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“Att sluta röka är ingen konst –
det har jag gjort massor av gånger”

Mark Twain
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Abstract 
Tobacco use, mostly smoking, has been a deeply rooted habit for many people for 
centuries. However, it was not until the second half of last century that the risks 
with smoking became obvious. Today when the bad consequences of smoking are 
recognized by almost all people, it is important to discuss why smokers choose to 
continue smoking. The main aim of this thesis is to try to better explain why some 
middle aged smokers choose to continue smoking in spite of knowledge of the huge 
mass of information that is gathered about the serious side effects of smoking. Many 
of these people cannot by any means stop smoking while others succeed in their at-
tempt to quit. 

Since 1990 all inhabitants in Västerbotten County are invited to a health survey 
the year they become 40, 50 and 60 years: the Västerbotten Intervention Programme 
(VIP). The VIP health survey consists of risk markers for cardiovascular diseases 
(blood pressure, blood sugar and blood lipids), a questionnaire on socioeconomic, 
psychosocial and life style factors, supplemented by a health counselling discussion 
with a district nurse. 

The thesis is based on five papers. Four of them use VIP data. In Paper I tobacco 
habits are related to different levels of age, gender and education and are analyzed in 
a 18 year perspective, based on 112 920 VIP participants. As it has been suggested that 
women might have more difficulties than men to stop smoking, Paper II elucidates 
women’s perceptions about smoking, based on interviews with nine smoking and ex-
smoking women. Paper III identify metabolic consequences of heavy smoking and 
relate these to social and life style factors that might accompany smoking behaviour. 
Paper IV analyzes the individual pattern of changes in tobacco use over a ten year 
period among 16 492 subjects, while Paper V, a questionnaire study, addresses 513 
respondents own assessments of what was especially important for them in their 
attempts to become smoke-free and what was positive and what was negative when 
they stopped to smoke. Their knowledge and attitudes about smoking issues were 
also analyzed.

The thesis shows that heavy smokers seem to have a metabolic profile heading 
towards the metabolic syndrome, and that this pattern could be reinforced by some 
social and life style factors. Smoking women expressed their concern over weight 
gain, if quitting. They provided a series of different hinders and barriers against 
smoking cessation as well as some explanations of why it was reasonable to continue 
smoking. Feeling of shame and fatalism played a major role but also influence from 
friends, relatives and media was regarded as important factors. For both men and 
women the decision to quit smoking was supported from relatives and from a wish 
for a healthier lifestyle. Support from the health care providers was perceived to be 
rare. Snus use and nicotine replacement therapy in the attempts to stop smoking 
were also discussed.

In summary the thesis stresses that the use of tobacco products in Västerbotten is 
slowly decreasing in the middle aged population in general. For people with shorter 
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school education and at somewhat younger age the dual use of tobacco products, 
cigarettes and snus, are slowly increasing. However, after ten years, half of the smo-
kers in these age cohorts still smoke. It is possible that the more addicted smokers 
remain, why a major challenge is to find new ways to support these individuals. Health 
care providers have to do more, but also schools, media, societal organizations and 
governmental bodies on local, regional and national levels. One proposal is to look 
upon nicotine dependence, especially smoking, as a chronic condition that needs 
various multifactorial treatment and long time follow up, and that it is important to 
organize the support accordingly. Special antitobacco or life style centres outside the 
established health care organization where focus could be on different healthy life 
style matters is suggested. The thesis also suggest different ways to handle smoking 
cessation at the primary health care level.

Key words: Smoking cessation, qualitative study, smoke ban, nicotine replacement 
therapy, chronic disease, primary health care.



9

Sammanfattning
Tobaksbruk, mest rökning, har varit en utbredd ovana för många människor i år-
hundraden. Det var dock inte förrän under andra halvan av förra århundradet som 
riskerna med rökning blev uppenbara. Trots att de tragiska konsekvenserna av rökning 
är kända fortsätter nyrekryteringen samtidigt som många rökare fortsätter att röka.

Ett syfte med denna avhandling är att försöka få en bättre förståelse för de un-
derliggande mekanismer som kan förklara detta val av fortgående rökning, för att 
därigenom förbättra stödet och hjälpen till dem som önskar sluta med sitt tobaksbruk. 
Ett annat syfte är att belysa såväl de metaboliska konsekvenserna av rökning, som hur 
de olika sociala och livsstilsmässiga faktorerna samverkar med rökningsbeteendet. 
En del studier har visat att kvinnor möjligen har större svårigheter med att sluta röka 
än män. Utifrån detta genomfördes en intervjustudie av nio rökande och ex-rökande 
medelålders och äldre kvinnor. Resultatet från denna delstudie låg sedan till grund 
för en senare postenkätstudie till mer än 3000 västerbottningar. Ett syfte med en-
kätstudien var att analysera och beskriva respondenternas egna uppfattningar och 
erfarenheter av hur man lyckats sluta röka.

Den huvudsakliga studiebasen för avhandlingens delarbeten är invånare i Väs-
terbotten. Västerbottens län har ca 260 000 invånare och en blandad ekonomisk 
marknad med tyngdpunkten på skogsbruk, affärsverksamhet och handel. I Umeå, 
som är centralort i Västerbotten och har ca 115 000 invånare finns också ett univer-
sitet och ett universitetssjukhus.

Sedan mer än 20 år inbjuds länets alla invånare till Västerbottens Hälsoundersökning 
(VHU) det år man fyller 30, 40, 50, 60 år. Hälsoundersökningen består av provtagning 
för vanliga markörer för hjärtkärlsjukdom såsom blodtryck, blodfetter, blodsocker, 
vikt mm. Dessutom ingår ett hälsosamtal med distriktssköterska kring hälsofrågor i 
allmänhet och hjärt-kärl-diabetesområdet i synnerhet. Deltagarna besvarar en enkät 
om en rad hälsofrågor bland annat innefattande bruk eller inte bruk av tobak. 

Avhandlingen visar att bruket av nikotinhaltiga produkter totalt minskar i Väs-
terbotten, men att minskningen går långsamt. För vissa grupper som personer med 
kortare skolutbildningar och i något yngre åldrar ökar till och med tobaksbruket, 
cigaretter och snus sammantaget. Under en tioårsperiod har varannan rökare slutat. 
Troligtvis blir det successivt bara de mest inbitna nikotinisterna kvar. Därför är det 
en särskild utmaning att försöka hitta metoder som hjälper dessa att sluta. 

Utifrån delstudierna verkar hälso-och sjukvården hittills inte nyttjat sin fulla po-
tential att stödja de många individer som önskar upphöra med sitt tobaksbruk. Det 
är sannolikt nödvändigt att satsa mer resurser på tobaksavvänjning men också mer 
energi på att utveckla samarbetet mellan olika aktörer som frivilligorganisationer, 
media och andra organisationer i samhället för att förbättra stödet både för dem som 
söker hjälp och för dem som ännu inte beslutat sig för att sluta. 

Det kan finnas skäl att förlägga flera delar av antitobaksverksamheten, från den 
kliniska sjukvården till nya samarbetspartners med tydlig hälsoprofil och där mat-
vanor, fysisk aktivitet, själslig balans och drogfrihet kan bilda hörnpelare. 
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Inom den kliniska verksamheten, bland annat primärvården, är det viktigt att betrakta 
rökning som ett mer eller mindre kroniskt tillstånd, som kan kräva ett multifaktoriellt 
handlingsprogram där läkare, sköterskor, dietister, sjukgymnaster och beteendevetare 
samverkar. Långsiktig uppföljning och återfallsprevention är särskilt viktiga delar, 
för att framför allt de tyngst nikotinberoende individerna ska nå ett framgångsrikt 
behandlingsresultat.

Avhandlingen visar i Delstudie I hur tobaksvanorna förändrats under 18-årsperio-
den från 1990 till 2007. Undersökningen har både en tvärsnittsdel och en longitudinell 
del. Resultaten pekar på ett minskande antal rökare bland både män och kvinnor 
samtidigt som en ökande andel nyttjar snus. Sammantaget är därför förändringarna 
av den totala tobaks- eller nikotinkonsumtionen relativt liten under den analyserade 
tidsperioden för dessa åldersgrupper. Delstudien visar påtagliga skillnader i tobaks-
bruk mellan utbildningsnivåer. Det är framför allt kvinnor med kortare utbildning, 
upp till och med grundskola, som totalt ökar sitt nyttjande av tobaksprodukter, medan 
det för mellan och högutbildade totalt sett sker en långsam minskning. 

Delstudie II, baserad på intervjuer med nio medelålders kvinnor, pekar på en 
rad hinder och barriärer som försvårar för individen att varaktigt upphöra med 
rökningen. Problem med att använda nikotinersättningsmedel samt osäkerhet och 
tvivel om vad hälso- och sjukvården kan erbjuda för slags hjälp belyses. Rädsla för 
viktökning bland kvinnor ses som ett hinder, liksom många sociala och strukturella 
mönster i samhället. 

