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1. Sammanfattning 

 

 

 

Att sluta röka är inte en lika lätt och enkel process för alla. Syftet med denna uppsats var att få 

en ökad förståelse för varför rökare vill lägga av med rökningen. Detta undersökte vi utifrån 

en urvalsgrupp av ungdomar mellan 20-28 år. För att få en ytterligare fördjupad förståelse 

valde vi att analysera de strategier i den transteoretiska modellen, som respondenterna tagit 

sig igenom för att komma vidare i förändringsprocessen. Dessutom analyserade vi huruvida 

respondenternas motivationsfaktorer till att sluta röka var påverkade av inre eller yttre 

motivation. Vi kom fram till att de främsta orsakerna var sjukdomsrelaterad rädsla och fysisk 

välbefinnande, majoriteten av de vi intervjuade ansåg som de viktigaste faktorerna. Det kom 

även fram andra faktorer såsom kostnad, sociala och estetiska faktorer som påverkat beslutet 

av att sluta röka. De mest använda strategier ansågs vara socialt stöd och stimulikontroll. I 

analys av respondenternas tankegångar under avvänjningsprocessen kom vi även fram till att 

yttre motivation kan förändras till inre motivation ju längre man har kommit i sin process. 

 

Nyckelord: Tobak, rökning, rökavvänjning, motivation, transteoretiska modellen 
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2. Inledning 

 

 

 

“Vad var motivet?” är ett känt citat kläckt av den fiktiva detektiven Sherlock Holmes. Detta 

citat har vi valt för att beskriva vår långa resa från tomma ark till en färdig uppsats. Vi har 

flera gånger under arbetets gång känt oss vandra i Sherlock Holmes fotspår på jakt efter 

kunskap och förståelse. Bakom den här uppsatsen ligger ett hårt och intensivt 

forskningsarbete. Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad som motiverar rökare att 

komma till det beslut att fimpa cigaretter permanent. Att veta varför människan gör som den 

gör, är nödvändigt för att kunna förstå människans beteende och handlingar och att sedan 

kunna påverka det (Madsen, 1969, s.7). 

 

Rökning på och utanför skolområden bland grundskoleelever har länge varit ett 

återkommande problem. Oavsett vilka förebyggande program skolorna använder, återstår 

problemet. Detta problem har fått oss att inse vilken viktig roll idrottsläraren har. Vi måste ha 

förmågan att kunna närma oss den yngre generationen och försöka lära dem utifrån våra 

erfarenheter. Men i ärlighetens namn är det en orättvis kamp. I kriget mot tobak står vi som 

idrottslärare som David stod mot Goliat. Tobaksföretagen har ett enormt fäste i vårt samhälle 

och har länge dragit in enorma summor pengar på att sälja tobak. Det är idag ingen hemlighet 

att tobak dödar, men ändå finns det ett stort antal, både unga och gamla, som väljer att röka. 

Det mest underliga för oss är hur den giftiga produkten normaliserats och blivit en livstil. Att 

det faktum att tobak förkortar livslängden och leder till livshotande sjukdomar ignoreras av 

tusentals. Inte nog med att den skadar dem som brukar det, passiv rökning är skadlig i sin 

form också. 

 

Våra åsikter kring rökning lyser igenom den här texten. Vi har båda två testat på rökning i 

våra unga dagar men har efter ett tag insett att den livstilen inte passade oss. Kanske beror det 

på hur det såg ut hemma hos oss, vår omgivning eller våra fritidsintressen att vi inte blev 

rökare. Det var inte svårt för oss att enas i frågan om ämne i uppsatsen, eftersom vi båda fann 

våra frågeställningar intressanta både personligt och för uppsatsens skull. Vi vill påpeka att 

uppsatsen har varit en tuff utmaning för oss, där vi har lagt ner mycket tid och diskussion åt 

hur vi ska genomföra det. Men det vi har lärt oss, är ovärderligt för oss som framtida 

idrottslärare. Sist men inte minst, vill vi tacka Matts Dahlkwist för hans tid och alla råd vi har 

fått under arbetets gång. 
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3. Bakgrund 

 

 

 

I dagens samhälle använder människan dagligen produkter som i både liten och stor mängd 

orsakar skada både psykiska och fysiska skador. Ett av de mest frekvent använda produkterna 

av skadlig sort är tobak. Denna produkt distribueras i huvudsak som cigaretter och snus. Trots 

cancerrisken och de andra hälsoriskerna som medför är förbrukningen stor bland ungdomar, 

och en del av dessa unga är även minderåriga. Tobaksförbrukning bland minderåriga är inget 

ovanligt utan snarare ett problem vuxna och lärare bör vara förberedda på från början, med 

tanke på att det ofta följer med in i vuxenlivet. Trots att rökning bland årskurs nio elever 

enligt (Henriksson & Leifman, 2011, s.53) sjunkit ligger den procentuellt sett högt. Det kan 

även noteras att flickor har en högre andel rökare än pojkar. Positivt är dock att att större 

delen av de som rökte dagligen uppger att de ville sluta röka (Henriksson & Leifman, s.55). 

En tidig debut inom tobakanvändning gör det med största sannolikhet svårare för personen 

ifråga att lägga ner cigaretten i framtiden. Precis som i alla andra ämnen har läraren, utöver 

sina kunskapsämnen, idag även möjligheten att fostra eleverna inför framtiden. Idrottsläraren 

kan till exempel lägga grunden för ett framtida hälsosamt liv och är därför lika viktig för 

eleverna som matematikläraren är. Många vuxna rökare börjar under tonåren och känner med 

största sannolikhet till de flesta hälsoriskerna men tar de inte på fullt allvar. De behöver hjälp 

för att kunna vakna upp och fimpa cigaretten. Men ansvaret ligger inte hos läraren 

personligen, utan det finns fler faktorer som spelar roll. 

 

I vårt moderna samhälle har vi en rad produkter som ska hjälpa oss att bli av med den dåliga 

vanan att bruka tobakcigaretter. För vissa blir det en lätt match medan andra ständigt klagar 

över hur omöjligt det är att bryta en sådan vana. Men även om personen ifråga har produkten i 

sin hand, kräver det även andra processer hos människan för att komma till förändringens 

första trappsteg. Det största och kraftfullaste verktyget är individen själv. De psykologiska 

faktorerna i form av motivation och vilja är essentiella och avgörande vid en 

livstilsförändring. Just motivation är en faktor som har kommit att påverka människans 

prestationer i alla möjliga former. Men vad är det som avgör och skapar människans 

motivation? Vad motiverar mer än annat och vart kommer den ifrån? Tittar vi på själva ordet 

”motivation” härstammar det från det latinska ordet ”movere” vilket betyder ”att röra på sig” 

(Jenner, 2004) Man kan därför definiera ordet som drivkraften till att röra på sig, vilket inte 

behöver tolkas som röra på sig bokstavligen utan snarare i ett mentalt aspekt. Att driva något 

innebär också en form av rörelse. Rörelse leder till förändring, motivation är alltså motorn till 

förändring. Man ska vara försiktig med att blanda ihop motivation med vilja, då det 

sistnämnda snarare är en benämning på den mentala kontrollen, där motivation är en 

samspelande dynamisk faktor (Nationalencyklopedin, 2013). Enligt Angelöw (1991) hänger 

motivation ihop med vilja, delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende och information. 

Genom vilja finns en önskan om förändring, dvs. bränsle till själva arbetet.Tillsammans med 

delaktighet känner man att man personligen har makt att förändra, det leder till att 

motivationen höjs ytterligare. 

 

 

Under all den tid tobak existerat har behovet av att bruka och ta del av den image 

tobaksbolagen skapat drivit oss till denna destruktiva vana. Som tidigare nämnts har detta 

påverkat och lett till att en del av alla tobaksanvändare är minderåriga, ett annat ämne som är 
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nära anknytet till vår uppsats då samtliga personer involverade i vår undersökning testade på 

rökning när de var minderåriga. Dagens ungdomar är väl medvetna om hälsoriskerna med 

tanke på att det står på vartenda cigarettpaket i Sverige; men ändå ser man ungdomar röka. I 

samhället har man även tagit åtgärder mot detta genom att förbjuda rökning i offentliga 

lokaler samt höjt priserna på cigaretterna.  Ingen bestämmer sig för att börja röka med 

anledningen att skada sig själv långsamt och successivt, utan det härstammar från hetsen av 

att uppfylla idealet av en häftig eller attraktiv kille eller tjej (Prochaska, Norcross & 

Diclemente, 1994, s.245). Man har blivit driven till att associera rökning med att vara socialt, 

coolt och häftigt (ibid.). Trots det finns det de som blir upplysta, även om en stor del av dem 

är på grund av externa faktorer såsom påtryckningar från familj. Det är en process som för 

vissa tar år och månader av ångest och slit att klara av medan andra lyckas snabbare. Men 

varför blir det så? Varför lyckas vissa bättre än andra? Det handlar till stor del självklart om 

inställning och som tidigare nämnts motivation, men även om metoderna som används. Inom 

terapi finns det en rad olika metoder som används för att identifiera och bota problemen. Det 

finns så pass många att det hela blir en enda stor labyrint av teorier, breda som smala, där alla 

har sin egen dogma och tekniker. Vad de flesta i alla fall ironiskt nog är överens om är att 

förändringsprocesserna personerna går igenom går att hitta hos samtliga teorier (ibid, s.22). På 

senare tid har en revolutionerande modell kommit ut, nämligen den transteoretiska modellen. 

Det är en teori som tillämpas vid beteendeförändringar. Den kännetecknas av att den använder 

sig av de olika processerna, som hämtats från olika psykoanalytiska teorier, för att uppnå en 

förändring. Den uppges vara revolutionerande på det sätt att sannolikheten att man uppnår sitt 

mål är högre än med andra metoder. Den skapades av Carlo Diclemente och James Prochaska 

som efter tolv års undersökning av personer som lyckats förändra sig själva presenterade den i 

sin bok: Changing for good. Det är utav denna teori som vi kommer att använda oss av i vår 

undersökning. 

 

Många frågor som följer lär förbli obesvarade i vår studie då våra kunskaper och resurser inte 

räcker till för att ta itu med sådana frågor på en vetenskaplig basis, utan kan endast använda 

sunt förnuft, empirism och tidigare forskning för att konstatera en ståndpunkt. Vad vi dock 

ämnar att göra med vår studie är att öka vår egen förståelse samt belysa de 

motivationsfaktorer som gör det lättare för personer som röker att, antingen genom hjälp eller 

eget arbete, ta de första blygsamma stegen mot förändring eller genom stark vilja genomföra 

det på bestämd tid. Motivationen och anledningarna kan vara många såsom rädsla för 

sjukdomar, påtryckningar från familj eller försämrad ekonomi men ändå händer inget. 

Personens vilja och engagemang håller inte hela vägen. Det kan till exempel vara att rökare 

som rökt under en lång tid inte tror att de kommer att klara av ett rökstopp; motivation utan 

självförtroende leder ingen vart. Men vissa lyckas. Vissa tar sig ur beroendet och bäddar för 

ett längre och hälsosamt liv. 

 

Vill man ha möjlighet till att kunna fortsätta minska antal rökare och ändra på det faktum att 6 

400 människor dör i förtid på grund av tobaksbruk (Folkhälsan i Sverige, s. 80) bör man se till 

att veta tre saker; varför börjar de, varför slutar de och hur hjälper vi fler att sluta? Har man 

tre klara och tydliga svar på dessa frågor blir det kanske lättare att minska rökning bland 

vuxna och särskilt unga. Vi väljer att kommentera föregående mening och avsluta här med ett 

citat från Jean De La Bruyere:  “Varje komplext problem har ett enkelt svar, och det är fel”. 
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4. Litteraturöversikt 
 

 

4.1. Teoretiska utgångspunkter 
 

 

4.1.1. Transteoretiska modellen 

Den här delen ämnar att behandla den teoretiska utgångspunkt som används i arbetet, 

nämligen den transteoretiska modellen. Syftet är att läsaren skall kunna betrakta 

respondenternas svar utifrån samma teoretiska perspektiv som vi har gjort. 

