Två studier (Staten & Ridner, 2006; 

Lundqvist et al., 2007) skriver att grupper och kompissystem kan vara till hjälp, även om stöd 

från andra som försöker sluta anses mer fördelaktigt. Stead och Lancester (2009) skriver att 

stöd i grupprådgivning är mer effektivt än om de får material till självhjälp utan undervisning. 

Lundqvist med medarbetare (2007) menar att en anledning till rökning är känslan av 

grupptillhörighet. Det kan tänkas att denna grupptillhörighet ersätts av gemenskapen i 
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rökavvänjningsgruppen. Detta kan vara en anledning till varför så många utav deltagarna 

poängterade att gruppstöd var bra. 

Två av deltagarna i studien poängterade att det är positivt med återträffar. Detta bekräftas av 

SBU (2003) som fastslagit att mer tidskrävande insatser, som fler besök är mer effektivt. 

Denna typ av uppföljning följer även Socialstyrelsens (2011) riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder. 

I undersökningen framkom att deltagarna upplevde god information och engagemang från 

ledare som en positiv aspekt. Det är oklart om informationen som deltagarna nämner är 

skriftlig eller muntlig, det kan tänkas vara en kombination. Informationens positiva inverkan 

bekräftas av Socialstyrelsen (2011) som skriver att skriftlig information är ett viktigt verktyg 

vid rådgivning. 

Nikotinläkemedel rekommenderades av en person i undersökningen, som ansåg att det var en 

förutsättning för kursens framgång En kombination av beteendeterapi och medicinering 

rekommenderas enligt flera riktlinjer (Stead & Lancester, 2012), vilket understryker 

deltagarens åsikt. I en studie av Reid med medarbetare (2008) nämner äldre personer 

nikotinersättningsläkemedel som en metod för att sluta röka. I motsats till detta visar en studie 

av Staten och Ridner (2006) att studenter anser att nikotinersättningsläkemedel inte är 

nödvändiga. Det kan tänkas att en fråga i enkäten om användandet av nikotinläkemedel 

kunnat belysa ämnet ytterligare.

Deltagarnas åsikt om vad som varit mindre bra med kursen

Endast elva personer svarade på frågan om vad som varit mindre bra med kursen och av dessa 

hade nio personer inget specifikt att tillägga, vilket kan betyda att deltagarna anser att kursen 

varit bra. Rådgivningen utgår ifrån det underlag som arbetats fram av Ivarsson med 

medarbetare (2012) och som bygger på kognitiv beteendeterapi, läkemedel och motiverande 

samtal. Det kan tolkas som att konceptet för detta underlag effektivt tillgodoser deltagarnas 

behov. 

Deltagarnas åsikt om vad som kan förbättras med kursen

I undersökningen nämns viljestyrka och motivation som faktorer för att förbättra 

förutsättningen för kursen. Deltagarna tillfrågades om vilken anledning de hade för att sluta 
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röka. Tjugotvå av 27 personer svarade att de ville, det var deras beslut. Det kan tänkas att 

dessa svar reflekterar att den egna viljan och motivationen spelar en stor roll innan steget tas 

att sluta röka. Två studier (Reid et al, 2008; Staten & Ridner, 2006) belyser detta då de talar 

om individuell viljestyrka, vilket anses vara en viktig del för att bli rökfri.

En deltagare ansåg att en psykiatriker kunde vara till hjälp med motivation och stöd för de 

som mår dåligt. Silva med medarbetare (2012) skriver att gruppterapi bör kombineras med 

psykologisk behandling. Detta bekräftar deltagarens förslag till förbättring. Även Ivarsson 

med medarbetare (2012) bekräftar detta med sitt underlag för rådgivning. Enligt denna ska en 

patient få hjälp att bibehålla sin motivation och därigenom sitt beslut. 

En person rekommenderade att ”inte ta ett bloss” efter rökstoppet. En annan menade att 

kursens effekt kunde förbättras genom att ta bort alla måsten, som att städa hemmet och tvätta 

bilen. Det är oklart vad som menas med detta. Det kan tänkas att ” tvätta bilen” är en 

stressfaktor. Det är något som måste göras. Det kan också tänkas att denna person röker i 

bilen, vilket leder till röklukt som associeras med rökning. Detta kan göra att personen i fråga 

vill röka. Detta påstående kan jämföras med resultat från Staten och Ridners (2006) studie 

som framhåller att det finns många aktiviteter och händelser som av vana associeras med 

rökning, vilket kan göra det svårt att sluta. Rökningen kan även användas som en sköld mot 

problem eller stress (Silva et al., 2012; Reid et al., 2008). Det kan tänkas att övergången till 

rökfrihet underlättas genom att i förväg ta bort dessa måsten och därigenom undvika stress 

och situationer som associeras med rökning. 