Delstudie III visar att storrökare, synes ha biokemiska förändringar i blodet 
som styr i riktning mot ett utvecklande av metabolt syndrom, även om förhöjt blod-
tryck inte kunde påvisas. Skillnader i fråga om några sociala och livsstilsbetingade 
faktorer var tydliga: Ensamboende, personer med kortare skolutbildning och med 
mindre fysisk aktivitet på fritiden var vanligare bland storrökarna. Dessa faktorer 
har i andra studier associerats till utvecklandet av hjärt-kärlsjukdom. Huruvida det 
är påverkan på cellulär nivå av rökningen eller om det är sociala och livstidsmässiga 
förhållanden kopplade till rökningen eller både och, som bestämmer riskökningen 
för hjärt-kärlsjukdom är svårt att säga och kan inte besvaras i denna studie, 

I Delstudie IV är VHU studiebas . Studien baseras på 16 492 individer som ge-
nomfört hälsoundersökning åren 1990-1994 och återkommit efter tio år 2000-2004 
för ny undersökning. Jämförelsen mellan hur tobaksvanorna såg ut vid uppföljningen 
och hur det var tio år tidigare, visar att många hade slutat röka, dock inte mer än i 
genomsnitt 4 % årligen vilket i sig återspeglar svårigheterna att sluta och den stora 
risken för återfall. Av de individer som blev rökfria under tioårsperioden kunde 80 
% av kvinnorna och 66 % av männen sluta utan att börja snusa i stället.

Delstudie V, baseras på en enkätstudie bland VHU-deltagare som 2006 angav 
sig vara aktuella eller tidigare tobaksbrukare och fokuserar på 513 ex-rökare, som 
blivit nikotinfria. Delstudien bekräftar intryck från Delstudie II, som det starka infly-
tandet från nära släktingar och vänner, samt den tillsynes begränsade roll hälso-och 
sjukvården verkar spela för dessa individer. Visst stöd för att sluta röka kom från 
användandet av NRT (nikotinersättningsmedel). Snus hade provats av endast en 
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mindre andel. Rökförbudet på restauranger och caféer, anhörigpåverkan och öns-
kan om förändrad livsstil var andra faktorer, som man uppfattade hade varit till god 
hjälp. Enkäten innehöll även ett antal frågor om positiva och negativa erfarenheter 
av att sluta, samt en del rena kunskaps- och attitydfrågor. Avhandlingen utmynnar 
dels i förslag om tillskapandet av en form av livsstilscentra utanför den etablerade 
hälso- och sjukvården där rökavvänjningsstöd är en naturlig ingrediens och dels i en 
strukturerad, mer långsiktig rökavvänjningsverksamhet på primärvårdsnivå.
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Definitioner och förkortningar
Bias: En process eller ett resultat som leder till en avvikelse från det sanna förhål-

landet och som kan feltolkas som den sanna orsaken till en studerad händelse eller 
ett producerat resultat.

BMI: Body Mass Index. Vikten i kg dividerat med längden i meter i kvadrat. (vikt/
längd x längd).

Confounding: En situation där det är en blandning av effekter av exposition, en 
sjukdom och eventuellt ytterligare faktorer som är kopplade till expositionen och 
oberoende påverkar risken för att utveckla exempelvis en sjukdom. 

Epidemiologi: Studier av fördelning och betydelse av hälsorelaterade faktorer eller 
tillstånd i en specifik befolkning och deras påverkan på hälsan vilket också är den 
grundläggande tyngsta variabeln som studeras.

Extern validitet: En studie är externt valid och generaliserbar om den har kunnat 
ge upphov till slutsatser utan bias för en viss studerad population.

Fall-referent studie: En studie som börjar med att identifiera personer med sjuk-
domen eller det som är ämnat att studeras och därefter väljes lämpliga kontroller 
eller referenspersoner som saknar sjukdomen eller det specifika som ska studeras 
och som representerar den befolkning där sjukdomen eller händelsen har uppstått.

Intern validitet: Mätresultat och insamlingsmetoder för data, som är sanna utifrån 
olika gyllene standards.

KBT: Kognitiv beteendeterapi. Grundprincipen för denna terapi är att se samban-
den mellan tankar, känslor och beteenden. Man gör en analys av olika ageranden 
och hjälper patienten att inse och det är han/hon som kontrollerar sitt beteende. 
Insikten om detta, gör det enklare att bryta riskbeteenden.

Kohort: Varje speciell grupp individer som studeras och följs över en viss tidsperiod.

KOL: Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. Långdragen, bevärlig lungsjukdom som 
mest drabbar rökare. Innebär att de finare luftrören och själva lungvävnaden med 
lungblåsorna, alveolerna förstörs. Större blåsor kan bildas, emfysem.

Konfidens intervall (CI): En rad värden för den undersökta variabeln som är så 
konstruerad att detta numeriska område har en särskild sannolikhet att innefatta 
det sanna värdet av variabeln.

Kvalitativ forskningsintervju: Samtalsintervju, ibland strukturerad utifrån inter-
vjuguide, med öppna frågor med syftet att undersöka specifika teman eller fenomen.

Kvalitativ metod: All typ av forskning som fokuserar på det kvalitetsmässiga 
eller karakteristiska i en händelse eller ett fenomen. Data uttrycks i nominal 
form. Kvalitativ forskning karakteriseras av ett förhållningssätt som försöker 
beskriva och analysera människans natur, kultur och beteende utifrån den grupp 
som studerats.

Kvantitativ metod: Forskningsmetod där resultaten uttrycks i numerisk form.
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Likert skala: En skala där man mäter olika attityder hos respondenterna. Vid VDS 
skalor (verbal descriptive scale) finns fyra alternativ, exempelvis Ingen smärta, 
svag smärta, måttlig smärta eller stark smärta. Man undviker alltså ett femte ”mit-
talternativ” som skulle leda till att man ”bekvämlighetskryssar” detta alternativ då 
det är lättare än att ta aktiv ställning till övriga alternativ.

Lipider: Blodfetter
LITS: Light and Intermittent Smoking. Rökning mindre än 5 cigaretter per dag eller 

rökning ej varje dag.
Medelålders: Från ca 35 års ålder och upp till 65 år. Därefter äldre.
Metabolt syndrom: Olika förändringar i kroppens biokemi och ämnesomsättning 

som leder till förhöjda nivåer av bland annat blodsocker och blodfetter. Föränd-
ringarna åtföljs oftast av förhöjt blodtryck samt ökad fetma, speciellt bålfetma och 
allt sammantaget ökar risken för hjärtkärlsjukdom såsom hjärtinfarkt eller stroke. 
Midjemåttet har blivit ett tillförlitligare mått på ökad risk för hjärt-kärlsjukdom 
än BMI.

Multivariat logistisk regressionsanalys: En statistisk metod att bestämma den 
samlade effekten av förklaringsvariabler på en beroende variabel och att bestämma 
effekten av en förklaringsvariabel samtidigt som man justerar för de övriga vari-
ablernas confoundingeffekt.

Nominal form: Data uttrycks i ”namn form”, berg kan vara ”vulkaniskt, sedimen-
tärt eller metamorft”.

NRT: Nicotine replacement therapy, nikotinersättningsmedel.
Odds Ratio (OR): Förhållandet mellan två odds där odds har definierats som 

kvoten av sannolikheten av att en händelse ska inträffa i förhållande till att den 
inte skulle hända.

Panel: En grupp individer som kan följas longitudinellt och åter undersökas efter 
en viss förutbestämd tidsperiod.

Placebo: Verkningslös substans, ”sockerpiller” jämfört med aktiv substans eller 
åtgärd.

Plaque: Förtjockning i kärlväggen som långsamt tillväxer och plötsligt kan spricka 
och täppa till blodkärlet, alternativt släppa loss mindre fragment av innehållet, som 
kan täppa till mindre kärlgrenar perifert och ge upphov till infarcering (hjärtinfarkt)

Prevalens: Andelen av en befolkning som har en sjukdom eller ett tillstånd som 
studeras vid en viss tidpunkt.

Primärprevention: Åtgärder för att förhindra att någon börjar med ett hälsovådligt 
beteende, exempelvis rökning.

Randomisering: Slumpmässigt urval
Rysk roulette: Ett spel där en eller flera personer turas om att avfyra en revolver 

som laddats med ett, eller senare flera skott för att öka risken för träff, mot sin egen 
tinning. Ofta snurras trumman på revolvern före första skottet, för att slumpa i 
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vilken position det skarpa skottet hamnar. Det är troligen i detta moment spelet fått 
sin liknelse till roulette.Ursprungligen kom den ryska rouletten till i just Ryssland. 
Dess överklass var extremt rik och hittade den ultimata rouletten där insatsen var 
högsta tänkbara, nämligen ens eget liv.SCB: Statistiska Centralbyrån.

Sekundärprevention: Åtgärder för tidig diagnostik och behandling av sjukdom, 
för att eventuellt hindra ett utbrott, eller försämring av sjukdom.

SES: Socioekonomiskt status.

Subarachnoidalblödning: Svaghet, utbuktning (aneurysm) i pulsåderkärl i hjär-
nan som lett till att blodkärlet brustit.

SPSS: Statistical Package of Social Sciences, avancerat datasystem för statistiska 
beräkningar.

TAV: Tobaksavvänjare inom primärvården, kan vara olika prsonalkategorier som 
sköterska, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast eller kurator

Tvärsnittsstudie: En studie som undersöker förekomsten av en viss faktor som 
existerar i en definierad befolkning vid ett visst tillfälle.