 

Den transteoretiska modellen delar beteendeförändring i stadier där varje moment har sina 

processer och metoder. Modellen utvecklades av Carlo C. Diclemente, professor vid 

University of Rhode Island, USA, och James Prochaska, professor i psykologi vid samma 

universitet . Det har länge funnits bristande kunskap kring hur livstil och beteende kan 

förändras. Det har förr ansetts att bristande motivation och svag vilja hos personen som velat 

förändras varit de enda orsakerna till misslyckad förändring, och inte att själva metoderna till 

förändring inte varit fullt adekvata för processen (Prochaska, Norcross, Diclemente, 1994, 

s.15). Prochaska och Diclemente var bland de första att fördjupa sig inom området och 

undersöka vad som sker när en människa genomgår en förändring, både medvetet och 

omedvetet. Modellen bygger på en systematisk cykel, eftersom det vid varje moment 

personen i förändring går igenom finns en risk för återfall (Faskunger, 2001, s.27). Modellen 

ska hjälpa personen eller hälsoguiden att identifiera situationen för att kunna ge rätt råd eller 

handling vid rätt tillfälle. Dessa råd eller handlingar beskrivs utav Prochaska, Norcross & 

Diclemente (1994) som förändringsprocesser, vilket per definition är en handling eller 

aktivitet som hjälper en att modifiera sitt tänkande, kännande eller beteende. Enligt 

Diclemente (1991, s.202), som är en av grundarna till teorin är TTM en modell som bygger på 

att förändringsprocessen är långvarig och att man tar små steg i taget istället för att ha en “allt 

eller inget”-mentalitet. Med det sagt ska TTM kunna tillämpas på alla personer, både de som 

är omedvetna eller möter uppmaningar med motstånd till de som velat förändras länge 

(Prochaska, Norcross, Diclemente 1994, s.15). 

 

I TTM är återfall är normalt, men med hjälp av att man kan identifiera stadiet och därav 

använda sig av olika tekniker eller processer blir det lättare att undvika dessa. Dessa processer 

som personen eller hälsoguiden kan använda sig av, kan liknas vid nycklar som öppnar upp 

dörrar till de kommande stadierna. De olika processerna kan delas upp i två olika kategorier; 

erfarenhetsmässiga och beteendemässiga. De förstnämnda kan man se som mentala 

förberedelser inför förändringen och används oftast i de första stadierna av förändring. 

Beteendemässiga processer är de handlingar som individen tar mot förändring och används 

framförallt vid de senare stadierna av TTM, till exempel vid handlingsstadiet (Faskunger, 

2001, s.35-38). Se tabell 1 och 2 för en närmare redovisning av erfarenhets- och 

beteendemässiga processer. När TTM offentliggjordes blev dess genomslagskraft stor och har 

tillämpats i en rad studier om rökavvänjning, kost och sömn m.m. (ibid, s.26). För att 

tydliggöra hur modellen används och dess praktiska cykliska användbarhet kommer vi att 

förklara stadierna och dess processer: 
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Det första steget personen befinner sig i innan förändringen är ett faktum är 

förnekelsestadiet, där personen ännu inte vill kännas vid problemet eller helt enkelt inte är 

medveten om det. Enligt Prochaska, Norcross & Diclemente (1994) kallar dem stadiet för pre-

contemplation, Faskunger (2001) har valt att översätta det till förnekelsestadiet. Vid 

bedömning huruvida en förändring skulle medföra nack- eller fördelar finner personen att de 

negativa följderna är större och därmed inte värt en ansträngning. Det finns ännu ingen tanke 

som gror i personens huvud. När personen i fråga väl börjat fundera över sin situation och 

möjligtvis börjar hamna i de tankebanor som skulle kunna bädda för en förändring, men ännu 

inte gjort en ansträngning, har de förflyttat sig till begrundandestadiet. Begrundarna är i 

jämförelse med förnekarna beredda att läsa, tänka och prata om förändring av livsstil. De har 

ett mål men är ännu inte redo att påbörja arbetet mot det . I begrundarstadiet börjar de första 

trevande stegen mot förändring men det kräver en kick för att kunna gå vidare. T.ex. finns det 

de som kallas för ”kroniska begrundare”, alltså de som vill nå förändring men aldrig hamnar 

där. Ursäkter som ”jag hinner inte” är vanliga och är ofta anledning till utebliven förändring. 

De väntar ofta på det optimala tillfället, problemet är att det aldrig kommer om de inte skapar 

det själva. När personen tagit sina tankar och funderingar på allvar och börjar fundera på en 

handlingsplan för förändringen har personen förflyttat sig till förberedelsestadiet. 

Nackdelarna börjar väga mindre i jämförelse med fördelarna och personen börjar lägga upp en 

plan för hur han eller hon ska göra att nå sitt mål. Skillnaden mellan förberedelse- och 

begrundandestadiet är att förberedaren har i sin plan även bestämt när han ska börja 

förändringsprocessen. Skjuter han/hon upp det eller velar kan betrakta honom/henne som 

fortfarande kvar i begrundandestadiet (ibid, s.95) 

 

Vid handlingstadiet är de mentala förberedelserna över och aktiva handlingar är det som 

kännetecknar detta moment. Personen har påbörjat sin förändring i form av att sluta röka. 

Typiskt för handlingsstadiet är att det kan av andra anses vara det sista och slutgiltiga steget 

eftersom man visar synbara förändringar, men det är faktiskt bara slutet på början.. Det är det 

mest kritiska stadiet eftersom personen löper störst risk att hamna i ett återfall (ibid, s.117). 

Även om modellen är att betrakta som en cykel där återfall är vanligt försvårar ett snedsteg 

från just handlingsstadiet att komma tillbaka då det kan avskräcka personen från att försöka 

igen. Detta stadie varar i sex månader från start (ibid, s.31). När de sex månaderna i 

handlingsstadiet passerat förflyttar man sig in i aktivitetsstadiet. Det som kännetecknar detta 

stadiet är att man upprätthåller och vidmakthåller sin nya livsstil, man ska förankra den. Det 

räcker inte med att ha genomgått förändringen i några månader för att sedan hamna i ett 

återfall, då har arbetets syfte inte haft fullföljts. Den nya livstilen ska betraktas som en lång 

process där långsiktighet och smarta handlingar är nyckelord. För att vara framgångsrik i detta 

stadiet krävs det att man har handlingar och processer för att undvika situationer där återfall är 

en risk. Till exempel nämner Faskunger (2001) i sin bok Motivation för motion – 

hälsovägledning steg för steg att ”det vanligaste hotet för personer i aktivetetstadiet är 

paradoxalt nog en övertro på sitt självförtroende”. Han menar då att man släpper den energi 

och engagemang man hade förr eftersom det under en tid ”gått som på räls”. En annan 

situation som kan sätta käppar i hjulet för en person i aktivitetsstadiet är att det sker en annan 

livspåverkande förändring, till exempel byte av jobb, stad eller liknande. Här gäller det att så 

gott som möjligt ha en plan för att upprätthålla sitt engagemang. 

 

 

 

 



Uppsala Universitet 
Idrott & hälsa 15 hp 
Ida Koskunen & Oscar Flores 
 

 

 10 

Process: Medvetandegöra Känsloanspelning Personlig 

omvärdering 
Social 

omvärdering 
Närmiljö-

strategier 

Exempel: ”Jag läser ofta 

artiklar om 

rökavvänjning i 

tidningar” 

”Insikt om farorna 

med rökning påverkar 

mina känslor och 

ändrar mitt sätt att 

tänka” 

”Jag tror att sluta 

röka skulle göra 

mig till en 

gladare och 

sundare person” 

”Jag är medveten 

om att mina barn 

påverkas positivt 

av att jag slutar 

röka” 

”Jag har märkt att 

min arbetsgivare 

inte tillåter 

rökning på 

arbetsplatsen” 

Definitioner: Försök av individen 

att minnas eller hitta 

information rörande 

rökavvänjning. 

Intensiva 

känslomässiga 

erfarenheter rörande 

rökningens 

hälsorisker. 

Individens 

känslomässiga 

och tankemässiga 

omvärdering 

kring rökning. 

Betraktande och 

utvärdering av hur 

rökning påverkar 

andra i den fysiska 

och sociala 

omgivningen. 

Medvetenhet om, 

acceptans av, och 

tillgång till 

påverkan från 

omgivningen för 

att uppmuntra en 

rökfri livstil. 

Personen i 

förändring: 

Läsa information om 

rökavvänjning och 

öka förståelse för sin 

situation och 

problem. 

Uppleva och prata om 

känslor relaterade till 

rökning och dess 

konsekvenser. 

Omvärdera sin 

nuvarande 

situation, dess 

konsekvenser 

samt sin framtida 

rökfria situation. 

Öka 

medvetenheten för 

hur individen 

påverkar sin 

omgivning. 

Öka 

medvetenheten för 

olika alternativ 

istället för 

rökning. 

Fungerar i 

dessa 

stadier: 

Förnekelse. 
Begrundande 

Förnekelse. 
Begrundande. 

Begrundande. 
Förberedelse. 

Förnekelse. 
Begrundande. 

Begrundande. 
Förberedelse. 
Handling. 

Tabell 1. Erfarenhetsmässiga processer i den transteoretiska modellen anpassade för rökning. 

(Faskunger, 2001, s. 35-38) 

 

 

Process: Engagemang Socialt stöd Beteende- 
anpassning 

Stimuli- 
kontroll 

Belöning 

Exempel: ”Jag intalar mig 

själv att jag kan 

sluta röka om jag 

vill” 

”Jag har en kompis som 

säger till mig att inte 

röka” 

”När Ulla ringer 

och vill röka, så 

föreslår jag att vi 

tar en promenad 

istället” 

”Jag undviker 

situationer där 

röksuget 

uppstår” 

”Jag känner mig 

nöjd och slipper 

ångest när 

lyckats undvika 

att röka” 

Definitioner: Individens beslut 

och engagemang att 

upprätthålla en 

rökfri livstil. 

Acceptans och 

användande av pålitligt 

stöd från vänner och 

bekanta för att öka och 

stödja individens beslut 

att inte röka. 

Användandet av 

till exempel 

fysisk aktivitet 

för att hantera 

otrevliga känslor 

som stress. 

Kontroll av 

situationer och 

andra orsaker 

som leder till 

rökning. 

Förändring av 

de händelser 

som kontrollerar 

eller uppmuntrar 

till rökning. 

Personen i 

förändring: 

Tro på egen 

förmåga att sluta 

röka; vilja att klara 

av det. 

Erhålla stöd från 

vänner, bekanta och 

familj. 

Ersätta rökningen 

med något annat. 
Kontrollera och 

undvika 

situationer som 

leder till rökning. 

Belöna sig själv 

eller bli belönad 

av andra. 

Fungerar i 

dessa stadier: 

Förberedelse. 
Handling. 
Aktivitet. 

Alla stadier. Olika 

förhållningssätt i olika 

stadier. 

Handling. 
Aktivitet. 

Handling. 
Aktivitet. 

Handling. 
Aktivitet. 

Tabell 2. Beteendemässiga procceser i den transteoretiska modellen anpassade efter rökning. 

(Faskunger. 2001, s.35-38) 
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4.2. Tidigare forskning 
 

4.2.1. Om rökning och RFQ 
I denna del reder vi ut vad RFQ är, studien bakom begreppet och sambandet med rökning. 

 

Motivation är en av de viktigaste faktorerna som avgör om en förändringsprocess blir lyckad 

eller inte. I enkätundersökningen av Curry, Grothaus och McBride (1997) undersöktes 

orsakerna till rökstopp hos rökare samt hur inre och yttre motivation avspeglas i dessa 

kategorier. I resultaten tog man hänsyn till skillnaderna mellan kön, ålder och om personen är 

redo för en förändring (stadie i den transteoretiska modellen). Undersökningen grundar sig till 

Currys modell av Reasons for Quitting (RFQ) som består av kategorier där orsakerna till att 

sluta röka är indelade i två dimensioner av inre motivation (health concerns and self-control) 

och två dimensioner av yttre motivation (immediate reinforcement och social influence). 