En annan förbättring som nämndes var att tillhandahålla information om, eller förslag på, 

motionsprogram. Socialstyrelsen (2011) förespråkar att rökavvänjningen kan kompletteras 

med en förteckning över tillgängliga motionsanläggningar. 

Tillgängliga resurser

Majoriteten av deltagarna var intresserade av att utföra ett lungfunktionstest, varav hälften 

utfört ett test. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att det i rökavvänjningen bör ingå en 

kolmonoxidmätning, vilket är ett sätt att mäta lungfunktionen. Studenter i en studie ansåg att 

feedback på den fysiologiska effekten av rökning bör tas upp i ett rökavvänjningsprogram 

(Staten & Ridner, 2006). Detta bekräftar deltagarnas åsikt. 
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Det visade sig i undersökningen att få personer hade en önskan att träffa någon annan 

yrkeskategori utöver sjuksköterskan/distriktssköterskan. Detta kan bero på bristande kunskap 

om de olika yrkeskategorierna och vad de kan tänkas erbjuda. Det kan även vara ett tecken på 

att deltagarna anser att rådgivningen är tillfredsställande och inte kräver involvering av 

ytterligare yrkeskategorier. En person önskade att en astma-KOL sjuksköterska skulle 

närvara. Detta kan vara tänkvärt inför vidare rådgivning, då KOL är en av de vanligaste 

komplikationerna till rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Studenter i en studie ansåg att 

rökavvänjning var en del av en övergripande insats för att skapa en hälsosam livsstil (Staten & 

Ridner, 2006). Det kan tänkas att en kombination av yrkeskategorier, t.ex. dietist, läkare, 

sjukgymnast, psykolog osv. tillsammans kan arbeta för att skapa en hälsosam livsstil för 

individen, att de alla bidrar med en viktig del. 

Skillnad mellan rådgivning i grupp och individuellt

I undersökningen kunde ingen skillnad i uppnådd rökfrihet mellan grupp- respektive 

individuell rådgivning utrönas. Detta överensstämmer med en studie av Stead och Lancester 

(2009) som undersökt huruvida det är mer effektivt med rådgivning i grupp eller individuellt, 

utan att finna någon skillnad. Det kan dock tänkas att en skillnad kunnat ses om deltagarna 

tillfrågats om rökfrihet en tid efter kursen avslut, i motsats till under pågående rådgivning

vilket var fallet i föreliggande studie.

Metoddiskussion

Då inget etablerat instrument för att utvärdera rökavvänjning ur deltagares perspektiv kunde 

hittas utformades en enkät av författarna. Det planerades att pilottesta enkäten för eventuell 

omformulering av frågorna. Under den planerade tidsperioden för pilottest fanns inga aktiva 

deltagare i rökavvänjning som uppfyllde kriterierna. Pilottestet valdes därför bort. Hade ett 

pilottest utförts kan det tänkas att utskicket av den ofullständiga enkäten uppdagats tidigare då 

den skickats in för bearbetning och analys i ett tidigare skede. Enkäten hade även eventuellt 

kunnat omformuleras, då brister av formuleringar av vissa frågor och svarsalternativ

upptäcktes vid bearbetning av resultat. Under den första tiden av datainsamlingen skickades 

en ofullständig enkät ut av misstag. När problemet uppdagades skickades den färdiga enkäten 

ut till samtliga vårdcentraler. Flera deltagare hade då redan besvarat den ofullständiga och 

många kurser avslutats. Detta resulterade i att två olika enkäter samlades in, som sedan fick 

sammanslås på grund av knappt material. 
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Vid sammanslagningen av enkäterna gick viss data förlorad och det kan tänkas att resultat 

baserat på endast en enkät hade gett ökad mängd data och validitet. Då frågan om varför 

deltagarna valt att sluta röka sammanslogs försvann data om de slutat på grund av sjukdom 

relaterad till rökning eller på grund av annan sjukdom. Detta blev i stället bara sjukdom. Även 

graderingen av ”starkast anledning” till ”svagast anledning” till att sluta förlorades. I enkät 1 