VHU: Västerbottens hälsoundersökningar. Utvecklades utifrån Norsjösatsningen 
till ett länsomfattande västerbottensprojekt. Kallades i Umeå Lev & Må. Ingår 
sedan 1995 i primärvårdens ordinarie uppdrag. (VIP, Västerbotten Intervention 
Programme). 
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Introduktion
Att sluta röka anses som den viktigaste enskilda hälsofrämjande åtgärden som kan 
vidtas. Detta oberoende av ålder. Skälen till att vilja sluta röka varierar på grund av 
en mängd olika orsaker vilka också ändras med åldern [1]. I högre åldrar kan det 
vara begynnande ålderskrämpor som styr och i yngre, viljan att stärka sin fysiska 
kondition. De som ändå i hög ålder fortsatt att röka kan var individer med gener som 
medför skydd mot vissa sjukdomar och därmed neutraliserar en del av rökningens 
skadeeffekter eller har en genetisk uppsättning som predisponerar för starkare be-
roende eller ökad benägenhet för återfall i rökning [2]. Dessa få fall får dock stort 
utrymme i massmedia som t.ex. den engelska kvinna, som fortfarande vid 100 års 
ålder fortsatt att röka. Den lika gamla piprökande samekvinnan är ett annat exempel. 

Förutom de välkända ökade riskerna för cancer och hjärtkärlsjukdom kan värk 
i kroppen [3-5], slemhinnebesvär från munhålan [6, 7], och generellt nedsatta 
kroppsfunktioner kopplas till rökning [8]. Trots all denna kunskap om riskerna 
har det ändå visat sig att det kan vara väldigt svårt för många att sluta. Att studera 
bakomliggande faktorer och försöka förstå vad svårigheterna består av, är ett syfte 
med denna avhandling. 

Upprinnelsen till mitt intresse för dessa frågor kom egentligen redan under mina 
år som lungläkare. Hade något kunnat göras för att förhindra uppkomsten av patien-
tens lungcancer eller lungemfysem? Som lungläkare kändes det hela tiden som att 
man kom in för sent. Senare under mina många år som allmänläkare har jag också 
förstått svårigheterna med det preventiva arbetet. Jag var något blåögd när jag trodde 
att jag som allmänläkare skulle kunna ha stort utrymme att arbeta med prevention. 
Det var först när jag i samband med en forskarutbildningskurs i allmänmedicins regi 
kom i kontakt med enheten för Epidemiologi och global hälsa, som jag fick möjlighet 
till tid, utrymme och stimulans att fördjupa mig i studier och frågeställningar med 
tobakspreventiv inriktning. 

I allmänläkarjobbet hade och har akuta sjukdomar och redan etablerade kroniska 
sjukdomar alltid företräde. Det finns kollegor som menar att sjukvården helt ska sluta 
med prevention och i stället bara arbeta med dem som redan är sjuka. Detta resone-
mang kan verka tilltalande enkelt till att börja med, men vid närmare eftertanke blir 
det mer komplicerat. Var finns kriterierna för ”redan sjuka”? KOL sjukdomen (kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom eller emfysem) speciellt, men även många cancersjukdomar 
och hjärt-kärlsjukdomar har ett långt, väsentligen symptomfritt förstadium, innan 
vederbörande får sin diagnos i sjukvården. Att försöka förhindra uppkomsten av en 
sjukdom eller att skjuta fram debuten av en sjukdom förefaller vara en tilltalande åtgärd.

”When meditating over a disease, I never think of finding a remedy for it, but 
instead, a means of preventing it.” Louis Pasteur (1822-1895).

Givet att hälso- och sjukvården ska arbeta preventivt blir nästa fråga: På vilket sätt? 
Vad ska vården göra och vad kan med fördel lämnas till andra t.ex. media, politiker, 
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intresseorganisationer eller andra experter? Lagstiftning och media har utan tvekan 
en viktig roll. Prissättning, lagstiftning om rökförbud och liknande åtgärder ger viktiga 
signaler om hur t.ex. den samlade expertisen ser på rökningens negativa effekter. 
Allt för rigida och omfattande regler kan dock slå tillbaka och tolkas som resultat av 
ett intolerant förbudssamhälle. En misstänksamhet mot myndigheters uppsåt kan 
sprida sig. Därför måste motiven till varför vissa inskränkningar eller förbud införs 
kommuniceras med allmänheten på ett begripligt sätt. De som arbetar med att för-
söka minska tobaksbruket blir ibland beskyllda för att vara enkelspåriga, fanatiska 
”antiröktalibaner”. Varför inte i stället ge sig på alkoholen, fetman eller de fysiskt 
inaktiva? För mig kan ett svar vara att det är tillräckligt komplicerat med en utma-
ning i taget. Dessutom krävs delvis andra strategier och kunskaper för att djupdyka 
i andra hälsoproblem. Alkoholen skadar både individen och hans/hennes omgivning 
precis som rökningen. Beträffande rökningen finns det dock inte någon nedre gräns 
som är bevisat ofarlig [9, 10]. Man kan inte säga att en eller två cigaretter om dagen 
är ofarligt. Övervikt och fysisk inaktivitet skadar knappast andra, åtminstone inte 
fysiskt, men kan skada individen själv.

Sammanfattningsvis bör ökad kunskap, vidgad förståelse och större insikt i vad 
som påverkar rökarens tanke, föreställnings- och motivationsvärld kunna leda till 
större framgångar i det tobakspreventiva arbetet också när det gäller medelålders 
och äldre personer. Det finns all anledning att anta att hälso- och sjukvården, särskilt 
primärvården, med sitt faktamässiga somatiska och psykologiska kunnande skulle 
kunna ha stor betydelse i detta arbete. Det handlar om att hitta en inriktning och 
en nivå på insatserna med stor verkningsgrad så att arbetet blir så kostnadseffektivt 
som möjligt.
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Figur I. Nicotiana tabacum, tobaksplantan
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Bakgrund
Tobaksplantan är en växt som kommit på ett bra sätt att hålla borta fiender, nämligen 
att producera nervgiftet nikotin. Samma egenskap utnyttjas också av människan för 
att hålla borta ohyra i trädgården. En vätska med urlakat nikotin från gamla fimpar 
fungerar utmärkt. Letal dos för människa är 50-100 mg. Om 60 mg rent nikotin läggs 
på tungan till en icke tillvand nikotinist så kan personen avlida inom några minuter 
[11]. Från början användes dock tobaksplantans blad som medicin för diverse åkom-
mor, bland annat mot syfilis och cancer. Mest känt är kanske tobakens påstådda och 
sannolikt verkliga förmåga att bota den franska drottningen Catherine de Medici´s 
kroniska huvudvärk. En nackdel med nikotinet visade sig så småningom vara att det 
hade en starkt beroendeframkallande effekt. Trots att tobaken kom till Europa redan 
på 1500-talet dröjde det till andra halvan av 1900-talet innan dess skadliga effekter 
kunde ledas i bevis. Det var först genom den engelske epidemiologen Sir Richard 
Dolls arbeten som sambanden mellan rökning och olika sjukdomar kunde beläg-
gas [12, 13]. Senare har en rad studier bekräftat dessa resultat samt även påvisat en 
rad nya samband mellan rökning och olika sjukdomar. I dag har mer än 4000 olika 
skadliga ämnen upptäckts i tobaksrök vilka mångfalt ökar risken för ett stort antal 
sjukdomar [14]. 

Avhandlingen fokuserar på dagens tobaksvanor och individens strävan att sluta 
röka. För att ge en bredare belysning ges dock inledningsvis i avhandlingen några 
korta avsnitt åt tobaksvanornas historia och lokala och globala utbredning. Dessutom 
ges en kort översikt över tobakens farlighet och tobaksrökens biokemi, liksom en 
översiktlig beskrivning av olika samhällsaktiviteter med koppling till tobaksbruket. 

1.1 Tobaken globalt
Samtidigt som tobaksanvändningen minskar i västvärlden ökar den i utvecklingslän-
derna. I grova mått röker i genomsnitt 35 % av männen i den industrialiserade världen 
jämfört med ca 50 % i utvecklingsländerna. För kvinnorna är motsvarande siffror 22 % 
respektive 9 %. Odlandet av tobak minskar i västvärlden men ökar starkt, framför allt i 
delar av Afrika och Asien. Från 1960 talet och fram till år 2000 dubblerades mängden 
tobaksblad mätt i ton. Knappt en procent av jordens odlingsbara mark används för 
tobaksodling, samtidigt som en stor del av världens befolkning svälter. Stora arealer 
skogsmark försvinner också eftersom skogen huggs ner för att eldas upp för att torka 
tobaksbladen. Många kvinnor och barn arbetar på tobaksfälten och utsätts för diverse 
gifter i samband med besprutning både mot ohyra och mot olika växtsjukdomar.