Health concerns omfattar alla orsaker kopplade till oro över hälsan och förkortad livstid, 

medan med self-control menar Curry de orsaker där självbehärskning är anledningen; som till 

exempel att visa man kan sluta eller ha kontroll över sitt eget liv. Immediate reinforcement 

innebär orsaker som kost, lukt, skadade kläder eller dålig hygien, medan social influence 

bestod av att slippa tjat och bli belönad. De kom fram till att män oftare hade oro över sin 

hälsa (health concerns) som anledning till att sluta röka medan kvinnor fick högre motivation 

av att förbättra sin livskvalitet (immediate reinforcement motivation). 

 

Jämför man skillnaden mellan könsrelaterade motivationstyper, märker man att män i större 

utsträckning är motiverade av inre motivationsfaktorer än kvinnor (Curry, Grothaus & 

Mcbride, 1997, s. 733). I en fokusgrupp som bestod av personer över 55 år, rapporterades 

vara motiverade av inre vilja att ha kontroll över sig själv istället för oro över sin hälsa. De 

rökare som hade planerat att sluta röka inom 30 dagar, d.v.s. hade kommit längre i 

förändringsprocessen och i den transteoretiska modellen, hade hög motivation som bestod 

enbart av inre faktorer. McCaul, Hockemeyer, Johnson, Zetocha, Quinlan och Glasgow 

(2006) har gjort en granskning av liknande undersökningar från de tre senaste årtionden och 

kom fram till att den främsta orsaken som påverkade motivationen till att sluta röka, var oro 

över sitt nutida och framtida hälsotillstånd. De näst främsta förekommande orsakerna 

konstaterades vara kopplade till sociala orsaker. De kom också fram till att orsakerna i 

dagsläget är dem samma som under de tre senaste årtionden (ibid.) 

 

I USA har man även undersökt vilka faktorer som är av störst betydelse för rökarnas 

motivation i rökavvänjningsprocessen. De har kommit fram till att personens ålder påverkar 

motivationen till att sluta. Det finns statistik baserad på studier gjorda i USA där forskarna 

fick reda på att unga rökare (18-24 år) ofta lyckades sluta röka jämfört med äldre rökare (35-

64 år) (Messer et al. 2008). Resultatet förklarades av att unga rökares hade ett större intresse 

för att sluta, större vilja av att ha ett rökfritt hushåll och lägre nivåer av nikotinberoende. 

Dessutom ansågs resultatet avspegla en förändring i de sociala normerna mellan 

åldersgrupperna (ibid.). Även graden av nikotinberoendet kan spela stor roll i personens 

motivation (West, 2004). I en annan forskning kom de fram till att det finns en relation mellan 

nikotinberoende och motivation till rökstopp. Rökaren som var svårt nikotinberoende visades 

ofta ha lägre motivation eftersom de saknade förtroende till sin egen förmåga att kunna sluta. 

Men de märkte också att rökaren som hade lägre nivå av nikotinberoende också kunde ha låg 

motivation eftersom de trodde så starkt på sin 

egen förmåga att kunna sluta när de ville (ibid.). 
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4.2.2. Transteoretiska modellen samt inre och yttre motivation 
I denna del redogör vi för tidigare studier om den transteoretiska modellen samt inre och 

yttre motivation 

 

Det finns väldigt mycket forskning gjord i samband med hälso- och sjukvården där den 

transteoretiska modellen används som hjälpmedel i t.ex. rökavvänjning och andra 

förändringsprocesser. Intressant ansågs ändå omgivningens påverkan på persons 

förändringsprocess och motivation. Följande forskning skiljer sig från andra eftersom den 

handlar om rehabilitering som sker under tvång på isolerade institutioner där rökning är 

förbjudet som i till exempel fängelse, militär och mentalsjukhus. Den handlar om 

fängelsekundernas motivation till att sluta röka inför det rökningsförbud som infördes år 1997 

i Indiana (Cropsey & Kristaller, 2002). Med hjälp av svaren från enkäterna delades fångarna i 

två olika grupper utifrån det stadium de befann sig i den transteoretiska modellen, som 

antingen var förnekelse- eller begrundandestadiet. Enkäterna delades ut med fyra veckors 

mellanrum och användes till att utvärdera fångarnas tidigare rökningsvanor, nikotinberoende 

och abstinens. Personerna som befann sig i förnekelsestadiet märktes vara mer beroende och 

ej överens om rökförbudet samt tidigare haft problem med att sluta röka, anmärkningsvärt 

ökade deras rökvanor efter det att rökförbudet infördes. Dessa personer skulle med större 

sannolikhet fortsätta röka jämfört med de som befann sig i begrundandestadiet. Fångarna som 

befann sig i förnekelsestadiet fann det mycket besvärligare att försöka sluta röka än de som 

hade kommit till begrundandestadiet. Gruppen som befann sig i begrundandestadiet lyckades 

dessutom hålla sig utan tobak längre tid mellan återfallen än personerna i förnekelsestadiet 

(ibid.). 

 

De flesta rökare vill sluta röka, men att veta hur man går tillväga är inte alltid lätt. Curry 

(1990) har gjort flera undersökningar kring inre och yttre motivation kopplade till 

rökavvänjning. I hennes undersökning kom det fram att patienter med högre motivation av 

inre faktorer lyckades med större sannolikhet bli rökfria än patienter motiverade av yttre 

faktorer. Eftersom dessa personer har valt att sluta röka av egen vilja och för sin egen hälsas 

skull, är de mer självsäkra under genomförandet av avvänjningsprocessen. Individer som gör 

ansats till att sluta p.g.a. högre yttre motivation (t.ex. sociala orsaker) kommer med större 

sannolikhet att misslyckas. Curry poängterar dock att inre motivation inte alltid räcker för att 

garantera en lyckad avvänjningssprocess. En del av yttre motivation kan emellertid gynna 

förändringsprocessen när t.ex. utomstående påverkan kombineras med personens egna skäl till 

att sluta. För att exemplifiera, säger vi att personen har funderat på att sluta röka och befinner 

sig i begrundandestadiet. Då kan t.ex. media, samhällelig eller social press (yttre faktorer) 

driva personen till att påbörja förändringsprocessen och därmed öka den redan existerande 

inre motivationen hos en. Men eftersom pressen kommer utifrån måste personen upprätthålla 

sin inre motivation för att kunna uppnå succé i processen. Ibland kan det vara att en person 

som har uppmuntrat en till förändring försvinner därefter, och det kan då vara svårt att försöka 

hitta en ersättande motivationskälla. Därför misslyckas en yttre motiverad person med större 

sannolikhet än en inre motiverad person (Curry & Wagner & Grothaus, 1990, s.315). 

 

Det finns också tidigare studier om hur motivationstyp (inre respektive yttre) mellan personer 

som har gjort ett tidigare försök till att sluta och personer som inte har gjort det, skiljer sig åt. 

Enligt Marlatt, Curry och Gordon (1988) var de mest motiverade personerna ofta de som 

gjorde ett tidigare försök till att sluta. Men de menar inte att personerna som inte har försökt, 
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saknar motivation till att sluta. Eftersom de inte har gjort något försök, kan det konstateras att 

största delen av deras motivation består av yttre motivation och den mindre delen av inre 

motivation, jämfört med de som har försökt. Det kan också vara möjligt att tidigare 

misslyckade försök lämnar spår hos rökaren och leder till att rökaren kanske blir mindre 

motiverad för att göra nya försök (O´Brian, 2008). 

 

 

 

4.3. Definitioner 

 

 

4.3.1. Motiv och motivation 

 

 

Att studera drivkrafterna som styr vårt beteende är nödvändigt för att kunna förstå och 

påverka människors motiv till att handla. Individens motiv kan vara dolt och omedvetet och 

kan ofta bli bortförklarat av andra orsaker (Madsen, 1969, s.8). Begreppet motiv kan användas 

i olika sammanhang inom olika kunskapsområden som sociologi, psykologi och juridik. 

Motivation är ett forskningsområde som är väl utforskat och därför finns det också flera olika 

förklaring om vad det är. Madsen (1969) använder i sin bok Motivation – Drivkrafterna 

bakom vårt beteende ordet motiv om de processer i organismen som sätter igång och utgör 

drivkraften hos djur och människor. Motiven kan delas in i fyra olika grundkategorier, vilka 

är organiska motiv (fysiologiska processer), sociala motiv, aktivitetsmotiv och känslomässiga 

motiv (ibid. s.89). Amerikanska psykologen Abraham Maslow har presenterat sin teori om 

motiven i form av pyramid. De organiska motiven ligger underst i pyramiden eftersom de är 

starkare och mer grundläggande än alla andra. När t.ex. hungern har tillfredställts hos 

människan kan de börja tänka på att sträva efter det nästa motivet. Nästa nivå i pyramiden är 

de känslomässiga motiven, och sedan följer de sociala motiven och till slut aktivitetsmotiv. 

 

McClelland, en amerikansk psykolog, har också forskat kring motiv och därmed definierat 

begreppet som ”förväntningar om förändringar i det känslomässiga tillståndet”. Han hävdar 

alltså att alla motiv är baserade på känslor som t.ex. kärlek. Han tar också upp begreppet 

prestationsmotiv i två olika former, vilka är positivt och negativt motiv. För att tala om 

positivt motiv menar han att individen hävdar sig genom utmärkta prestationer, medan 

negativt motiv är något då fel försöker undvikas (Madsen, 1969, s.46). Han menar att 

prestationsmotivet är förvärvat och kan påverkas med uppfostran. Han har även visat i sina 

undersökningar att det finns ett positivt samband mellan utbildning och prestationsmotiv 

(Madsen, 1969, s.45-46). 
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4.3.2. Inre och yttre motivation 

 

 

Motivation kan sägas att bestå av tre olika delar, vilka är inre motivation, yttre motivation och 

amotivation. Inre motivation gör att något är meningsfullt för individen och att handlingar 

ofta utförs för nöjets skull. En inre motiverad individ upplever mest tillfredställande känslor 

och därmed en frånvaro av negativ anspänning. En yttre motiverad individ kan däremot 

beskrivas som att vara på jakt efter sociala eller materialistiska belöningar och därmed ha 

mindre kontroll över sina handlingar och beteende (Hassmèn & Hassmèn, 2003, s.170). Att 

lära sig och nå ny kunskap, skapa något och uppleva positiva sinnesupplevelser karaktäriserar 

motiv till handlingar hos inre motiverade individer. Det är handlingar och beteendemönster 

som regleras av yttre medel som belöningar och restriktioner. Dessa handlingar kan vara allt 

mellan själv valda och betvingade handlingar. Yttre motiv kan också vara motiv att undvika 

skuldkänslor (ibid.). Amotivation är bristande motivation hos individen, som upplever brist på 

förmåga och kapacitet (ibid. s.172). 

 

Beteendeförändring är inte alltid en enkel process. Att göra funderingar till handlingar kräver 

förmåga att inte bara hitta, utan att upprätthålla sin motivation under processen. Det är ofta 

antingen yttre eller inre krafter som motiverar en människa till handlande. Individens 

egenskaper, tankar, förväntningar, värderingar samt olika situationer kan påverka 

motivationen (Hassmèn & Hassmèn, 2003, s.179). 
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5. Syfte och frågeställningar 

I denna del beskrivs uppsatsen syfte och frågeställningar. 

 

5.1. Syfte 

Studiens syfte är att få ökad förståelse för betydelsen av rökarens motivation för att sluta röka. 

Vi undersökte de motivationsfaktorer hos en grupp ungdomar som har haft viljan att sluta 

röka och tagit steg mot förändring. 

 

 

5.2. Frågeställningar 

 

 Vilka motivationsfaktorer gör att rökaren vill/ville sluta röka? 

 Vilka processer i den transteoretiska modellen har respondenterna gått igenom för att uppnå 

framgång i sin rökavvänjning? 