(Bilaga 1) tillfrågades deltagarna om de utfört ett lungfunktionstest samt om de var 

intresserade av att utföra ett test. Detta sammanslogs med enkät 2 (Bilaga 2) där de endast 

tillfrågades om intresse av att utföra testet. Då tillfrågade svarat på enkät 1 att de utfört ett test 

tolkades detta som att de var intresserade. Detta kan vara missledande då de som utfört testet 

inte nödvändigtvis var intresserade av att utföra det. Vid sammanslagning av frågan om hur 

väl deltagarna anser att de blivit rökfria i enkät 2 (Bilaga 2) kan resultatet ha blivit 

missledande vid omformningen av graderingen till ja- och nej-alternativ. Dock anses detta 

inte vara av vikt för det slutgiltiga resultatet då alla deltagare svarat att de blivit rökfria.

Gällande enkätfrågorna kan det diskuteras om de kunnat utformas på ett annorlunda sätt för 

att inte skapa missförstånd, och därmed öka reliabiliteten. Frågan om ålder var utformad i 

intervaller om 10 år. Problem som upptäcktes var att om personen var t.ex. 50år gammal 

kunde denna svara i två olika intervaller (40-50 och 50-60). Fråga 7A frågar vilka 

yrkeskategorier deltagarna fått träffa, medan det i fråga 7B efterfrågas om det är någon 

ytterligare yrkeskategori de anser kan bidra med något. Resultatet kan bli missvisande då en 

deltagare kan ha efterfrågat att få träffa t.ex. en läkare, vilket sedan tillgodosetts under kursens 

gång. Då kan deltagaren inte fylla i läkare på 7B eftersom denne faktiskt träffat läkaren. Hade 

förslaget inte tillgodosetts hade denne dock fyllt i läkare på 7B istället för på 7A.

Frågorna med kvalitativ ansats hade öppna skriftliga svarsalternativ och svaren kunde i vissa 

fall vara svårtolkade då inga följdfrågor kunde ställas. Detta kan leda till att svaren 

misstolkats. Det kan tänkas att dessa frågor kombinerat med ett fåtal kvalitativa intervjuer 

kunnat ge ökad förståelse.

Av elva vårdcentraler skickade sex in ifyllda enkäter. Av de övriga fem meddelade tre via e-

post att de fem tillfrågade deltagarna tackade nej. Då sista datumet för inlämningen passerat 

skickades två påminnelser ut via e-post, tre dagar efter sista inlämningsdatum respektive efter 

ytterligare fyra dagar. Bortfallet efterfrågades i dessa påminnelser och i ett ytterligare e-

postmeddelande. Åtta vårdcentraler inlämnade uppgifter om bortfall. Då det saknas uppgifter 
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från tre vårdcentraler kan det tänkas att bortfallet är större än vad som redovisats. Det kan 

tänkas att mer kompletta uppgifter om bortfall kunnat insamlas om en bilaga, där antal 

tillfrågade deltagare kunnat ifyllas, skickats ut tillsammans med enkäterna.

Reliabiliteten för undersökningen är låg då det inte går att garantera att resultatet för studien 

blir detsamma om undersökningen utförs igen under liknade förhållanden. Att olika personer 

delade ut enkäten, med endast ett informationsbrev som grund, kan leda till att 

omständigheterna kring mätningen skilde sig åt. Det kan också tänkas att deltagarna i studien 

kan svara olika på enkäten beroende på vid vilken tidpunkt i rådgivningen den ifylls. Till 

exempel kan ett svar skrivet av en deltagare under träff nummer två bli ett annat om det skrivs 

under träff nummer fem då deltagaren under rådgivningen befinner sig i en process.

Det insamlade resultatet besvarar frågeställningarna vilket kan visa på viss construct validity.

Då enkäten är baserad på förslag från två distriktssköterskor som arbetar med rökavvänjning 

samt efterforskning på området kan detta tänkas stärka validiteten. Undersökningsgruppen är 

liten vilket ger en låg generaliserbarhet. Dock stämmer resultaten överens med aktuella 

studier vilket visar på en viss generaliserbarhet (Polit & Beck, 2014).

Deltagandet i studien var konfidentiellt och frivilligt. Resultatet kan tänkas hjälpa de av 

deltagarna som eventuellt får återfall och behöver rökavvänjning vid ytterligare tillfällen.