I västvärlden har prevalensen för männens rökande minskat efter hand medan 
den i vissa länder har ökat för kvinnorna vars prevalenstopp kommer senare än för 
männen. I exempelvis Sverige är det nu fler kvinnor än män som röker, men än så 
länge är det dock få länder i världen, där detta förhållande råder. I utvecklingslän-
derna röker männen i stor omfattning medan få kvinnor gör det samma, Figur 1. 
Detta är inte något utslag av starkt hälsomedvetande från kvinnornas sida utan har 
andra förklaringar. 
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”.. the current lower level of tobacco use among women in the world… does not 
reflect health awareness, but rather social traditions and women’s low economic 
resources.” Dr Gro Harlem Brundtland, Director General, WHO, 1998.

Förändringar i tobaksanvändandet globalt följer ett visst mönster. Tobaksindustrin 
riktar in sig mycket på utvecklingsländerna med sin propaganda när arbetet mot 
tobaksbruk i industriländerna börjar märkas och försäljningssiffrorna för rökverk 
sjunker. Männen börjar först röka i ökande omfattning och sedan kan tobaksbruket 
spridas till kvinnorna. Det finns en teori om att när kvinnorna blir mer ekonomiskt 
oberoende och mer självständiga börjar också de att röka i störrre omfattning [15]. Så 
småningom blir det allt mer och mer uppenbart med riskerna med tobaksbruket, det 
går inte hur länge som helst att dölja dessa och i takt med detta börjar först männen 
och sedan kvinnorna minska sitt rökande, ungefär som utvecklingen sett ut i stora 
delar av den industrialiserade världen. I Sverige har samtidigt snusningen ökat och 
tobakskonsumtionen eller det totala nikotinintaget har därför blivit väsentligen 
oförändrat. Denna transition i rök- och tobaksvanor följer och liknar det mönster i 
uppgång och fall man kan se vid många andra olika former av epidemier. Man kan 
därför säga att spridningen av tobaksbruket över världen har blivit en global epidemi 
[16]. Nuvarande fas för Sveriges del, är en fortsatt minskning av rökandet där män-
nen kommit längre än kvinnorna, som nått sin prevalenstopp senare än männen. 
Detta visar sig nu som en ökande frekvens av sjukdomskomplikationer till rökningen, 
framför allt lung cancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom, emfysem). Det 
är nu exempelvis fler kvinnor som avlider i lungcancer än i bröstcancer [17], som 
tidigare varit den vanligaste dödsorsaken i cancer för kvinnor. 

Om inte utvecklingen av tobaksbruket bryts i utvecklingsländerna utan samma 
mall för ”tobaksepidemin” följs som i västvärlden, kommer detta att leda till enorma 
hälsoproblem. Redan i dag skördar tobaksbruket fler förtida dödsoffer än AIDS, dro-
ger, trafikolyckor, mord och självmord tillsammans. Om inte trenden bryts kommer 
det år 2030 att vara mer än 8 miljoner förtida dödsfall varje år i världen varav mer 
än 80 % i utvecklingsländerna. (www.who.int/topics/tobacco/en/).
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Figur II. Dagligrökande, uppdelat på män och kvinnor, i 32 länder från 8 olika geografiska regioner, 
WHO, 2008. Data justerade för skillnader glesbygd-tätort, tidstrender, kön och ålder. Referens-
population är WHO´s standardpopulation varför siffrorna endast gäller som jämförelse mellan 
länder och inte säger något entydigt om den aktuella prevalensen i enskilt land. 
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1.2 Tobakens väg i Europa
Christoffer Columbus och spanska och portugisiska sjömän tog tobaken hem till 
Europa. I Västindien, på Haiti, hade man sett indianer både röka och snusa tobak. 
Tobaksplantor började odlas lite varstans och bruket att använda tobaken spred 
sig snabbt som någonting nyttigt och hälsobringande. Man upptäckte också snart 
de positiva neurofysiologiska effekterna av tobaken vilket bidrog till ytterligare po-
pularitet för tobaksbruket. Att röka och snusa blev snart överklassens privilegium 
och omhuldade njutningsmedel. Tobaken användes också som läkemedel av läkare 
som odlade den i sina egna trädgårdar. Engelsmännen utvecklade bruket att röka i 
pipa vilket de sedan spred till Asien, Afrika och resten av Europa. I Sevilla i Spanien 
började fattigt folk röka tobak. De plockade upp rester av rökverk från gatan och 
lindade in det i papper för att kunna röka. Första embryot till våra moderna cigaret-
ter. Detta utvecklades successivt till cigaretter som handrullades. Engelsmännen 
tog med sig bruket av cigaretter ut i världen, och genom Krimkriget spreds rökandet 
även till Ryssland. Kallades där för papyross, en känd storkonsument av papyrosser 
var poeten Majakovskij, som dock inte hann dö av denna ovana utan i stället för en 
kula avlossad från det egna vapnet.

Figur III. Majakovskij rökande en papyross, början 1900-talet. Bilden publicerad efter överenskom-
melse med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige)
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Via bland annat Finland kom sedan cigaretterna också till Sverige. I slutet av 1870 
talet uppfanns cigarettmaskinen i USA och 1904 köptes den första in i Sverige av Ret-
tigs fabrik i Gävle. Nu blev det fart på försäljning och produktion av cigaretter även i 
Sverige. Maskinen kunde tillverka 200 000 cigaretter per dag. Cigarettkonsumtionen 
ökade starkt och detta särskilt efter andra världskriget. Först under senare hälften 
av 1900-talet då kunskap om riskerna med rökningen började bli mer allmänt kända 
började också en viss minskning av rökandet. (www.tobaksfakta.org)

1.3 Tobakens spridning i Sverige
Tobaksplantan började odlas mer allmänt i Sverige från 1700-talet och framåt. Första 
odlingarna var i Skåne samt Gränna, Alingsås trakten. Den kände Jonas Alströmer 
hade också här ett finger med i spelet, tobaksplantan hör ju till släktet Solanaceae, 
potatisväxter. Mot slutet av 1700-talet odlades tobak runt ca 70 av Sveriges städer. 
Tobakshanteringen blev en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. På 1800-talet fanns 
det mer än 100 tobaksfabriker i landet. Både röktobak och snus tillverkades. Sista 
svenska tobaksodlingen fanns i Skåne och lades ner 1964. I Europa i övrigt, fram-
för allt Grekland, har tobaksodlingen fortsatt och sponsras fortfarande av EU med 
ca 3 miljarder kr per år (www.eu-upplysningen.se/). Tobak har åter börjat odlas i 
Sverige, i Skåne, för att användas i snustillverkningen. Snuset kom till Sverige från 
Nederländerna på 1630-talet. Blev först en överklassvana i form av nässnus men 
från början av 1800-talet allt mer och mer ett munsnus och en folklig produkt (www.
tobaksfakta.org).

1.4 Tobakens spridning i Västerbotten 
Kring 1500-talet och fram till början av 1800-talet var Västerbotten mest en ödebygd. 
Befolkningen, ca 8 000, fanns i stort sett mest efter kusten. Under 1800-talet ökade 
trycket på att kolonisera Västerbottens inland. Folk erbjöds gratis kronohemman av 
staten för att kunna bosätta sig och överleva i inlandet. Samtidigt förbereddes att 
exploatera de naturtillgångar som fanns. Inlandsbanan byggdes, invigdes i sin helhet 
1937, skogen, vattenkraften och malmhanteringen utvecklades. Vägar och samhällen 
byggdes upp, framför allt längs älvdalarna. Med all denna aktivitet följde en del nyhe-
ter med upp från sydligare delar av landet, bland annat bruket av tobak. De arbeten 
som fanns, med att bygga inlandsbanan, avverka skog och flotta timmer samt spränga 
i gruvor gjorde att snuset av praktiska skäl blev den främsta nikotinkällan för många.
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Figur IV. Timmerflottning i Vindelälven. Snuset hade vissa fördelar jämfört med cigarettrökandet 
för den nikotinberoende med tungt, och i detta fall även blött, fysiskt arbete. (Fotograf Göran 
Vindelhed. Publicerad med tillåtelse av fotografens dotter).

Snus fanns på den tiden att köpa i bland annat halvkilospaket. Mycket gick åt för 
att åstadkomma en riktig ”mullbänk” under överläppen. Moderniseringen under 
senare tid med utvecklingen av mindre tunga fysiska jobb och mer anställda inom 
handel, administration och utbildning har drastiskt förändrat arbetslivet. Den ökande 
medvetenheten om nackdelarna med rökningen, liksom en intensiv utveckling och 
marknadsföring av nya snusprodukter kan ha bidragit till en ökad snuskonsumtion 
bland nya grupper. 

1.5 Tobakens farlighet
Fram till 1954 då Sir Richard Doll publicerade sina rön om rökningens farlighet hade 
människor under århundraden levt i okunskap om rökningens farlighet. Doll visade 
att rökare hade en klar överdödlighet i lungcancer. 59 600 brittiska läkare fick besvara 
en enkät om rökning. Män yngre än 35 år och kvinnor exkluderades, varefter svar 
analyserades från 24 389 personer. Efter 29 månader kontrollerades vilka som dött 
och av vad, varvid framkom en dosberoende stegring (uttryckt i antal rökta cigaretter 
per dag) av dödsfall i framför allt lungcancer [12]. Idag finns också en studie med 
50 års uppföljning av brittiska doktorers dödlighet [13]. Den minskning i dödlighet 
som icke rökarna upplevt under dessa 50 år har inte kommit rökarna till del [13, 18].
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Doll sammanfattar att ca hälften av alla dagligrökare dör i förtid av sin rökning, 
varav en fjärdedel redan i medelåldern (35-69år). För män födda 1920 och tidigare 
tredubblades den åldersstandardiserade risken att avlida av rökning [13].