 Visar respondenternas motivationsfaktorerna till att sluta röka sig vara inre eller yttre 

motivation? 
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6. Metod 

I följande metodsavsnitt kommer vi att belysa hur vi gått tillväga, hur vi fått tag i 

respondenterna, hur vi tagit hänsyn till etiska frågorna och tillförlitlighet m.m. Först 

redovisas motiv för val av metod och urval sedan beskrivs tillvägagångssätt och hur 

bearbetning och analys av data har gått till. I slutet presenteras validitet och reabilitet i 

undersökningen. 

 

 

6.1. Val av metod 
 

 

För att kunna genomföra undersökningen och få det forskningsmaterialet som behövs, 

använde vi kvalitativa metoder. I kvalitativa metoder syftas till att få förståelse för mänskligt 

varande. Till skillnad från mätbara data producerar kvalitativa metoder beskrivande data. 

Några exempel på lämpliga kvalitativa forskningsmetoder är t.ex. diskursanalys, 

djupintervjuer, gruppdiskussioner och observationer. Typiskt för en kvalitativ undersökning är 

att finna strukturer och sammanhang och att ofta ha fåtal undersökningsdeltagare (Hassmèn & 

Hassmèn, 2008, s.104). 

 

Med denna uppsats ville vi få en ökad förståelse för de motivationsfaktorer som påverkar en 

urvalsgrupp av unga till att sluta röka. För att få svar på våra frågeställningar krävdes det att 

vi kom närmare de intervjuades värld och tankar. Därför har vi valt att använda kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Till skillnad från ett vanligt samtal är en intervju mer 

målinriktad och fokuserad. Intervju som val av metod har även möjliggjort användningen av 

följdfrågor, vilket givit bredare svar från respondenten (Hassmèn & Hassmèn, 2008, s.252). 

Det finns olika sätt att utforma intervjuer och de skiljer sig oftast i sin struktur, form och 

innehåll (Hassmèn & Hassmèn, 2008, s.25). I kvalitativa intervjuerna ska frågorna vara så 

öppna och tilltalande som möjligt men riktningen ska ändå styras så att svaren kan utnyttjas i 

resultat (Trost, 2010, s.13). I intervjumetodik används ordet strukturerad om intervjufrågorna 

har fasta svarsalternativ (ibid. s.40). Vi valde att använda semistrukturerade djupintervjuer, 

vilka vi menar att det finns både öppna och mer strukturerade frågor ofta utan svaralternativ. 

 

 

 

6.2. Urval av respondenterna 

 

 

För att komma med i urvalsgruppen är ofta huvudkriteriet att de intervjuade personerna har 

viktig och relevant information att ge när det gäller projektets frågeställningar (Repstad, 

2007,s.89). Vi har valt ut en grupp av individer mellan 20 och 30 år. Det har varit viktigt att 

hitta sådana personer som kände sig beroende av cigaretter och därför satte vi en gräns på att 

deltagare skulle ha rökt minst i 2 år. Detta också för att de skulle ha mycket erfarenhet, 

kunskap och upplevelser att berätta om, vilket var nödvändigt för att kunna göra analyser. 

Kön valde vi att inte ta hänsyn till. Nästa krav var att de skulle ha utfört minst ett försök till att 

sluta röka.  Dessutom hade vi ett krav att deltagarna skulle varit rökfria minst i 6 månader 

eftersom risken till återfall anses vara högre under det första halva året (Josefsson & Lindwall, 

2010). 
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6.3. Tillvägagångssätt 

 

 

Första initiativet till att hitta passande deltagare till intervjuerna tog vi via facebook. Detta för 

att vi ansåg att det var det enklaste och snabbaste sättet att hitta respondenterna. Vi skrev en 

statusuppdatering där kriterierna för intervjupersonerna samt syftet med undersökning skrevs 

på följande sätt: 

 

”Hej! Vi är två studenter från lärarprogrammet som skriver en C-uppsats i Idrott och hälsa 

och söker två stycken som har rökt i minst två år och nu varit rökfria i minst sex månader. Vi 

söker även två stycken som har rökt i minst två år har planer eller tagit initiativ mot att sluta. 

Vi söker personer mellan 20-40 år. 

Vi tänker undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar vid en livsstilsförändring och vill 

därför få tillfället att intervjua två olika urvalsgrupper. Intervjun är frivillig och går att 

avbryta när man känner för det. Den kommer att bestå av en rad frågor där vi bl.a. tänker 

använda oss svaren i vår uppsats. Anonymitet utlovas för de som önskar det. 

Skulle du kunna tänka dig ställa upp på en intervju (om kriterierna stämmer) eller känner till 

någon vi kan fråga skicka ett PM till mig eller Oscar Rodrigo. Vi tackar ödmjukast för all 

hjälp vi kan få och bjuder såklart på fika vid intervjutillfället. 

 

// Oscar Flores & Ida Koskunen” 

 

Dessvärre kom vi inte i kontakt med tillräckligt många som ville ställa upp på intervju så vi 

fortsatte leta genom personliga kontakter såsom kompisar och lärare. Efter att vi hittat fyra 

personer att intervjua enligt bestämda kriterier, kontaktade vi dem via facebook och telefon 

(om vi hade personens telefonnummer). Sedan kom vi överens om tid och plats där intervjun 

skulle utföras. Redan vid denna tidpunkt gjorde vi intervjupersonen medveten om att de fick 

hoppa av när som helst, om de kände sig osäkra. Den första intervjun vi gjorde såg vi som en 

pilotintervju, där vi fick testa oss fram med det material vi hade. Detta var till vår fördel 

eftersom vi upptäckte att det fanns brister i frågeformulären. Vi korrigera dessa, och gjorde 

oss redo för de riktiga intervjuerna. På intervjun med den första respondenten var vi båda på 

plats för att stödja varandra under intervjuns gång. Vi ville gärna ha möjligheten till att 

diskutera och ge varandra feedback på vad som kunde göras bättre till nästa gång. Intervjun 

genomfördes i grupprum på campusområdet där möjlighet att bjuda på kaffe för den 

intervjuade fanns. Efter ett gemensamt beslut delade vi upp intervjuerna mellan varandra och 

genomförde dem själva med respondenten. Intervjuerna tog alltid plats på tysta och trygga 

lokaler för att undvika hets och nervositet hos den intervjuade. Intervjuerna ska aldrig 

genomföras på ställen där det finns åhörare eller andra störningar (Trost, 2010, s.65). 

 

Djupintervjuerna pågick i 30-45 minuter, beroende på den intervjuade och dess egna 

reaktioner samt intressen för ämnet. En del av intervjuerna tog längre tid än andra eftersom 

respondenterna hade mer att säga på andra frågor än andra. Som hjälpverktyg använde vi 

intervjuguiden (se bilaga), där frågorna redan fanns och var indelade  i specifika kategorier 

(innan, under och efter). Frågorna kategoriserades på det sättet av den anledning att vi ville ta 

reda på vilka förändringsprocesser personerna gick igenom. Vi menar då de 

förändringsprocesser personen går igenom för att ta sig till olika stadier i den transteoretiska 

modellen. Vi lät även respondentera gradera sin egen vilja i en skala från 1 till 10. 
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Bedömningen gjordes helt respondentens egna förmåga att gradera. För att kunna samla in 

data inför bearbetning och analys, använde vi en ljudupptagare. Efter intervjuerna 

transkriberades inspelningarna, d.v.s. formen från ljudet förvandlades till skrift. Detta för att 

underlätta analysprocessen då man kan läsa intervjuerna i form av text och referera till den i 

stället för att lyssna på intervjuerna och skriva från ljudet. Transkriberingen delade vi upp 

mellan varandra för att sedan korrekturläsa och skriva en narrativ berättelse av varje 

respondents intervju. Efter att ha genomfört intervjuerna påbörjade vi att skriva arbetet. Vi 

delade upp rubrikerna mellan varandra men i slutändan kan vi konstatera att i det stora hela 

har båda två jobbat på alla delar av arbetet. 

 

. 

 

6.4. Bearbetning och analys av data 

 

 

Ibland räcker det med en beskrivning vad intervjupersonen har sagt, men ofta vill man få 

djupare information. Vi har använt oss av den allmänna modellen för kvalitativ 

databearbetning som Lantz beskrivit i sin bok Intervjumetodik (2007). Man ska t.ex se till att 

analysen skapar en god gestalt, vilket innebär att den är förståelig och bildar ett inre mönster 

som är fria från logiska motsägelser. Efter en färdig transkribering av intervjuerna ska 

datamängden reduceras eftersom den är ohanterlig och därmed omöjlig att analyseras. Därför 

reduceras alltså de data som är irrelevanta för själva frågeställningen (Lantz, 2007, s.107). 

Praktiskt gick vi tillväga på så vis, att vi klistrade in viktiga kommentarer som besvarade 

frågeställningarna till ett annat dokument. De användes senare i analysdelen, där vi delade in 

svaren efter sin motivationskaraktär och olika processer i den transteoretiska modellen. 

Teoretiska begrepp angående den valda teorin, den transteoretiska modellen, kommer att 

användas i analysen för att ytterligare fördjupa förståelsen för fenomenet (Lantz, 2007, s.101). 

 

“Data talar inte för sig själva, de måste tolkas”, skriver Repstad (2007) om analysprocessen i 

en undersökning. Analys av data syftar ofta till att få ordning på data, så att man får fram 

mönster eller struktur på ett sätt som underlättar dess tolkning (ibid s. 127). Vi använde oss av 

hermeneutisk tolkningstradition, där fokus ska skifta mellan uppfattning av helheten och 

enskilda teman samt kategorier. Syftet är att hitta temans innebörd samt betydelse och gå 

tillbaka igen utifrån en mer reflekterad tolkning av helheten (ibid. s. 139). 

Direkt efter transkribering satte vi igång med bearbetning och analys för att utnyttja 

intervjuerna som fortfarande i färskt minne. Vi valde att analysera data enskilt efter varje 

forskningsfråga. Först analyserade vi data efter orsakskategorier, sedan efter processer och 

sist efter typen av motivation (inre eller yttre). Vi försökte förhålla oss till data så 

förutsättningslöst som möjligt för att föra fram intervjuades sanning i rapporten. 

Orsakskategorierna arbetade vi fram efter att ha sett ett samband mellan svaren vi fick från 

respondenterna och Currys Reasons for quitting. Med samband menar vi att svaren vi fick 

från intervjuerna stämde även in på en stor del av orsakerna i Currys modell. 
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6.5. Bortfallsanalys 

 

 

Vid semistrukturerade intervjuer var risken att några respondenter svarar på frågorna mer 

utförligt än andra. Det ledde till att några  av respondenterna besvarade frågeställningarna 

bättre och bredare än andra. Dessutom var frågorna retrospektiva, d.v.s. minnesfrågor, för 

vissa, vilket ökade bortfallet, när de inte mindes detaljerna eller inte kunde svara på fråga. 

Minnesproblemet kan också ha lett till att informationen kanske inte har stämt med faktiska 

förhållanden (Hassmèn & Hassmèn, 2010, s.235). En del av respondenterna kände vi redan 

sedan tidigare och till vissa har vi en riktigt bra vänskaplig relation till. Detta kan ha påverkat 

deras svar på vissa frågor t.ex. genom att de inte svarat ärligt eller struntat i intressanta 

detaljer. Det finns även risk för att detta har färgat vår tolkning av vad respondenterna 

svarade. 

 

 

 

6.6. Etiska överväganden 

 

 

Innan man kontaktar sina respondenter ska man ha tänkt på vad som gäller med de etiska 

aspekterna (Trost, 2010, s.123). Dessa aspekter tog vi hänsyn till redan vid första kontakten 

samt vid de andra momenten som vid intervjuerna och vid förvaringen av materialet. De 

intervjuade informerades om sin roll i vår uppsats och de villkor som gällde. Vi informerade 

om att de inte behöver svara på varje fråga och att intervjun gick att avbryta. De intervjuade 

visste också om att intervjun eventuellt skulle innehålla känsliga frågor. Trost (2010, s.126) 

påpekar att tystnadsplikten och konfidentialiteten är oavvisliga. I början av intervjun berättade 

vi om tystnadsplikt och anonymitet i rapporten. I rapporten fick alla respondenter fingerande 

namn så att de inte skulle kännas igen av eventuella läsare. Transkriberingarna förvarades på 

datorn som var lösenordskyddad, för att försäkra att ingen annan kom i kontakt med 

materialet. 
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7. Resultat 

I det här avsnittet kommer vi att sammanfatta de genomförda intervjuerna. Detta har skett 

genom transkribering av ljudfilerna från intervjun. Vi har valt att skriva detta i 

berättandeform och har valt ut det vi tycker är relevant för vår uppsats. 