Kliniska implikationer

Undersökningen kan vara till hjälp i fortsatt rökavvänjning då det ger en inblick i deltagarnas 

önskemål. Ansvarig sjuksköterska för rökavvänjning kanske med fördel kan erbjuda 

mötestillfällen på eftermiddagen och därigenom öka antalet deltagare. Deltagarna ansåg det 

betydelsefullt att vara motiverad redan från början. Det kan därför vara av vikt att 

sjusköterskan redan i det förberedande samtalet försäkrar sig om deltagarens motivation och 

behov av motivering. Att resultaten kan tolkas som att den rådgivning som ges och 

rekommenderas av Socialstyrelsen fungerar och uppskattas kan också ge ledarna för 

rådgivningen motivation att fortsätta med sitt arbete. En större undersökning kan leda till en 

förbättring av rådgivningen och därmed folkhälsan i stort. 
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Slutsats

Gruppstöd, god information, den egna viljan samt stark motivation och hjälp till motivation 

ansågs vara en förutsättning för lyckad rådgivning. Det kunde ej utrönas huruvida individuell 

rådgivning eller rådgivning i grupp påverkade rökfrihet. Då rådgivningen i hela Uppsala län 

baseras på samma underlag och inga tidigare utvärderingar finns bör ytterligare studier göras 

som utvärderar insatsen.
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Bilaga 1

Enkät 1

1. Kön

□ Man □ Kvinna     □ Annat

2. Ålder

□ Under 20 år □ 50-60 år

□ 20-30 år □ 60-70 år 

□ 30-40 år □ över 70 år

□ 40-50 år

3. Hur får du rådgivning i syfte att sluta röka?

□ Individuellt □ I grupp

4. Varför har du valt att sluta röka? 

A) Kryssa i det alternativ som gäller för dig.

□ Beslut på grund av sjukdom relaterat till rökning

□ Beslut på grund av sjukdom som inte är relaterad till rökning

□ Har inga sjukdomar/är frisk i övrigt

B) Om du fyller i flera alternativ, gradera med siffra, där 1 = starkast anledning, 2= något 

svagare anledning, 3= svag anledning etc.

□ Jag ville, det var mitt beslut. 

□ Personal från hälso- och sjukvården uppmanade mig att sluta

□ Anhöriga uppmanade mig att sluta



27

□ Annan anledning, nämligen:_________________________________________________

5 A) Anser du att rökavvänjningskursen har hjälpt dig att bli rökfri?

□ Ja □ Nej

B) Om du svarat nej anser du att rökavvänjningskursen hjälpt dig minska antalet cigaretter per 

dag?

□ Ja □ Nej

6 A) Har du utfört ett test på din lungfunktion i samband med rökavvänjningskursen för att se 

hur lungfunktionen utvecklas? 

□ Ja □ Nej

B) Om du svarat nej på föregående fråga, hade du varit intresserad av att utföra ett test på din 

lungfunktion före och efter rökavvänjningskursen för att se hur funktionen utvecklats?

□ Ja □ Nej

7A) Vilka yrkeskategorier, förutom sjuksköterska/distriktssköterska har du träffat under 

kursens gång?

□ Läkare

□ Arbetsterapeut

□ Psykolog

□ Sjukgymnast

□ Dietist

□ Annan:__________________________________________________________________

B) Är det någon ytterligare yrkeskategori du anser ha kunnat bidra med hjälp/information 

under rökavvänjningskursen? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
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Vad tänker du dig att de kan bidra med? Skriv efter den/de yrkeskategori(er) som du kryssat i. 

□ Läkare__________________________________________________________________

□ Arbetsterapeut____________________________________________________________

□ Psykolog_________________________________________________________________

□ Sjukgymnast______________________________________________________________

□ Dietist__________________________________________________________________

□ Annan:__________________________________________________________________

8. Får du stöd från din arbetsgivare för att bli rökfri, t.ex. ledighet för att kunna gå på 

rökavvänjningskursen?

□ Får stöd      □ Får inte stöd             □ Möter motstånd             □ Har ingen arbetsgivare

9. Vilken tid på dagen tycker du att rökavvänjningskursen bör hållas?

□ Förmiddag             □ Eftermiddag              □ Kvällstid

10. Vad anser du har varit bra med kursen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11. Vad anser du har varit mindre bra med kursen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

12. Har du några förslag till förbättringar av kursen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13. Har du något du vill tillägga som du anser kan vara betydelsefullt för andra i 

fortsatt rådgivning?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Försöksenkätfrågor

Är det någon fråga som du anser saknas i det här frågeformuläret?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Är det någon fråga som är oklart formulerad i det här frågeformuläret?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Hur lång tid tog det att fylla i frågeformuläret?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Bilaga 2

Enkät 2

1. Kön

□ Man □ Kvinna

2. Ålder

□ Under 20 år

□ 20-30 år

□ 30-40 år

□ 40-50 år

□ 50-60 år

□ 60-70 år 

□ över 70 år

3. Hur får du rådgivning i syfte att sluta röka?

□ Individuellt □ I grupp

4. Varför har du valt att sluta röka? Om du fyller i flera alternativ, gradera med siffra, där 1 = 

starkast anledning, 2= något svagare anledning, 3= svag anledning och så vidare.