Senare års forskning har påvisat starka samband med cancer även i främst mag-
tarmkanal och urinvägar [17, 19]. Snusande har också samband med en del cancer-
sjukdomar, även om forskningen här ännu är för begränsad för att resultaten ska 
kunna anses heltäckande [20, 21].

Sambandet med luftvägssjukdomar, särskilt kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) är också fastställt [22-27]. Olika hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt [28-
43], stroke [44, 45], subarachnoidalblödning [46], förändringar i gula fläcken med 
nedsatt syn till följd [47], och kärlsjukdomar i benen [48], är starkt kopplade till 
rökning. Rökning har även kunnat ses som orsak till förändrade blodfettsmönster 
[49-52], förändrad sockermetabolism [53-64], försämrad sårläkning [65-71], reuma-
tism och annan värk [4, 5, 72-77], ökad risk för idrottsskador [78-80], urkalkning av 
skelettet [81-86]. Att rökning också kan ha en negativ effekt på potens, erektion och 
fertilitet har väckt berättigad uppmärksamhet [87-93]. En mängd negativa effekter 
under graviditeten har också konstaterats [94-101].

Negativa effekter av passiv rökning eller ”second hand smoke” finns också doku-
menterat [102-118], och illustreras bl.a av hälsoproblem hos restaurangpersonal som 
kunde få vistas i rökfyllda lokaler hela dagarna år ut och år in. Det första vetenskap-
liga indiciet på ett samband kom redan 1981 då Takeshi Hirayama visade en ökad 
lungcancerfrekvens hos ickerökande kvinnor som var gifta och bodde ihop med en 
rökande make [119]. Tobaksindustrin försökte inledningsvis misskreditera resultaten, 
men flera senare studier har bekräftat sambanden.

Både i arbetslivet, på fritiden och i bostaden kan det finnas tobaksrök i luftmiljön. 
Barn och gravida är särskilt känsliga. Den second-hand rök som andas in består av 
både den rökandes utandningsluft och av förbränningsrök från den pyrande cigaret-
ten, vilken kan vara särskilt farlig [113]. 

De negativa hälsoeffekterna av denna, av rökning förorenade luft är påtagliga. En-
bart i USA räknar man med att den ger upphov till ca 3400 extra lungcancerdödsfall, 
ca 46 000 extra dödsfall i hjärtsjukdom, 430 fall av plötslig spädbarnsdöd, 71 900 
för tidiga födslar och 200 000 episoder av barnastma, årligen. Risken för lungcancer 
hos en icke-rökare som utsätts för second-hand rök ökar med 20-30 % och risken för 
hjärtdöd med ca 23 % [120] [121]. 

Att tobaksrökens alla carcinogena ämnen ökar risken för cancerutveckling är idag 
etablerad kunskap, liksom att rökningen förorsakar luftrörsbesvär och emfysem. 
Irritationen från tobaksröken med dess innehåll av tjärprodukter retar och förstör 
luftrörsslemhinnan och lungvävnaden. Däremot är det inte lika lättförståeligt att 
rökning skulle ge upphov till alla olika hjärtkärlsjukdomar. Påverkan på det tunna 
endotelskiktet på insidan av blodkärlen har misstänkts i första hand, liksom även 
påverkan på blodets koagulationsmekanismer [122-124]. Viktiga frågor som behöver 
belysas ytterligare är exempelvis om storrökares försämrade lipid- och sockerstatus 
direkt har med rökningen att göra eller hänger de samman med att många rökare 
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äter sämre, rör sig mindre och ofta dricker mer alkohol, faktorer som sammantaget 
starkt förstärker tobaksrökens negativa metabola effekter. 

Frågan om män och kvinnor har olika känslighet för tobak och om det finns köns-
skillnader ifråga om nikotinberoende har debatterats, men än så länge finns inte 
några säkra skillnader påvisade, varför ytterligare forskning efterlyses [125-134]. 
Utvecklingen av symtomgivande KOL och emfysem är dosberoende och förutsätter 
vanligen många års rökande innan sjukdomen diagnosticeras. Idag visar statistiken 
att fler och fler kvinnor insjuknar i KOL och behöver syrgas, medan männen redan 
verkar ha passerat sin incidenspuckel och inte insjuknar i KOL i samma utsträckning 
som tidigare [17]. Ifråga om emfysem finns en teori om att kvinnor skulle vara mer 
sårbara på grund av deras mindre lungor [134], vilket skulle innebära att reserven 
lungvävnad är mindre och symtomen på skadade lungor därför kommer tidigare. 

1.6 Tobaksrökens biokemi
Tobaksrökens biokemi handlar inte bara om de otaliga skadeframkallande ämnen 
som finns, utom också om den starka beroendeframkallande effekten som nikotinet 
åstadkommer i hjärnans belöningssystem. Detta är viktig och användbar kunskap i 
de motivationshöjande och återfallspreventiva samtal som ska föras med patienten. 
Det är ofta skam, skuldkänslor och mindervärdeskänslor kopplade till rökning och 
dessa känslor kan bearbetas och motarbetas med hjälp av kunskap kring nikotinets 
kemiska beroendeframkallande effekt.

Tobaksrök innehåller mer än 4 000 kemikalier varav ett 60-tal är bevisade eller 
misstänkta för att vara cancerframkallande. De som tilldragit sig störst intresse är de 
så kallade tobaksspecifika nitrosaminerna, TSNA. Dessa ämnen och deras nedbryt-
ningsprodukter finns i olika koncentrationer i olika tobaksprodukter. Hur mycket 
som kan finnas beror på en rad olika förhållanden som exempelvis hur plantorna har 
odlats, torkats, lagrats och behandlats med olika kemikalier under tillverkningspro-
cessen. Mikroorganismer producerar nitrit som reagerar med alkaloider som nikotin 
för bildningen av TSNA. Nitrosaminer finns också i en del födoämnen men i mycket 
mindre koncentrationer än i tobak.

Nitrosaminer och framför allt TSNA är kända för en starkt cancerutvecklande 
potential. En rad olika djurförsök har bekräftat detta. NNK (4-methylnitrosamino1-
3-pyridyl-1-1-butanone), en metabolit till TSNA, instillerades intraperitonalt på 
försöksråttor. 23/23 utvecklade ett flertal olika lungtumörer, bl.a. ett stort antal 
carcinom, en elakartad lungtumör. (p<0.0001 jämfört med kontrollgruppen, som fått 
injektion av bärarlösning) [14]. Försök på människa har av naturliga skäl inte utförts. 

Att nikotin finns i tobak och följer med cigarettröken ner i lungorna och ut i krop-
pen känner de flesta till, liksom att nikotinet är anledningen till det beroende som 
uppstår. Man har visat att både råttor och dödskalleapor snabbt lär sig självadmi-
nistrera nikotin intravenöst. Intravenöst givet nikotin ger upphov till förstärkning 
av samma spektrum av subjektiva positiva känslor och fysiologiska reaktioner som 
inhalerat nikotin. I grunden handlar det i längden om en förlust av kontroll över 
intaget av nikotin. Enligt WHO: ”a behavioural pattern in which the use of a given 
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psychoactive drug is given a sharply higher priority over other behaviours which once 
had a significantly higher value.” 

Drogen nikotin har alltså kommit att kontrollera beteendet i en utsträckning som 
kan anses skadligt för både individ och samhälle. En förstärkning av det farmakolo-
giska, kemiska beroendet tillkommer genom nikotinets uppiggande, avslappnande, 
stressreducerande och stämningsstabiliserande effekt. Allt detta bidrar till det starka 
beroendet där nikotinet är helt avgörande. Människor röker till exempel inte tobak 
som inte innehåller nikotin. Att beroendet är starkt visas bland annat av att män-
niskor som fått hjärtinfarkt inte slutar i större omfattning än ca var annan rökare 
[135]. Samma sak gäller för lungcancer och struphuvudscancer [136].

Inhalerat nikotin når snabbt hjärnan där det binds till nikotinacetylcholine re-
ceptorer, (nAChRs). Dessa består av flera subgrupper där den viktigaste verkar vara 
alfa4beta 2. På råttor där genen för beta2 subenheten förstörts försvinner beteende-
effekterna av nikotin liksom intresset för självadministration.

Stimulering av nAChRs receptorer med nikotin leder till frigörelse av ett antal 
neurotransmittorer varav den viktigaste torde vara dopamin. Ökningen av dopamin 
i nucleus accumbens ytterhölje leder till förstärkning av belöningssystemet. Andra 
neurotransmittorer som också frigörs, exempelvis noradrenalin, GABA, acetyl-
cholin, serotonin, glutamat och endorfiner medierar övriga beteendeförändringar 
som uppstår efter nikotinpåverkan på olika andra typer av receptorer. Kemisk eller 
anatomisk destruktion av dopamin neuron i hjärna på råtta stoppar självadministre-
ring av nikotin. På samma sätt höjer borttagandet av nikotin tröskeln för hjärnans 
belöningssystem, något som är viktigt att tänka på i samband med behandling av 
abstinenssymtom [137].