 

 

7.1. Intervjusammanfattningar 

 

 

7.1.1. “Markus, 28” 

 

 

Markus är student vid Uppsala Universitet och är närmare 30 år, han bor även i Uppsala. 

Markus provade sin första cigarett vid 15-års åldern anser sig inte vara en kontinuerlig 

tobaksberoende rökare förrän 2007. Vid intervjutillfället anger Markus att han röker ca 12 

cigaretter om dagen och anser sig ligga på siffran 8, på en skala från 1-10 där 1 är lågt, när vi 

frågar om hans beroendenivå. Han har hittills gjort ett försök till att sluta röka och anger att 

hans vilja ligger på 2, på en skala som ska ange viljan till att sluta röka (där 1 är lågt och 10 är 

högt). Försöket inträffade för två år sedan i samband med ett nyårslöfte och varade i två 

månader. Sen föll Markus tillbaka. 

 

Medveten om hälsoriskerna testade Markus i två månaders tid att inte röka för att undersöka 

huruvida han var beroende eller inte, eller i vilken grad. Efter försöket säger Markus att han 

var beroende men att det gick att bryta ”hyffsat lätt. Med inre vilja och kraft”. Under sin 

avvänjningsprocess kände Markus att suget uppstod i situationer i samband med alkohol, och 

i de situationer där kroppen förväntar sig nikotin. Något som Markus anger som faktor till att 

kunna fortsätta hålla sig rökfri, ifall han bestämde sig för att bli det, är att syssla med någon 

form av träning som kan hjälpa honom fokusera på avvänjningen. 

 

 

 

7.1.2. “Yvonne, 25” 

 

 

Yvonne är student vid Uppsala Universitet och bosatt i Uppsala. Rökningen påbörjade hon 

redan i 15-års åldern och fortsatte ända tills hon fyllde 25 år. I genomsnitt rökte hon två paket 

i veckan. Hennes föräldrar har alltid varit emot rökning men trots det bestämde Yvonne sig 

för att röka. Yvonne har jobbat inom vård och har sett flera patienter som har fått olika besvär 

p.g.a. sina rökvanor. På jobbet har hon mött kolpatienter i andningsnöd vilket hon beskriver 

som väldigt obehagligt. Därmed är hon mycket medveten om de hälsorisker som är 

förknippade med rökning. Hon nämner också att hon märkt sin kondition har försämrats. 

 

I början av sin förändringsprocess, efter de första 6 månaderna, fick Yvonne ett återfall, men 

föll ganska snabbt tillbaka på rätt spår. Under jullovet 2012 var hon på semester i Österrike, 

vilket är hennes hemland. Enligt henne finns det flera som röker där, speciellt i hennes 

umgänge. Yvonne beskriver sin förändringsprocess och rökningskultur i Österrike på följande 

sätt: ”- -där röker de fortfarande inomhus..alltså i lokaler..och allt möjligt..och jag också..och 
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jag blev bara aa fy fan, jag blev äcklad helt enkelt..allting lukta rök..och jag rökte fast jag inte 

8ens var sugen...så det liksom håller på hela tiden - -”. Efter att ha besökt sina föräldrar i 

Österrike satte hon återigen igång med förändringsprocessen. 

 

Nu har hon varit rökfri i flera månader. Hon har märkt att hud, tänder, naglar, kondition och 

hår har blivit bättre. Hon anger att hon ofta blir sugen på att röka i samband med 

alkoholförbrukning och festkvällar. I början av processen hände det några gånger att hon tog 

några cigaretter under helgen, i festsammanhang. Med detta följde ett dåligt samvete, känslan 

av att ha misslyckats. Det upplevde Yvonne som en påverkande faktor. Kompisar till Yvonne 

hjälpte och stöttade henne under processen och gör det fortfarande. De är nu glada för att hon 

blivit av med rökning och uppmuntrar inte henne på något sätt att börja med rökningen igen. 

Yvonne nämner dock att hon ibland saknar de sociala sammanhangen och rökningen. 

 

 

 

7.1.3. “Karin, 21” 

 

 

Karin är student vid Uppsala Universtet och bosatt i Uppsala. Hon är ursprungligen från 

Finland men flyttade till Sverige för att studera år 2010. Det var även det året hon började 

”röka på riktigt...” Tidigare hade hon testat röka en cigarett vid 12-års åldern. Karin rökte i ca 

2 år och anger att det började av sociala anledningar, då hon ville ta del av sina dåvarande 

klasskamraters gemenskap under rökpauserna. Under den tid hon rökte började det med ca 5 

cigaretter om dagen för att därefter öka till ett paket om dagen. Beroendemässigt anser hon sig 

hamna mellan 8 eller 9 på en skala mellan 1-10 där ett är lågt och 10 är högt. 

 

Under tiden hon rökte funderade hon inte på att sluta hon då tyckte att det var roligt och 

befann sig väldigt ofta på festa. Hon gjorde inga försök till sluta under sin tid som rökare. 

Karin säger sig vara medveten om hälsoriskerna och nämner bland annat att lungorna blir 

förstörda av rökning. Vid ett besök i Australien bestämde Karin sig för att sluta, då hon tyckte 

att priset på cigaretterna inte var värt det. När hon väl lagt av i Australien kände hon att det 

inte var värt att fortsätta röka i Sverige, då hon varit rökfri ett bra tag. Hon kände inte att det 

var överväldigande svårt att hålla sig borta. Hon ansåg att pengarna fick henne att inse att hon 

inte borde röka, hon anger även hälsoskäl och sin pojkvän. Trots påfrestningar från rökande 

vänner höll Karin sig borta från cigaretterna och det fick henne att känna sig nöjd då hon inte 

ville egentligen och inte ville riskera att hamna i beroendet igen. Hon blev oftast sugen vid 

festtillfällen där och alkohol var inblandat. 

 

Karin anger att det positiva med att ha slutat röka är att fingrarna inte luktar längre, håret är 

fräschare och hon sparar pengar. Hon tror att stöd från familj och pojkvännen kommer att 

fortsätta hålla henne rökfri. Hon har lyckats hålla sig relativt rökfri, hon anger dock att det har 

hänt att hon har hamnat i återfall när hon druckit alkohol. 
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7.1.4. “Heidi, 22” 

 

 

Heidi är student vid Uppsala Universitet och bosatt i Uppsala. Hon rökte i sex år innan hon 

påbörjade sin avvänjningsprocess. Hon hade redan tidigare försökt sluta men tog inte tag i sitt 

beslut förrän i januari 2013. Sedan dess, d.v.s. i fem månader, har hon lyckats hålla sig rökfri. 

Innan hon blev rökfri hamnade hon i återfall en gång. Sin första cigarett tog hon redan i 14-års 

åldern men fullständigt började hon röka när hon var 18 år. Mellan de åren rökte hon enbart 

då och då när hennes kompisar gjorde det. Detta för att hon upplevde röklukten som 

obehaglig och att hon hade svårt att andas med rökande folk omkring. Efter att hon fick reda 

på att hon hade cancer började hon röka för att trösta sig. Hon kände sig ensam och upplevde 

att rökning var det enda botemedlet mot ångest och oro. Trots att hon var medveten om 

hälsoriskerna, speciellt i samband med sin nydiagnostiserade cancer, fortsatte hon röka. 

Mängden av cigaretter varierade från dag till dag, men hon anger ändå att en paket räckte 

högst i två dagar. 

 

Efter ett läkarbesök i januari insåg hon vikten av hälsosamma livsvanor när hon redan hade 

haft seriösa problem med sin hälsa. Det fick henne att fundera djupare över sina dåliga 

vanor.  I januari 2013 hade hon lyckats minska sin rökning men inte lagt av helt. Några 

veckor senare träffade hon sin nuvarande pojkvän vilket ledde till att hon slutade röka. Hon 

känner att pojkvännen som är väldigt emot rökning har haft en stor betydelse för hennes 

förändringsprocess. Hon berättar också att när hon känner röksuget är det ofta pojkvännen 

som motiverar henne att avstå från tobak. Hon känner sig stolt över att ha lyckats bli av med 

cigaretter vilket också hjälper henne att komma över när suget uppstår. På en skala där 1 är 

lågt och 10 är högt angående viljan att sluta röka anger Heidi att hon ligger mellan 8 och 9. 

Efter det senaste läkarbesöket har det kommit fram att hennes värden har blivit bättre vilket 

också motiverar henne att inte börja igen. Heidis kompisar stödjer henne och ser till att hon 

inte får tillgång till tobak när hon blir sugen och frågar efter cigaretter. 
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8. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter tolka och förtydliga 

vår data, alltså respondenternas intervjuer. Den transteoretiska modellen är de teori vi 

kommer att använda oss av. Kategorierna under “motivationsfaktorer vid rökstopp” är 

skapade av oss med inspiration från dels Currys modell av Reasons for Quitting (RFQ) och 

respondenternas svar. 

 

 

 

8.1. Motivationsfaktorer vid rökstopp 

 

 

 

8.1.1. Fysiskt välbefinnande 

 

 

Med fysiskt välbefinnande menar vi att levnadsvanorna är goda och uppfattas som 

hälsosamma. Till exempel är kondition och träning centrala begrepp inom denna kategori då 

detta förbättrar det fysiska välbefinnandet och minskar risken för sjukdomar (FYSS, 2003). 

När det gäller sjukdomar och dylikt har vi valt att kategoriserar det under en egen rubrik då vi 

försöker skilja mellan en patogent och salutogent perspektiv. Det vi menar är att fysiskt 

välbefinnande menas vara salutogen i den meningen att den orsakar eller vidbehåller hälsan. 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) definieras salutogen på följande vis: “salutogen - 

hälsofrämjande, om omständigheter som bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de 

har varit eller är utsatta för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller 

psykosociala stressorer.” 

 

Att träna och röka är självafallet en motsägelsefull kombination. Det är inte hållbart att 

uppehålla en god träningsvana samtidigt som man röker. Ett gott argument för att ge upp 

rökning är för att fokusera på träning i syfte för att öka sitt hälsokapital. I samband med 

träning nämner många kondition, vilket är människans syreupptagningsförmåga, men brukar i 

folkmun kännas igen vid hur mycket man flåsar vid en fysisk ansträngning. När det kommer 

till fysiskt välbefinnande har respondenterna nämnt dessa som positiva effekter av att ha slutat 

röka men inte som ett argument för själva handlingen. Till exempel säger Karin, Yvonne och 

Heidi att: 

 

 

 

“Positiva, okej. Då har jag mycket bättre kondition än förut..jag har ju börjat 

träna också...” - Karin 

 

 

 

“Aa det är ju definitivt min kondition...” - Yvonne 
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“--men jag märker ju att jag inte blir..lika andfådd längre..jag har lättare o 

andas...” - Heidi 

 

 

 

När vi däremot frågar dem varför de bestämde sig för att sluta röka är svaret inte att de ville 

uppnå bättre kondition eller för träningens skull, utan uppgav snarare andra anledningar.  Att 

kondition inte är ett huvudargument för att sluta kan möjligtvis bero på att kondition inte är en 

prioritering i livet som att till exempel vara sjukdomsfri eller ha en säkrad ekonomi. Den är 

trots allt märkbar för respondenterna som väljer att lyfta fram det som en negativ bieffekt av 

rökning. I fallet med Markus säger han sig inte ha känt av några positiva effekter men att han 

däremot trodde att skillnader märks av ju äldre man blir. Eftersom träningen i detta fall inte 

ämnas vara tävlingsinriktad och därmed inte ger någon form av extern belöning påstår vi att 

fysiskt välbefinnande som motivation är av ett inre slag. Detta kan motiveras med att träning 

förbättrar hälsa och vunnen hälsa är en inre form av motivation. 