□ Jag ville, det var mitt beslut. Ej på grund av pågående sjukdom.

□ Jag känner att jag måste på grund av pågående sjukdom, ange vilken 

sjukdom:___________________________

□ Personal från hälso- och sjukvården uppmanade mig att sluta

□ Anhöriga uppmanade mig att sluta

□ Annan anledning, nämligen:_________________________________________________
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5. Hur väl anser du att rådgivningen har hjälpt dig med att bli rökfri?

□ Mycket bra          □ Ganska bra          □ Måttligt           □ Ganska dåligt          □ Dåligt

6. Hade du varit intresserad av att utföra ett enkelt test på din lungfunktion före och efter 

kursen för att se hur funktionen utvecklats?

□ Ja □ Nej

7. Är det någon yrkeskategori som inte bidragit med hjälp/information under rådgivningen som 

du anser hade kunnat göra det? Kryssa i ett eller flera alternativ. 

Vad tänker du dig att de kan bidra med? Skriv efter den/de yrkeskategori(er) som du kryssat i. 

□ Läkare__________________________________________________________________

□ Arbetsterapeut____________________________________________________________

□ Psykolog_________________________________________________________________

□ Sjukgymnast______________________________________________________________

□ Dietist__________________________________________________________________

□ Annan:___________________________________________________________________

8. Får du stöd från din arbetsgivare för att bli rökfri, t.ex. ledighet för att kunna gå på 

rådgivningen?

□ Får stöd             □ Får inte stöd             □ Möter motstånd             □ Har ingen arbetsgivare

9. Vilket tid på dagen tycker du att rådgivningen bör hållas?

□Förmiddag              □ Eftermiddag              □ Kvällstid

10. Vad anser du har varit bra med rådgivningen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

______________________________________________________

11. Vad anser du har varit dåligt med rådgivningen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________

12. Har du några förslag till förbättringar av rådgivningen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________

13. Har du något du vill tillägga som du anser kan vara betydelsefullt för andra i fortsatt 

rådgivning?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Försöksenkätfrågor

Är det någon fråga som du anser saknas i det här frågeformuläret?

Är det någon fråga som är oklart formulerad i det här frågeformuläret?

Hur lång tid tog det att fylla i frågeformuläret?
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Bilaga 3

Informationsbrev

Till dig som deltar i rökavvänjning

För att vården ska kunna hjälpa de som söker hjälp krävs att de metoder som används är 

effektiva. Ett sätt för att mäta detta är genom utvärderingar. Syftet med arbetet är att utvärdera 

hur deltagarna i rökavvänjning, individuellt och i grupp, uppfattar rådgivningen de får. Du 

tillfrågas om att delta i denna undersökning eftersom du deltar i rökavvänjning. 

Vi som utför denna undersökning heter Sonia och Lovisa och är studenter som läser 

sjuksköterskeprogrammet på Uppsala universitet. Svaren på denna undersökning kommer att 

utgöra grunden för vårt examensarbete. Frågeformuläret består av 13 frågor och tar mellan 5 till 10 

minuter att fylla i. Det kommer om möjligt skickas ut till alla rökavvänjningsgrupper i Uppsala län 

under första delen av vårterminen. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga uppgifter kommer att 

kunna kopplas till en enskild person. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta deltagandet utan vidare förklaringar. Läs igenom frågorna noga och markera de svar som 

stämmer bäst för dig. Lämna sedan in enkäten till ansvarig sjuksköterska för kursen. Uppstår det 

frågor kring enkäten går det bra att kontakta oss.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom detta brev. Vi hoppas att du kan avvara några 

minuter för att svara på frågeformuläret.

Med vänliga hälsningar

Sonia Quazi (Student)

sonia.quazi.1396@student.uu.se

070-271 8707

Lovisa Eriksson (Student) 

lovisa.eriksson.7410@student.uu.se

070-335 3374

Marit Silén, fil.dr, sjuksköterska (Handledare) 

marit.silen@crb.uu.se

018-471 66 70



34

Bilaga 4

Informationsmail till sjuksköterska/ distriktssköterska

Hej xxx!