Hjärnans belöningssystem är uråldrigt och ligger i hjärnans äldsta delar, det 
mesolimbiska systemet. Belöningssystemet, det vill säga känslor av välbehag när vi 
gjort något bra, gärna något som upplevts av ”gruppen” som bra, har ett för män-
niskosläktet som art mycket starkt överlevnadsvärde. Det har drivit ”flocken” framåt 
mot nya positiva mål. I detta system ingår också neutraliserande system som ”taggar 
ner” och avslutar de positiva känslorna. Vad som händer vid ett utvecklat beroende är 
att de positiva känslorna efter en cigarett eller för den delen sprit eller andra droger, 
tar över belöningssystemet och blir efter hand allt mer dominerande på bekostnad av 
de positiva upplevelser som tidigare utlöste känslor av välbefinnande.Vid ett upphö-
rande av exempelvis nikotintillförseln tar det balanserande nedåtstyrande systemet 
över med en rad välkända negativa effekter som följd. Betingning till lukt och smak, 
olika former av toleransutveckling samt social förstärkning bidrar ytterligare till att 
försvåra ett avslutande av nikotintillförseln. 

Abstinenssymtom som nedstämdhet, irritabilitet, rastlöshet, koncentrationssvå-
righeter, ökad hunger och sömnsvårigheter kan göra att risken för återfall ökar och 
chansen därmed till definitivt rökstopp minskar. De flesta återfall sker första veckan, 
medan en minskande andel sker första året och senare [138, 139]. Det finns relativt 
lite studier kring återfall och särskilt sena sådana, och vad som utlöser återfallen och 
hur man bäst ska hjälpa ex-rökaren att undvika dessa [140-142].
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Det finns liten anledning att tro att den postakuta abstinensen skulle vara särskilt 
annorlunda vid nikotinberoende än vid annat beroende som exempelvis alkohol eller 
andra droger. Utmärkande är den blandning av bio-psyko-sociala svårigheter som 
den abstinente upplever i denna fas, som vid alkohol och läkemedelsberoende kan 
dröja sig kvar i månader, ibland år. Den postakuta abstinensen är inte tillräckligt 
studerat vid nikotinberoende, men utgör med all sannolikhet en avgörande faktor 
för återfallen. Gorski [143] beskriver symtomen vid drogberoende på följande sätt:

Oförmåga att tänka klart. Beskrivs som svårigheter att koncentrera sig mer än 
korta stunder åt gången. Vanligt är även att man fastnar i upprepningar av vissa 
tankar, som mal i huvudet utan att man lyckas samla tankarna på ett normalt sätt. 
Förmågan att tänka abstrakt kan vara nedsatt.

Minnesstörningar. Gäller främst korttidsminnet. I stressiga situationer kan det vara 
svårt att komma ihåg även viktiga saker som hänt tidigare i livet.

Känslomässig över- och underreaktion. Handlar om en tendens att överreagera. Man 
blir arg för något som man senare tycker är en struntsak eller man blir oroligare och 
ängsligare än man tycker sig ha anledning till. En del beskriver en motsatt reaktion, 
de känner sig bedövade och känner inte något alls. Även när man förnuftsmässigt 
förstår att man borde reagera så känner man ingenting.

Sömnrubbningar. Yttrar sig främst i ovanliga och obehagliga drömmar, som kan 
hindra från att få tillräcklig sömn. Man kan även ha förändringar i sömnmönstret, 
t ex att ha svårare att somna in eller att man sover längre än tidigare.

Fysiska koordinationsproblem. Innebär att man besväras av yrsel, balansproblem 
och långsamma reflexer. Koordinationsproblemen gör att man känner sig fumlig 
och lätt råkar ut för olyckshändelser.

Stresskänslighet. Svårigheter att skilja mellan mycket och lite stress. Ofta känner 
man sig stressad i situationer som i vanliga fall inte skulle bekymra en. Stress har 
även den nackdelen att de andra postakuta symtomen förvärras under påverkan 
av stress.

Figur V. Att lyckas sluta röka - är det enbart ett trolleri? Teckning	Moa	Lundqvist
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1.7 Rökavvänjning i sammanfattning
Allt eftersom rökningens skadeeffekter blivit allt mer kartlagda och kända för en 
bred befolkning har också olika rökavvänjningsmetoder utvecklats och studerats. 
Antalet vetenskapliga artiklar som innehåller orden ”smoking cessation” har ökat 
närmast exponentiellt.

Figur VI. Antal publikationer i PUB MED under sökordet “smoking cessation”. 

Det finns evidens för att kort rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal till en 
tobaksberoende individ har effekt [144]. Om många nikotinberoende personer nås 
av denna information slutar ett ökande antal. Detta leder till ett minskat antal av 
tobaksrökförorsakade sjukdomar, som beräknas bli större än om samma resurser 
satsades på de med det tyngsta nikotinberoendet [145]. Det är viktigt att se att båda 
angreppssätten behövs och att inte det ena utesluter det andra. Det kan också vara 
så, att i detta upplysta tidevarv, den korta rådgivningen av hälso- och sjukvårds-
personal till stor del har spelat ut sin roll. Personer som överväger att sluta tar in 
information från bland annat nätet och hanterar då rökavvänjningen själv. Det är 
när vederbörande upptäcker att det inte var så lätt att sluta, eller har drabbats av 
symtom på sjukdom, rökförorsakad eller inte, som vederbörande kontaktar och då 
får tillgång till effektivare åtgärder med kvalificerad rådgivning (inklusive motive-
rande samtal), uppföljning och receptbelagda farmaka. Bupropion och varenicline 
är farmaka som förbättrar möjligheterna till rökstopp [146] [147]. Den grupp som 
är mest nikotinberoende och störst förbrukare av tobaksprodukter löper störst risk 
att drabbas av olika sjukdomar och förtida död [12]. Särskilda åtgärder behövs för 
att kunna hjälpa dessa människor. Evidens finns för att multifaktoriellt ingripande 
både med beteendevetenskaplig kompetens och farmakologisk behandling kan ge ett 
bra resultat [148]. En mix av olika behandlingsåtgärder anpassade för den enskilde 
individen verkar ha störst utsikt att lyckas. Rökavvänjning har bedrivits på många 
sätt och av många olika aktörer under många år. Resultaten har varit varierande. 
Rökslutarsiffrorna varierar mellan 3-5 % som lägst och upp mot 50 % som bäst efter 
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en ettårsuppföljning [135, 149, 150]. Samtidigt är återfallsfrekvensen betydande. 
Trots att evidensbaserade metoder för rökavvänjning sedan lång tid finns att tillgå 
används de ännu inte systematiskt och i tillräckligt stor omfattning inom hälso-och 
sjukvårdenen [151]. 2006 hade endast 70 % av landets vårdcentraler tillgång till 
tobaksavvänjare. (www.sfi.se).

1.8 Media 
Har en viktig roll på gott och ont. Viktiga forskningsresultat förs snabbt ut till befolk-
ningen och analyser och diskussioner breddar och tydliggör olika resultat så att så 
många som möjligt snabbt kan ta till sig ny kunskap. Detta i en ideal situation, men 
det kan också vara så att forskningsresultat framförs på ett ovederhäftigt, vinklat sätt 
som mer förstör än bygger upp folks kunnande i olika hälsofrågor. En djupare analys 
av medias roll ligger dock utanför denna avhandlings huvudsakliga intresseområde.

1.9 Västerbottens hälsoundersökningar, VHU
Under 1970 talet hade Västerbotten den högsta dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i 
landet [152]. För att möta befolkningens förväntan om förebyggande initiativ fattade 
Landstinget i Västerbotten beslut om ett långsiktigt interventionsprogram för att 
förebygga hjärl-kärlsjukdom och diabetes. Norsjö, en liten kommun i Västerbottens 
inland, valdes som försöksarea för utveckling av en modell som kom att innefatta 
både en individuell hälsoundersökning, inriktad på 30, 40, 50 och 60 åringar och 
populationsriktade åtgärder. Projektet utvidgades successivt till att omfatta samtliga 
14 kommuner i länet. Då ansatsen var långsiktig inbjöds till förnyad hälsoundersök-
ning efter 10 år, d.v.s. när 40-åringen blivit 50 år. Hittills (inkluderande 2009) har ca 
90 000 unika individer deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), varav 
ca 30 000 personer deltagit vid 2 tillfällen med 10 års mellarum, formande longi-
tudinella paneler [153]. Hälsoundersökningen innefattade olika typer av mätningar 
såsom kroppsvikt, längd och blodprover, inklusive glukosbelastning, samt ifyllande 
av frågeformulär om socioekonomiska förhållanden och levnadsvanor. I VHU ingår 
också ett hälsosamtal med en distriktssköterska kring hälsofrågor i allmänhet och 
undersökningsresultat i synnerhet. Deltagandefrekvensen har varierat, men har under 
de senaste åren varit drygt 65 %. Av figur VII framgår också vilka motiv deltagare 
angett som inbjöds och inte deltog i hälsoundersökningen 2001.
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Figur VII. Deltagande respektive motiv till att inte delta (%) i Västerbottens Hälsoundersökningar 
2001. n=9159 personer.