 

 

 

8.1.2. Sjukdomsrelaterad rädsla 

 

 

Som tidigare nämnt är rökning en viktig orsak till en rad farliga sjukdomar. Det är av denna 

anledning och av respondenternas svar som vi uppfattar att den största motivationen finner de 

i att inte riskera drabbas av en livshotande sjukdom. Att döma utifrån respondenterna, svarade 

tre av fyra att de bestämde sig för att ge upp rökning på grund av att de var medvetna om att 

det var farligt och vilka hälsomässiga konsekvenser det kunde ha för hälsan. För att 

exemplifiera svarade Markus och Heidi på följande vis: 

 

“Nej men det är ju det, det är farligt.” – Markus 

 

 

“Måste tänka...asså, jag hade ju tanken hela tiden.. eftersom det påverka min 

hälsa jättemycket..men det var väl när jag besökte läkaren sist..och så vart det 

något som inte gick så som det skulle..o de va då jag tänkte amen shit..jag kanske 

ska ta tag i rökningen på riktigt nu..o inte bara tänka..utan agera också..så det 

var väl de.” - Heidi 

 

 

 

Både Markus och Heidi framhåller hälsa som främsta faktorn till att sluta röka även om 

Markus uttrycker sig annorlunda, tolkar vi det som är att han syftar på sin hälsa när han 

beskriver det som “farligt”. Yvonne hade i ett tidigare skede av intervjun beskrivit sina 

kännedomar kring hälsoriskerna orsakade av rökning och nämnde då lungcancer, fertilitet, 

estetiska förändringar och kondition. Vid frågan om det fanns något annat som, utöver de 

nämnda hälsoriskerna, påverkat henne till att sluta röka svarar hon: 
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“Nää det var nog mest hälsoriskerna..och som sagt jag har sett kolpatienter..och 

den här andningsnöden...den var lite obehaglig.” 

 

 

 

Hennes upplevelse av kolpatienterna tycks ha påverkat hennes uppfattning om hälsoriskerna 

och motiverat henne till förändring. Även här anser vi att, precis som fysiskt välbefinnande, är 

sjukdomsrelaterad rädsla en inre form av motivation. Detta då man ger upp rökningen för att 

vinna hälsa. 

 

 

 

8.1.3. Kostnad 

 

 

Två av respondenterna nämnde kostnader för rökning som en motiverande faktor. Några av 

respondenterna har till och med rökt två paket cigaretter om dagen. Då är det naturligt lättare 

att utgå från hur mycket pengar som kan sparas genom att röka mindre eller att inte röka alls. 

Priserna skiljer sig mycket åt i olika länder runt om världen. Att sätta höga priser på cigaretter 

används ofta av staten som en förebyggande metod för att folk inte skulle börja röka. I Karins 

fall var det semester i Australien, där ett paket cigaretter kostar över 40 dollar (265 SEK), som 

fick henne att sluta.  eftersom hon inte hade råd att röka. Som motivationsfaktor är pengar inte 

en särskilt stark faktor men i Karins fall räckte det eftersom hon inte fick tillgång till 

cigaretter, och även viljan att sluta var stark. Efter semestern som pågick i en månad hade hon 

lyckats komma över den svåra början och då var det lättare för henne att fortsätta som rökfri. 

Under denna tid kom hon på flera positiva faktorer som bidrog till rökfrihet och förstärkte 

viljan ännu mer. Yvonne nämner också kostnad som en bidragande faktor till att avstå från 

tobak. 

 

Heidi däremot, har inte tänkt på ekonomin och mängden av pengar som går åt tobak. 

 

 

 

“Jag har aldrig, inte under den perioden jag rökte heller, så har jag aldrig tänkt 

på ekonomi på det där sättet..för det hade blivit en vana för mig..dom här 

pengarna var till rökning eller cigaretter..nu märker jag att det är stor 

skillnad..men innan dess tänkte jag inte så mycket på det alls..” 

 

 

 

Hon var alltså van vid att lägga en viss mängd pengar åt sidan för att kunna köpa cigaretter. 

Efter att hon blev av med tobak märkte hon hur mycket pengar hon kunde spara. Att Heidi 

normaliserat sin dåliga vana har förmodligen gjort henne blind för de ekonomiska nackdelar 

som kommer med rökning. Eftersom det har varit en positiv överraskning att hon sparar 

pengar har det gjort henne glad och stolt över sig själv. Det kan det motivera henne till att inte 

falla tillbaka samtidigt som den inre motivationen förstärks. Ekonomiska fördelar skall dock 

betraktas som en yttre motivation då det är en extern belöning. Vi väljer därför att klassa 

kostnad som en yttre motivation. 
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8.1.4. Social påverkan 

 

 

 

Alla tre kvinnliga respondenter angav att de blev på sätt och vis påverkade av sin omgivning 

och relationer till t.ex. familj eller partner. Rökning är en synlig vana som även drabbar andra 

personer än bara rökaren själv. Personer i rökarens närhet blir ofta utsatta för rök och därmed 

obehag, röklukt, kolmonoxid och i längden även för passiv rökning. Det kan alltså inte sägas 

vara någon omtyckt eller uppskattad vana, varken på offentliga eller privata ställen eller inte 

minst på arbetsplatser. De människor man umgås mest med är logiskt sett de mest utsatta för 

rökarens dåliga vana. Dessa personer uttrycker ofta sin oro och rädsla på ett sätt som ofta 

upplevs som “tjat” av rökaren. 

 

 

 

“--min bästa vän är läkare, så han tjatar ju på mig..konstant.” 

 

 

 

Så här beskriver Yvonne sin väns irritation på henne och den dåliga vana. I intervjun berättar 

hon även att hennes familj är emot rökning och därför inte stödjer hennes tobaksbruk. Här 

spelar kultur stor roll - i hennes omgivning i hemlandet Österrike ses rökning som en mer 

frekvent vana bland folk än i Sverige. Detta bidrog till hennes beslut till att sluta röka i 

Sverige där hennes omgivning inte rökte lika mycket. 

 

Det märks också i Karins fall att det finns en relation mellan hennes omgivning och behovet 

av att röka. Det finns även forskning på att omkringliggande miljön kan påverka motivationen 

(Silva et. al, 2008). Karin berättar att hon började röka när hon flyttade till Stockholm och 

gick i en klass där alla rökte. Hon var helt ny och kände ingen sedan tidigare. Rökning blev en 

gemensam aktivitet med klasskamrater, vilket genomfördes på varje rast. Detta är en vanlig 

procedur, eftersom människan är en varelse som söker kontakt med andra varelser för att 

skydda sig själv och få känna sig trygg (Madsen, 1969, s.28). Kontaktmotivet riktat mot 

grupper har en stor betydelse för det sociala beteendet. För att bevara positiv kontakt och att 

fylla gruppens förväntningar kan människor utföra speciella handlingar, i detta fall att röka 

(Madsen, 1969, s.31). Vi märkte att även denna form av grupptryck har påverkat 

respondenternas val att sluta med rökning. 

 

 

 

“Jag bor ju till exempel med Niles och han röker ju inte..jag har inte sådana 

faktorer här som kan påverka det..och det är inte många av mina kompisar som 

röker heller...” 

 

 

 

I citaten ovan förklarar Karin att det inte finns några faktorer i hennes nya omgivning som 

skulle uppmuntra henne att röka. Efter att hon flyttade till Uppsala övergick hon till en 

omgivning där en hälsosam livsstil prioriterades bland hennes nya vänner Hon kände troligen 
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inte lika stort behov av att röka när hon inte hade någon att röka med, speciellt när rökningen 

inte uppskattades överhuvudtaget. Rökning i en sådan här omgivning kan även få en motsatt 

effekt till det sociala: man känner sig utesluten istället. 

 

Vi märkte också att en del av de intervjuade blev motiverade av sin partner. Båda Karin och 

Heidi angav att deras pojkvänner hade stor betydelse för deras livsstil och rökfrihet. 

 

 

 

“Jag tänkte liksom på Niles att jag inte ville göra honom besviken..o samma sak 

med mamma för hon va så glad över att jag slutade och ja..” 

 

 

 

I Karins fall var partnern Niles en delfaktor som fick henne att fortsätta att leva utan nikotin. 

Mammans och Niles glada reaktion till Karins rökstopp gjorde troligen också Karin glad och 

stolt över sig själv. Detta ökade hennes självförtroende och förstärkte relationen till mamma 

och Niles vilket i sin tur ökade Karins inre motivation till att fortsätta leva utan nikotin. 

Madsen beskriver kärlek som en motiverande faktor på följande sätt (1969, s.81) : 

 

 

 

”Det är klart att ju fler motiv som ingår i kärlekens motivsystem, desto starkare 

och varaktigare är förhållandet mellan de båda personerna. Detta visar sig 

genom att motivsystemet (kärleken) motiverar till handlingar, som är till fördel 

för den älskade och kanske medför uppoffringar för den som utför dem.” 

 

 

 

Kärlek fungerar delvis som en förklaring för Karins och Heidis motivation. Utifrån vår 

personliga erfarenheter kan det sägas att det är lättare att utföra förändringar när man vet att 

man glädjer och förnöjer den man älskar. Detta kunde även Heidi hålla med om: 

 

 

 

“Aa sen träffade jag min pojkvän..det påverkade mig nu i januari..jag hade 

bestämt mig innan dess..jag träffade min pojkvän några veckor efter att jag hade 

bestämt mig helt för att sluta..då hade jag minskat lite men sen när jag träffade 

honom och lärde känna honom..då kändes det som att..då hade jag två orsaker till 

att sluta..då var det lättare..” 

 

 

 

När det kommer till Heidis fall består motivationen i högre grad av yttre motivationsfaktorer. 

Detta kan vi konstatera eftersom hon satte igång sin förändringsprocess för fullt direkt efter 

hon blev tillsammans med sin pojkvän. Hon berättade även att när hon kände sig sugen var 

det pojkvännen som stoppade henne. Enligt Curry, Mcbride & Grothaus (1997) är social 
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påverkan en form av yttre motivation då den förstärks utifrån. Vi har valt att följa deras linje 

och även här se social påverkan som yttre form av motivation. 

 

 

 

8.1.5. Estetiska faktorer 

 

 

Den uppfattning vi fick efter samtal med respondenterna var att samtliga upplevde estetiska 

förändringar efter att ha lagt ner rökningen. Attribut som hår , naglar och kroppslukt var de 

främsta faktorerna som förändrades till det bättre. Dessa faktorer påverkar 

personens  självkänsla och hur den blir sedd av andra personer. Människan kan ses som en 

ytlig varelse som bryr sig om sitt utseende och blir påverkad av andras åsikter om dess yttre. 

T.ex. svarade Karin på frågan “Vad kommer att hålla dig rökfri i framtiden?” att: 

 

 

 

“--o han sa till mig att när vi började dejta så..när han kände röklukten så tänkte 

han på mig..o de vill jag verkligen inte haha..jag vill inte bli förknippad med 

rökning..nej..det är väl det” 

 

 

 

Den person Karin syftar på är hennes sambo och svaret på frågan anger tydligt att hon inte vill 

att röklukt ska vara associerat med bilden av henne, i alla fall inte när det gäller hennes 

sambos associationer av henne. Uppenbarligen är det en av anledningarna till att fortsätta med 

sitt rökstopp. Hårets välmående och förändring var något Karin tog upp vid frågan om hon 

känt av några positiva förändringar av att ha slutat röka: 

 

 

 

“--mitt hår är mycket, det har förändrats mycket. Mitt hår var väldigt torrt och 

tunt..men nu är det mycket längre och mår bra..” 

 

 

 

Ett annat exempel på positiva estetiska förändringar är respondenten Yvonne som nämner på 

frågan,  “kan du nämna några positiva effekter nu när du slutat röka?” att, utöver kondition, 

naglar, håret  och tänder blivit fräschare. 