Nu har jag fått tillstånd från din verksamhetschef xxx xxx, jippi! Tack 

för att du hjälper mig! Här kommer ett mail med bifogad projektplan.

Du får väldigt gärna maila tillbaka om detta når dig så att jag vet att 

det fungerar :-)

Jag håller på med en slags utvärdering av vad deltagare i rökavvänjning 

tycker om den. Du var vänlig nog att kunna tänka dig dela ut enkäter åt 

mig till personer som antingen går eller gått på rökavvänjning hos dig. 

Jag skickar med min projektplan. I den finns enkäten som ska delas 

ut.Jag vore otroligt tacksam om du kan maila mig så fort du får 

tillbaka ifyllda enkäter, det är så bra om jag vet på ett ungefär hur 

många jag har. En sak till är att jag skulle behöva veta hur många du 

frågar så att jag så småningom kan räkna ut bortfallet. Dela ut till 

alla du kan tänka dig, det är ingen specifik grupp vi är ute efter. Kan 

vi sätta ett preliminärt sista datum på 5 april? Jag kan tänka mig att 

förlänga det om vi inte fått in tillräckligt många men det blir svårt 

att hinna skriva uppsatsen i tid. Det vore fantastiskt om du kan tänka 

dig att skicka de ifyllda enkäterna till mig så fort de är ifyllda för 

då hinner jag börja bearbeta resultatet. Du kan antingen posta dem 

eller scanna in dem och maila dem. Min adress är:

Sonia Quazi

Bellmansgatan 60

754 26 uppsala

Tack så jättemycket på förhand!

Mvh

Sonia
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Sammanslagning av enkäter

Enkät 1. Fråga Enkät 2. Fråga Sammanslås till
4A och 4B: Svarsalternativ 
”Beslut på grund av sjukdom 
relaterat till rökning” och 
”Beslut på grund av sjukdom 
som inte är relaterad som 
rökning”

4: Svarsalternativ ”Jag känner 
att jag måste på grund av 
pågående sjukdom”

Svarsalternativ ”Jag 
känner att jag måste på 
grund av pågående 
sjukdom”

4A: Svarsalternativ ”Jag ville, 
det var mitt beslut”

4: Svarsalternativ ”Jag ville, 
det var mitt beslut. Ej på grund 
av pågående sjukdom”

Svarsalternativ ”Jag 
ville, det var mitt 
beslut”

4B: Flera svarsalternativ kan 
väljas och graderas

4: Flera svarsalternativ kan 
väljas och graderas

Gradering tas bort

5A: Svarsalternativ ”ja” och 
”nej” om rökfrihet.

5: Svarsalternativ på femskalig 
gradering: ”Mycket bra”, 
”Ganska bra”, ”Måttligt”, 
”Ganska dåligt” och ”Dåligt” 
om rökfrihet

Svarsalternativ ”Mycket 
bra” och ”Ganska bra” 
tolkas som ”Ja” rökfri. 
”Ganska dåligt” och 
”Dåligt” tolkas som 
”Nej” ej rökfri. 
”Måttligt”, se nedan.

5B: Svarsalternativ ”ja” och 
”nej” om minskat antal 
cigaretter.

5: Svarsalternativ på femskalig 
gradering: ”Mycket bra”, 
”Ganska bra”, ”Måttligt”, 
”Ganska dåligt” och ”Dåligt” 
om rökfrihet

Svarsalternativ 
”Måttligt” tolkas som 
”Ja”, minskat antal 
cigaretter. För övriga 
alternativ, se ovan.

6A: Svarsalternativ ”ja” och 
”nej” om utfört test av 
lungfunktion

6: Svarsalternativ ”ja” och 
”nej” om intresse av test av 
lungfunktion

Svarsalternativ ”ja” 
intresse av 
lungfunktionstest

6B: Svarsalternativ ”ja” och 
”nej” om intresse av test av 
lungfunktion

6: Svarsalternativ ”ja” och 
”nej” om intresse av test av 
lungfunktion

Redovisas med svar ”ja” 
och ”nej”

7A: Yrkeskategorier de träffat Ingen motsvarighet Redovisas för sig
7B: Ytterligare yrkeskategorier 
de anser ha kunnat bidra med 
hjälp/ information

7: Yrkeskategori de anser ha 
kunnat bidra med 
hjälp/information

Redovisas tillsammans