Populationsstrategin har inkluderat aktiviteter av olika slag i lokalsamhället, exem-
pelvis utbildningsaktiviteter på lokalplanet, information i media, livsmedelsmärkning 
avseende socker och fettinnehåll, lansering av fettsnåla produkter med utveckling av 
”det gröna nyckelhålet”. 1995 begränsades VHU-inbjudan till dem som fyllde 40, 50, 
60 år, samtidigt som hälsoundersökningarna integrerades som en del i primärvår-
dens ordinarie uppdrag. Distriktssköterskor med intresse och fallenhet för uppgiften 
blev nyckelpersoner i genomförandet av hälsoundersökningarna. Vid konstaterade 
avvikelser i hälsostatus eller prover remitterades personen till läkare för ytterligare 
värdering av förändringarna och för ställningstagande till vidare utredningar och 
eventuell behandling. En bortfallsundersökning har presenterats som endast visade 
små sociala skillnader mellan deltagare och icke deltagare i hälsoundersökningarna. 
Arbetslösa, låginkomsttagare och yngre personer tenderade att deltaga något mindre 
i hälsoundersökningarna. Det allmänna hälsotillståndet mätt som riskfaktorer var 
mer likt än olikt mellan deltagare och icke deltagare [154].
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2.0 Myndigheter med inflytande över tobaksbrukets 
omfattning, fördelning och spridning i samhället
Åtgärder mot tobaksbruket ingår i en komplex väv av olika myndigheters åtaganden 
och verksamheter. Lagstiftning och därav följande åtgärder varierar något, men åtgär-
derna inriktas på att minska tillgången och konsumtionen av en hel rad hälsovådliga 
och farliga substanser. Nya riktlinjer för kraftsamling mot både alkohol, narkotika, 
dopning och tobak (ANDT) har antagits 2010.  

Organisationen för att nå de nationella ANDT-målen
 Nationell nivå Regional nivå Lokal nivå

Figur VIII. Organisationsmatris (Regeringskansliet) för ANDT verksamheten i Sverige.

Figur IX. De tre verksamhetsnivåerna för ANDT arbetet.
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Regering och riksdag har det övergripande folkhälsopolitiska ansvaret och har i 
den andan skrivit på och ratificerat WHO´s ramkonvention om minskning av tobaks-
bruket (www.tobaksfakta.se). Vid Sveriges inträde i EU fastställdes att snusförsäljning, 
som ett EU undantag, skulle få fortsätta i Sverige, grundat på bland annat den långa 
och djupt rotade tradition som vi har i Sverige när det gäller konsumtionen av snus. Då 
lika konkurrensens villkor, och frihandel är hörnstenar i EU-tanken hävdas i debatten 
att Sverige bör få sälja snus fritt i Europa. Dessutom hävdas att det svenska snuset 
skulle vara mycket mindre farligt än den tuggtobak och det snus som importeras till 
Europa från andra länder, då svenskt snus har jämförelsevis låga koncentrationer 
av tobaksspecifika cancerframkallande nitrosaminer, även om halterna är mycket 
högre än vad som tillåts i födan. Ett annat argument är att snuset skulle kunna ersätta 
rökningen och därigenom förbättra folkhälsan eftersom snus är mindre farligt än to-
baksrökning. Det finns dock än så länge ingen forskning om snusets eventuella värde 
och potential som rökavvänjningsmedel. Ett styrmedel som regering och riksdag har 
är tobaksskatten. Blir den för hög ökar gärna insmugglingen i landet av cigaretter och 
blir den för låg stimulerar den till ökat rökande [155]. Förändringar i tobaksskatten 
ger nästan omgående också förändringar i försäljningsstatistiken. Skattesänkningen 
1998 ledde till ökning av mängden sålda cigaretter, mest troligt på grund av en ökad 
legal försäljning. Tobaksskattehöjningen 2006-2007 återspeglades i en tvär nedgång 
av både cigarett- och snusförsäljningen. Beträffande snuset fanns också tecken på en 
betydande hamstring före skattehöjningen. Skattehöjningen ledde också till en ökad 
tax-free försäljning(www.swedishmatch.com). Denna typ av åtgärder påverkar alltså 
sammantaget den totala konsumtionen av tobaksprodukter.

Statens folkhälsoinstitut, FHI, har det samlade ansvaret för att följa upp den 
nationella folkhälsopolitiken, för bland annat tobak. Institutet har enligt tobakslagen 
det centrala tillsynsansvaret för en begränsning av rökning i vissa lokaler, handel 
med tobak, varningstexter, produktkontroll och uppgifter om kostnader för mark-
nadsföring.

Länsstyrelserna har det regionala tillsynsansvaret över tobakslagens bestämmel-
ser om rökfria miljöer, åldersgränser och marknadsföring. Länsstyrelsen ska också 
systematisera, sammanställa och analysera utvecklingen av tobakshandeln i länet.

Kommun, konsumentombudsman ansvarar för och har tillsyn över marknads-
föring av tobaksvaror.

Arbetsmiljöverket är ansvarigt för luftmiljön på arbetsplatserna.

Landstingen bedriver inom ramen för det uppdrag som Hälso- och Sjukvårdslagen 
anger, ett stort och viktigt arbete inom det tobakspreventiva området. 

Rökprevalensen i Västerbotten är bland de lägsta i landet. Här kan landstingets 
insatser i form av tobaksfria arbetsplatser inom sjukvården spelat en viktig norme-
rande roll.. Andra landstingsåtgärder som kan ha gett ”signaleffekter”, var att placera 
rökrutor på så stort avstånd från entréerna att astmatiker eller andra rököverkänsliga 
personer skulle kunna ta sig in i sjukhus och hälsocentraler utan att behöva utsättas 
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för risken att bli försämrade. Beslut att sluta sälja tobak inom sjukhusområdet har 
varit en viktig markering.

I den kliniska verksamheten innebär ökad insikt om att rökning äventyrar och i 
många fall försämrar operationsresultaten viktig ny kunskap [65, 68, 156, 157]. Rök-
frihet före operation ger snabbt besparingar i form av minskat antal postoperativa 
infektioner, fördröjd sårläkning och färre komplikationer från hjärta-lungsystemet. 
Ett antal veckors rökfrihet före ett ortopedkirurgiskt ingrepp bedöms medicinskt 
försvarbart. Sådana bestämmelser medför att starkt nikotinberoende patienter kan 
få hjälp att sluta före en operation, både i form av stödpersonal och av gratis niko-
tinersättningsmedel. 

I framtiden kommer denna typ av verksamhet att växa och ta allt mer i anspråk 
av de rökavvänjningsresurser som finns inom sluten vården. I Västerbotten bedrivs 
forsknings- och utvecklingsverksamhet av särskild betydelse för det tobakspreventiva 
arbetet. Regelbundna kurser samt stöd till rökavvänjningspersonal ute i vården sker 
kontinuerligt. Arbetet med att minska nyinflödet av nikotinberoende individer har 
via projektet Rökfri Duo, som vänder sig särskilt till föräldrar och skolbarn, visat sig 
framgångsrikt [158].

Trenden för rökfrihet inom sjukvården, landsting i övrigt och kommuner är tyd-
lig. År 2006 hade 19 landsting politiskt beslutade policydokument jämfört med 12 
landsting 2002. 2006 hade 70 % av landets vårdcentraler tillgång till tobaksavvänjare. 
Mer än 100 av landets kommuner har infört rökfri arbetsmiljö, (www.tobaksfakta.
org, www.afaforsakring.se). 

Reguljära rökavvänjningskliniker med forskningsverksamhet finns på landets 
universitetssjukhus.

Frivilligorganisationer. En rökfri generation, VISIR, yrkesföreningar, studieför-
bund är exempel på organisationer som bedriver ett aktivt tobakspreventivt arbete.

2.1 Något om tobaksindustrin
Tobaksindustrin är den starkaste motverkande kraften mot en begränsning av to-
baksbruket i samhället. Swedish Match AB har fokuserat på rökfri tobak (snus), cigar-
rer och tändprodukter, samtidigt som man överlåtit till stora internationella bolag 
att ta över tillverkningen av cigaretter, medan man själv sköter om distributionen 
i landet. House of Prince AB, Philip Morris AB och JTI Sweden AB är exempel på 
sådana bolag. Försäljningen av cigaretter är långsamt minskande och är nu nere i ca 
6 miljarder cigaretter per år. Snusförsäljningen ökar samtidigt och är uppe i ca 200 
miljoner dosor per år. 