 

 

 

“--jag känner mig liksom allmänt friskare..att det börjar liksom bli bättre rent.. 

tänder, naglar, hår o allt..man känner sig lite fräschare..det märks också i 

huden..” 
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När vi frågar Yvonne vad som kommer att hjälpa henne hålla sig rökfri i framtiden svarar 

hon: 

 

 

 

“Det var en bra fråga..öhm..jag vet faktiskt inte..det är väl mest såhär att veta att 

det är så jävla onyttigt och...sen så är det ju faktiskt såhär att jag blir lätt äcklad 

av folk som röker..jag tycker inte om att folk röker när jag äter..o grejen med mig 

är att jag har kunnat röka men tycker ändå att det är obehaligt om folk röker 

inomhus..” 

 

 

 

Vi reagerar på att hon, förutom onyttigheten, väljer att hålla avsmaken för röklukt som 

anledning för att fortsätta vara rökfri och  använder ordet “äcklad” för att beskriva sitt tycke 

för de som röker. Vi frågar Yvonne då i bekräftande syfte: “Tror du att det är det som kommer 

att hjälpa dig, att du tycker det är äckligt?”. Hon svarar: 

 

 

 

“Ja, det är väl de..ja asså när jag bodde i Österrike och såg massa folk som 

rökte..det blev för mycket efter ett tag..såhär..håret luktar rök, allting luktar rök..o 

just det där att man verkligen känner folk som är så sjukt beroende att de inte 

klarar sig utan..oo ja blir sjuka..o annat, hamnar på akuten..och ja..får 

hjärtinfarkt när de är typ så 40..men..” 

 

 

 

Det må vara så att det uppfattas som att Yvonne håller rädsla för sjukdomar som starkare 

anledning för att inte fortsätta röka men vi finner inget annat än att  tolka “--håret luktar rök, 

allting luktar rök...” som en bidragande faktor till att inte falla tillbaka till den gamla vanan. 

Estetiska förändringar tycks vara tillräckligt uppmuntrande för respondenterna Karin och 

Yvonne, då båda framhåller dessa som bra argument för att fortsätta hålla sig rökfria. I fallen 

Heidi och Markus nämner ingen av de att de märkt av några större skillnader vad gäller det 

estetiska.  Till exempel nämner  Heidi att: 

 

 

 

Sömn..det känns som om att jag sover lite mer nu..men jag vet inte om det beror 

på rökningen..Naglar..förut gick de sönder ganska ofta..men jag vet inte..det är 

nytt också...det kanske inte har visat stora effekter än..men vad kan jag mer 

säga..hår..nej inget med hår o göra..nej, det är mer lukten och sådära att man inte 

känner sig andfådd längre.. 

 

 

 

Sannolikheten finns att även om Heidi och Markus inte medvetet märkt av några hår och hud 

förbättringar eller försämringar har kroppen reagerat på rökandet. Faktum är att 
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dermatologiska skillnader i temperatur går att upptäcka redan efter endast 30 minuters 

rökning, vilket kan vara en anledning till föråldrande hud (Fan, Wu & Wang, 2012). Kroppen 

och dess estetik är oerhört betydande för till exempel självkänslan och självuppfattning. I en 

process där motivation krävs spelar självkänslan en stor roll då den påverkar just motivation, 

välbefinnande och val av beteende (Lindwall, 2011, s. 223) 

 

 

 

8.2. Genomförda processer av respondenterna i den transteoretiska 

modellen 

 

 

 

8.2.1. Socialt stöd 

 

 

Under förändringsprocessen upplever personen vanligtvis perioder då förändringen kan 

kännas lättare eller svårare, speciellt om förändringen är stor. Då kan personen behöva råd 

och stöd för undvika falla tillbaka till sin gamla livsstil. Heidi och Yvonne anger i intervjuer 

att de har fått socialt stöd av sina vänner under processen. 

 

 

 

“Alltså det var jobbigt i början..absolut..o liksom första två..veckorna..men då var 

det faktiskt så att mina kompisar hade stenkoll på mig när vi va ute..för de visste 

ju liksom att när jag va full o ensam..hamnar jag ute nånstans.. o snyltar en 

cigg...” -Yvonne 

 

 

“Man kan säga såhär att de gånger jag kände mig röksugen och jag var med 

mina kompisar som rökte då ville de inte ge mig cigg för de ville inte att jag skulle 

röka..och de stöttade mig jättemycket..” -Heidi 

 

 

Karin anger också att hennes vänner, pojkvän och mamma kommer att hjälpa henne att 

fortsätta leva livet utan cigaretter. 

 

8.2.2. Känsloanspelning 

 

 

Att prata om farorna av rökning och vart det kan leda till används ofta i tobaksförebyggande 

skolundervisning (SFI, 2010, s.37). “Den kan hjälpa till att skapa en klarare insikt om 

problemet och få känslor relaterade till situationen att sjunka in” (Faskunger, 2001, s.62). 

Denna process är typisk och ibland nödvändig för de personer som befinner sig i förnekelse- 

eller begrundandestadie. Yvonne har jobbat inom vård och på dett sätt kommit i kontakt med 

personer som drabbats av flera sjukdomar p.g.a. sina tobaksvanor. 
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“Nää det var nog mest hälsoriskerna..och som sagt jag har sett kolpatienter..och 

den här andningsnöden...den var lite obehaglig...” 

 

 

Så här svarade Yvonne på frågan: Vad har påverkat ditt beslut att sluta röka? Alla 

respondenter angav i intervjun att de kände till hälsoriskerna med rökning. I Yvonnes fall var 

det annorlunda eftersom hon blivit avskräckt av människor som har rökt och kommit för 

långt. Det har starkt bidragit till hennes beslut av att sluta röka. 

 

 

 

8.2.3. Social omvärdering 

 

 

Ibland måste man tänka på hur man påverkar andra med sitt beteende för att kunna inse 

problemet. Karin har gått igenom denna process och kom fram till att rökning påverkade 

hennes förhållande negativt. 

 

“Niles skulle ju mörda mig om jag börja röka igen o han hade blivit jättearg på 

mig..o de vill jag inte..för jag bryr mig för mkt om honom..o han sa till mig att när 

vi började dejta så..när han kände röklukten så tänkte han på mig..o de vill jag 

verkligen inte haha..jag vill inte bli förknippad med rökning..nej..” 

 

Hon vill inte att första intrycket av henne skulle vara relaterat till hennes rökvanor. 

Pojkvännens intryck av hennes identitet var varnande och verkar ha fastnat i hennes minne. 

 

 

 

8.2.4. Stimulikontroll 
 

 

 

För att kunna upprätthålla sin motivation och inte falla tillbaka till gamla beteendet kan det 

behövas en handlingsplan. Det kan också betyda undvikandet av sådana situationer där det 

gamla beteendet ofta uppstår. 

 

 

“Ja, jag känner fortfarande suget..det finns ju kvar..men ändå så att jag ...det 

slutar väldigt fort..men liksom såhär om jag blir distraherad..om man liksom aa 

nu är jag sugen..på en cigg..och om någon börjar prata med mig om något 

annat..då börjar de försvinna...” -Yvonne 

 

“-- och jag vill inte gå till butiken..o köpa ett paket bara för att röka en..för jag 

känner att om jag har..hela packetet så kommer jag bruka hela..och det skulle 

leda till att jag börja röka igen..” -Heidi 
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Yvonne anger ovan att hon ofta tappar suget och får henne att fokusera på annat än rökning 

och cigaretter. Det fungerar som en handlingsplan för henne och hjälper henne att komma 

över de stressande situationerna som lockar till återfall. I Heidis fall är handlingsplanen ännu 

tydligare. För att undvika återfall struntar hon i att köpa ett helt paket cigaretter för att hon 

endast vill röka en. Detta leder till att hon inte röker någonting alls. 

 

 

 

8.2.5. Engagemang 

 

 

De är viktigt att tro på sin egen förmåga till förändring för att kunna ta tag i beslutet och även 

för att kunna undvika återfall (Faskunger, 2001, s.38). Denna process är viktig i nästan alla 

stadier men framförallt i föreberedelse-, handlings- och aktivitetsstadiet. Så här svarade Heidi 

på frågan: Vad kommer att hålla dig rökfri i framtiden: 

 

 

“-- jag tänker ju på..kommer jag att fortsätta vara rökfri..eller kommer jag falla 

tillbaka..hur kommer det bli..för jag vill inte falla tillbaka..nu när jag har hållt 

mig såhär länge...” 

 

 

 

Heidi verkar vara väldigt säker på sitt beslut att inte falla tillbaka i gamla vanor i framtiden. 

Hon tänker mest på den långa tid hon lyckats hålla sig utan nikotin. Varför skulle hon då falla 

tillbaka till det gamla, dåliga beteendet när hon ändå kommit så långt. Detta tänkande leder till 

en ökad motivation hos henne. Engagemang är nästan en nödvändig process om man vill 

behålla sitt nya beteende. Det är troligtvis andra respondenter som också gått igenom samma 

process, men som inte nämner det i intervjun. 

  



Uppsala Universitet 
Idrott & hälsa 15 hp 
Ida Koskunen & Oscar Flores 
 

 

 33 

9. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra tolkningar av resultatet. Vi kommer att jämföra 

med forskning nämnd i litteraturöversikten, diskutera och belysa resultat samt analys Den 

transteoretiska modellen och dess processer kommer även att diskuteras. Vi kommer även att 

resonera kring betydelsen av våra resultat. Vi kommer att i viss mån även diskutera våra 

metoder. 

 

Det är viktigt att ständigt ha i åtanke att den urvalsgrupp vi valt inte är stor eller representativ 

nog för att dra generella slutsatser kring rökares motivationsfaktorer. Men den ger oss, som 

med stöd av annan forskning, en indikation på hur det kan se ut bland ungdomar när det gäller 

attityder till rökning. De analyserade resultaten ger oss en inblick och en aning djupare 

förståelse för vad som kan motivera unga rökare att inte fortsätta med den ohälsosamma 

vanan att inhalera de produkter som finns i cigaretten. Efter att ha gått igenom samtliga 

kategorier för motivationsfaktorer finner vi att oron över hälsa är den främsta anledningen för 

våra respondenter att vilja sluta röka. Det är även värt att notera att just oro över hälsan, vilket 

vi valt att kalla för sjukdomsrelaterad rädsla och fysiskt välbefinnande, är inre motivation då 

det är den som håller i längden (Curry, Mcbride & Grothaus, 1997, s.729 alt. 3). De 

resterande kategoriserade motivationsfaktorerna nämndes alla som antingen delorsaker eller 

fördelar med att ha slutat röka, men har aldrig riktigt legat i fokus när respondenterna tog sina 

första kliv mot rökavvänjningen. 

 

Med tanke på den lilla grupp vi undersökt är det olämpligt att generalisera, däremot kan vi se 

på resultaten i ljuset av annan forskning. En studie som gjordes av Curry, Mcbride & 

Grothaus (1997) har varit av särskilt intresse för oss, då den både givit oss inspiration till 

kategoriseringen av motivationsfaktorer i vår egen analys och på ett mer omfattande vis gett 

oss kunskap om de anledningar som individer använt sig av för att sluta röka. Studien 

beskriver tanken bakom skalan Reasons for quitting (RFQ) där den delats upp i fyra 

dimensioner; två av dimensionerna är anledningar med inre motivation (health concern & 

self-control) som faktorer och de andra två med yttre motivation (social influence & 

immediate reinforcement) som faktorer. Även om studien gjordes för ett antal år sedan känner 

vi att den än idag är tillförlitlig. McCaul et. al (2006) har i sin litteraturstudie kommit fram till 

att både dimensionerna av orsakskategorierna och resultatet är tillförlitliga och stämmer i 

dagsläget, vilket styrker vår uppfattning. 

 

När vi kategoriserar motivationsfaktorerna, utgår vi från följande rubriker: social påverkan, 

sjukdomsrelaterad rädsla, fysiskt välbefinnande, kostnad, estetiska faktorer, hämtade vi som 

tidigare nämnt kunskap och inspiration från Curry, Mcbride & Grothaus studie samtidigt som 

vi såg till att kategoriseringen kunde användas utifrån respondenternas svar. Om man jämför 

våra resultat med Curry, Mcbride & Grothaus resultat visar både våra och deras att oro över 

hälsan är den främsta anledningen till att sluta röka. Däremot visade vår grupp sig påverkas 

mer av social påverkan än Curry, Mcbride & Grothaus där self-control hamnade strax före 

social concerns. Man bör dock ha i åtanke att i syfte att inte styra intervjun gav vi aldrig våra 

respondenter några förutvalda svarsalternativ till frågan “Varför bestämde du dig för att sluta 

röka?”. Detta för att de själva skulle svara utan att riskera bli styrda av oss. Nackdelen är att 

alternativ de själva inte kom på att säga kanske stämde in på dem, men nämndes inte just av 

den anledningen att de blev bortglömda av respondenterna. En annan aspekt på jämförelserna 

är gruppens sammansättning. Vår urvalsgrupp bestod av en tämligen homogen grupp 

individer då samtliga befann sig inom samma åldersspann, studerade vid universitet, hade 
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testat/börjat röka under tonåren och samtliga förutom en var kvinna. Anledningen till att vi 

inte hade två av varje kön var att vi inte fokuserade på att undersöka några könskillnader, och 

tyckte därför inte att det var relevant att göra en sådan uppdelning. En större variation i 

gruppen beträffande ålder och bakgrund hade hypotetiskt sett kunnat ge ett annorlunda 

resultat. Även om våra resultat visade sig hålla oro över hälsan som den främsta anledningen, 

vilket Curry, Mcbride & Grothaus också gjorde, betyder det inte att gruppen vi intervjuade är 

representativ för andra ungdomar i Sverige. Det är trots allt föga förvånande att den främsta 

motivationsfaktorn hos urvalsgruppen är oro över hälsa, eller sjukdomsrelaterad rädsla som vi 

har valt att kalla det, då varannan rökare dör i förtid och lever i genomsnitt tio år kortare än en 

icke rökare enligt FHI (Årsrapport, 2013). Resultaten ger oss dock en förståelse och 

erfarenhet av en grupp ungdomars motivationsfaktorer till att sluta röka. För att ändå ha nytta 

av resultatet, följer vi McCaul et. al (2006, s.1) linje och tycker att negativa konsekvenser som 

rökare drabbas av bör fortsätta användas inom hälsovård för att motivera patienter till att sluta 

röka. Ett sådant förhållningssätt skulle även därmed kunna tillämpas i en skolmiljö, och även 

utöka kunskapsspridningen om rökning. 

 

Vid intervjuerna har det varit intressant att lyssna på gruppens berättelser och därefter se på 

dem ur den transteoretiska modellens perspektiv. Vi valde att inte berätta eller nämna den 

transteoretiska modellen av den enkla anledning att vi inte ville att respondenterna själva 

skulle försöka kategorisera in sig i diverse stadier. Istället skulle de fritt svara på frågorna för 

att därefter låta oss tolka resultatet. En alternativ teoretisk utgångspunkt hade kunnat vara att 

använda sig av Maslows behovstrappa, men vi valde att välja bort den på grund av tidsbrist. 

Vi valde som sagt att använda oss av den transteoretiska modellen som var mer anpassad och 

den hjälpte oss även att se ett mönster i respondenternas genomförda processer och 

beteende.  Denna teori kunde vi ändå inte tillämpa på alla frågeställningar. Exempelvis fick vi 

ingen hjälp av den transteoretiska modellen i analysen av huruvida respondenternas 

motivationsfaktorer visade sig vara påverkade av inre respektive yttre motivation. Det var 

ibland svårt att se vart gränsen mellan inre och yttre motivation går och vi märkte även att de 

kan gå in i varandra eftersom yttre motivation kunde ändras till inre (se Katjas fall). 

 

 Det var intressant att se respondenternas steg, i deras berättelser, utifrån den transteoretiska 

modellen. Vi kunde till exempel se respondenternas olika processer i den transteoretiska 

modellen, och därmed identifiera de olika stadierna de gått igenom (se avsnitt 7.3.). Den 

transteoretiska modellen är cykliskt utformad, vilket betyder i detta fall att ett återfall (dvs. att 

börja röka igen) är en möjlighet och mycket vanligt även om man lyckats ta sig till det sista 

stadiet (Faskunger, 2001, s.27). Ett exempel på detta är Markus som var medveten om de 

konsekvenser rökning medför, bestämde sig för att sluta och var rökfri i två månader. Därefter 

föll han tillbaka, han hamnade alltså i ett återfall. Markus lyckades efter att ha tänkt på det 

(begrundandestadiet) sluta röka (förberedelsestadiet och handlingsstadiet) i två månader för 

att därefter börja igen (återfall). Enligt Faskunger (2001, s.31) löper personen i 

förändringsprocessen störst risk att hamna i återfall under handlingsstadiet. Problemet med 

personer som hamnar i ett återfall är att de enligt Faskunger minskar användandet av sina 

handlingsstrategier, de förlorar motivation att klättra tillbaka. Utan att dra några större 

slutsatser kring fallet med Markus kan man möjligtvis anta att efter att ha fått ett återfall i 

handlingsstadiet fann det svårt att motivera sig själv till ett nytt försök. Karin har en liknande 

situation som Markus, då hon nämner i sin intervju att det har hänt att hon har rökt när hon 

varit berusad. Även om återfallet inte är i lika stor skala som Markus, då hon inte fortsatt 

vanan efter ha rökt när hon varit berusad, är det per definition ändå ett återfall. Heidi och 
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Yvonne är de respondenter som, att döma utifrån deras intervjuer, lyckats bäst med 

rökavvänjningen med hjälp av sina motivationsfaktorer (se analys). Det kan möjligvis bero på 

att de båda två haft en god handlingsplan under förberedelsestadiet och lyckats använda sig av 

sina beteendemässiga processer väl (Faskunger, 2001, s.35-36). Markus har däremot begått en 

förhastad handling och på grund av de tidigare erfarenheterna fastnat i begrundandestadiet 

(Faskunger, 2001, s.79). 

 

Urvalet av personer vi ville intervjua var en ständig fråga vi diskuterade. Vi bestämde oss för 

att använda oss av moderna metoder i form av sociala medier. Genom Facebook annonserade 

vi att vi sökte efter personer att intervjua och angav kriterierna personerna skulle uppfylla för 

att kunna intervjuas. Detta var det enklaste och snabbaste sättet för oss att komma i kontakt 

med den målgrupp vi ville ha till våra intervjuer. Det kan för många tyckas vara ett mindre 

bra sätt att komma i kontakt med intervjupersoner. Men enligt oss var Facebook det bästa 

sättet komma i kontakt med just den målgruppen vi ville komma åt. Dessvärre kan våra 

personliga relationer till personerna ha påverkat resultatet. Ett alternativt sätt för oss att hitta 

respondenter hade kunnat vara att leta på offentliga rökplatser. Problemet vi såg med det 

andra alternativet var att personerna förmodligen tackat nej till att delta i en djupintervju av 

det slag vi ville ha. Vid en annan metod, som till exempel utdelning av enkäter, hade 

alternativet att leta upp personer på offentliga rökplatser varit möjligt. Vi ville inte använda 

oss av enkäter eftersom vi inte hade fått den djupgående datamängd vi behövde för uppsatsen. 

Avslutningsvis vill vi påpeka att resultatets betydelse för oss grundar sig i vårt framtida 

yrkesval där rökning säkerligen kommer vara ett ämne värt att ta upp flera gånger. Och det 

bästa sättet för oss att lära känna ämnet var att gå in på djupet, genom kvalitativa intervjuer. 
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10. Konklusion 

I detta avslutande avsnitt kommer vi att reflektera kring uppsatsen resultat och analys samt 

även kommentera fortsatta studier kring detta område. 

 

Med tanke på resultatets omfattning och antal respondenter uppsatsen består av, går det inte 

att dra några generella slutsatser. Det går däremot att påstå att vår förståelse för de 

motivationsfaktorer som gör att ungdomar slutar röka har ökat, tack vare erfarenheter vi fått, 

samtidigt som vi fått sett på problematiken i ljuset av tidigare forskningsresultat. Den 

uppfattningen vi har fått är att även om medvetenheten om hälsoriskerna med rökning är hög 

blir den inte tagen på allvar. En tanke till detta kan dels bero på två saker. En orsak kan vara 

att även om den image som cigarettföretagen skapad kring cigaretter inte är lika stark som den 

var förr hänger den fortfarande kvar i vårt moderna samhälle. En annan orsak kan vara att 

dagens ungdomar, som inte har hunnit röka länge nog för att märka av konsekvenserna, inte 

kommer att ta hälsoriskerna på stort allvar förrän de själva eller någon i deras närhet upplever 

nedsatt hälsa. De har en “det-händer-inte-mig-inställning” till det. Enligt den transteoretiska 

modellen skulle man placera dessa personer i förnekelsestadiet. 

 

En intressant fortsättning på detta hade varit att öka antalet respondenter samt försöka ha en 

variation på gruppens individer. Det hade även varit av intresse och säkerligen gett goda och 

spännande resultat att följa individerna under deras väg mot rökfrihet istället för att få den 

återberättat i efterhand. Man skulle även kunna fortsätta forska huruvida inre och yttre 

motivation visar sig ha betydelse i upprätthållandet av nya beteendet. Detta genom att öka 

antalet av respondenterna och jämföra mellan två olika urvalsgrupper: De som lyckats sluta 

röka och de som har oavsett flera försök inte lyckats sluta röka. 
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12. Bilaga 

 

 

Intervjuguiden 
 

1.   Vilka motivationsfaktorer gör att rökaren vill/ville sluta röka? 

2.   Vilken stadie befinner sig respondenten i förändringsprocessen? 

3.   Finns det något samband mellan inre respektive yttre motivation och stadien i transteoretiska 

modellen där respondenten befinner sig? 

Studiens syfte är att öka förståelsen för rökarens motivation till rökstopp. Motivationsfaktorer 

bland två urvalsgrupper,  före detta rökare och aktuella rökare, undersöks. 

 

Bakgrund 
1.   Ålder, kön, utbildning, yrke, civilstånd och barn? 

Före 
1.   När gjorde du din rökdebut? 

2.   Hur länge har du rökt/rökte? 

3.   Hur mycket ( antal cigaretter) röker/rökte du på en dag? 

4.   På en skala från 1-10 hur pass beroende anser/ansåg du dig vara? 

5.   Hur många försök har du gjort att sluta röka? På vilket försök lyckades du? 

6.   Vad vet du om hälsoriskerna angående rökning? 

7.   Hur stor är din vilja att sluta röka på skalan 1-10? 

Under 
1.   Vad fick dig att bestämma att du vill sluta röka? I vilket sammanhang? 

2.   Hände det något speciellt vid tidspunkten när du bestämde dig att sluta röka? Hur påverkade 

händelsen i rökningen? 

3.   Hur ser/såg din omgivning på ditt förändringsförsök? 

4.   Hur upplevde du förädringprocessen? Uppförsbackar? Kände du någon förädring i känslorna 

och upplevelserna efter de första dagarna/veckorna? 

5.   Har du känt obehag över din rökning någon gång? 

6.   Vad fick dig att fortsätta med förändringsprocessen? / Vad har hindrat dig att fortsätta med 

förändringsprocessen? 

Efter 
1.   Känner du ett sug efter nikotin? Ja, hur ofta? 

7.   Tycker du att du får några positiva effekter av att vara rökfri/utan tobak? Om Ja, Vadbetyder 

mest för dig? 

8.   Finns det några särskilda situationer där behovet av att röka uppstår? 

9.   De dagarna du har känt ett behov av att röka, men ändå inte gjort det, vad är det som har fått 

dig/ vad hade kunnat hjälpa dig att hålla tillbaka? 

10.  Hur ofta känner/kände du att du hamnar i ett återfall? Om så, hur hade du kunnat göra att 

undvika dessa återfall? 

11.   Vad kommer att/skulle hjälpa dig att hålla dig rökfri i framtiden? 

13.  Av vilken anledning la du av med rökningen? 

 

 

 