När det blir ökat motstånd mot att röka letar sig tobaksindustrin andra vägar, ett 
exempel var införandet av cigaretter med beteckningen Light eller Ultralight. Där 
hade man genom att tillföra små lufthål i filtren kunnat påvisa minskad mängd tjära 
och andra gifter vid maskinellt genomförda röktester. Ute i verkligheten visade det 
sig dock att rökarna fick dra i sig mer tobaksrök och fler cigaretter för att uppnå 
samma nikotinkänsla som tidigare. Hälsovinsterna med denna innovation uteblev 
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alltså och det hela har upphört. Ansträngningarna från tobaksindustrin att göra 
positiv reklam för sina produkter är fortsatt uttalade, trots lagar om begränsning av 
reklam och farlighetsmärkning på produkterna. I utvecklingsländerna annonseras 
ohämmat ute i byar och städer (www.tobaksfakta.se) och i industriländerna smyger 
sig reklamen in i folks medvetanden genom olika metoder, bl.a. att tobaksproduktens 
namn dyker upp i musiktexter, filmtitlar och i diverse andra kulturella sammanhang. 
Tobaksindustrin satsar allt mer och mer på att marknadsföra så kallad rökfri tobak 
dvs. snus och vänder sig där mot nya grupper, exempelvis yngre och medelålders 
kvinnor. Specialdesignade snusdosor som tros tilltala kvinnor ingår i strategin att 
öka försäljningen. Antalet snusande yngre svenska kvinnor har successivt ökat fram 
till och med 2007 (www.scb.se), men om det beror på marknadsföring eller annat är 
dock oklart. Äldre kvinnor betraktar för sin del snuset som ”okvinnligt” [159]. Ök-
ningen av snusandet har hos kvinnor med lägre utbildning, som också röker mest, 
lett till att andelen nikotinberoende individer i dessa grupper ökat. 
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Syfte 
Övergripande syftet med avhandlingen är att utifrån en analys av tobaksvanor och 
tobaksbruk individuellt och i samhället belysa hur tobakspreventivt arbete kan ut-
vecklas.

Specifikt är avsikten att belysa:

– Tobaksmönstrets förändringar över tid i en svensk medelålders befolkning 
(Delstudie I och IV)

–  Hinder och framgångsfaktorer i rökslutsprocessen (Delstudie II och V) 

–  Storrökandets hälsopåverkan (Delstudie III)
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Material och metod
Avhandlingens delarbeten, forskningsfrågor, studiepopulation, studiedesign och 
analysmetoder som använts framgår av Figur X.

Del- 
arbete nr

Forskningsfråga Studiepopulation Studiedesign Analys

I Hur har tobaks-
mönstret ändrats från 
1990-2007 i relation 
till ålder och socio-
ekonomiskt status.

VHU 1989-2007

n=112 920

Tvärsnittsstudie
med upprepade 
tvärsnitt

Longitudinell
studie (paneler)

Deskriptiv  
analys av 
trender

II Vilka hinder och bar-
riärer finns det i en 
rökslutarprocess?

n=9 Semistrukturerade 
djupintervjuer.

Innehållsanalys

III Finns skillnader i 
metabola parametrar, 
livsstil och sociala 
faktorer mellan stor-
rökare och ickerökare?

VHU 1989-1999

Fall n=286
Referenter n=572

Fall-referentstudie, 
köns- och ålders- 
matchad

Regressions-
analys.

IV Hur har tobaksvanor-
na förändrats under 
en tioårsperiod?

VHU 1990-1994 vs.
2000-2004

n=16492

Panelstudie Deskriptiv 
analys
av förändringar 
i tobaksvanor

V Vad bidrar till ett 
lyckat rökstopp hos 
män och kvinnor.

VHU 2006

n=513

Tvärsnittsstudie Deskriptiv 
analys 
av enkätsvar

Figur X. Översikt över avhandlingens delarbeten.

Studiepopulation
Avhandlingen baseras till stora delar på hälsodata som insamlats inom ramen för 
Västerbottens Hälsoundersökningar, VHU, se sid 34. Dessutom ingår en kvalitativ 
djupintervjustudie med ett strategiskt urval respondenter liksom en enkätstudie.

I Delstudie I, III, IV utgör Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, studiebas. 

I Delstudie II är nio kvinnor från Umeå tätort studiepopulation.

I Delstudie V ingår 513 personer som i VHU undersökningen 2006 svarat jakande 
på frågan om rökning, men som våren 2007 var tobaksfria.
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Figur XI. Översikt över tidsperioder där datainsamling genomförts för respektive delarbete.

Ingående delstudier
Delstudie I baseras på 18 upprepade tvärsnitt bestående av 30, 40 och 50 åriga VHU- 
deltagare under åren 1990-2007. Materialet har vid analysen delats in i perioderna 
1990-1995, 1996-2001 och 2002-2007. Totalt ingår 112 920 personer, 49,2% män och 
50,8 % kvinnor. Eftersom undersökningar av 30 åringar (n=8980) upphörde 1995 
har dessa exkluderats ur tvärsnittsanalysen, som därför baseras på 103940 individer. 
I delstudien ingår också åtta paneler speglande VHU deltagare 1990-1997, i åldrarna 
30, 40, 50 år, som sedan följts upp tio år senare, dvs. 2000-2007. Antalet deltagare 
som deltog i tioårsuppföljningen var 26 867 (70,6 %). 

Delstudie II bygger på semistrukturerade djupintervjustudier med nio rökande 
eller före detta rökande kvinnor. Informanterna valdes utifrån aspekten om purpose 
sampling:”The inquirer selects individuals and sites for study because they can pur-
posefully inform an understanding of the research problem and central phenomenon 
in the study. Decisions need to be made about who or what should be sampled, what 
form the sampling will take and how many people or sites need to be sampled” [160]. 
Sex av kvinnorna valdes från intervjuarens patienter vid vårdcentralen och ytterligare 
tre kvinnor, som inte hade varit patienter vid vårdcentralen, valdes för att ge större 
spridning avseende samhällsklass, ekonomisk situation och sjukdomssyn. Tre hade 
mycket små socioekonomiska förutsättningar, två var välbeställda administratörer, 
två var sjukpensionärer och två ålderspensionärer. De patienter som tillfrågades 
bedömdes vara trygga i kontakten med sin läkare och i så liten beroendesituation 
som möjligt. För att minska eventuell känsla av hämning eller underordning ge-
nomfördes intervjuerna i de flesta fall i hemmen. Vid ett tillfälle gjordes intervjun 
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på vederbörandes arbetsplats. En intervju utfördes av en annan forskare i gruppen 
(AÖ). Informanterna fick förhandsinformation om intervjun och fick sedan tänka 
till i hemmamiljön, varpå en sekreterare från vårdcentralen ringde och frågade om 
möjlighet och intresse att delta i studien. 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt från en intervjuguide (Appendix 
1), spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjuguiden täckte flera 
olika aspekter av tobaksrökningen, bl.a. tobaksbakgrund, könsperspektiv, för- och 
nackdelar med att röka, synpunkter på hälso-och sjukvården och olika hinder som 
kunde försvåra att sluta röka. Varje intervju varade 1-1½ timme. Analysen gjordes 
med kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman [161]. Ana-
lysen genomfördes i tre steg: 1) de utskrivna intervjuerna lästes först av var och en 
i forskargruppen, för att få en övergripande uppfattning och känsla för budskapen 
i de utskrivna intervjuerna. 2) texterna kodades med hjälp av meningsbärande en-
heter (”meaning unit”), som markerade de viktigaste aspekterna i den information 
som deltagarna lämnat. 3) I ett tredje steg diskuterade de tre forskarna vilka olika 
subteman och teman som kunde härledas ur materialet, för att uppnå ett sk samför-
handlat resultat. 

I Delstudie III är storrökare fall och en ålders- och könsmatchad grupp icke-rökare 
referenter. VHU databas 1989-1999 omfattade 61 887 personer varav 286 personer 
hade uppgivit sig vara storrökare, 62 kvinnor och 224 män. Med storrökare avsågs 
VHU-deltagare som rapporterat att de rökte mer än 25 cigaretter per dag medan 
referenterna var deltagare som uppgivit att de aldrig rökt, n=572. 

Figur XII. Prevalensen av olika former av tobaksbruk samt fördelning av antalet rökta cigaretter 
per dag i VHU materialet 1989-1999.
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Storrökare n=286  (2,4%)
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Ex -rökare 31%
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Deltagarkarakteristika presenterades som medelvärden +- SD. Statistisk signifikans 
testades för kategoriska variabler medelst Chi 2 test. För beräkning av de oberoende 
variablerna användes univariat och multivariat logistisk regression.

Delstudie IV baseras på fem VHU- paneler, det vill säga deltagare 1990, 1991, 1992, 
1993 och 1994 som sedan återkom för ny hälsoundersökning 10 år senare. 

Under åren 1990-1994 deltog 23 863 personer i hälsoundersökningarna. Av dessa 
var 22 291 fortfarande boende i Västerbotten 10 år senare och blev därmed på nytt 
inbjudna. Av bortfallet på 1572 personer, hade 1062 flyttat från länet, 503 avlidit 
medan 7 personer inte kunde kontaktas på grund av anonymitetsönskan. Totalt 
genomförde således 16492 personer tioårsuppföljningen (68,1 %). 

Rökvanor definierades i tre kategorier: icke rökare, ex-rökare och dagligrökare. 
Icke rökare var de som ”aldrig rökt”. Ex-rökare var de som svarat på frågan i VHU 
formuläret ”röker du för närvarande” med alternativet ”inte nu, men rökte tidigare 
regelbundet”, medan de som svarade ”inte nu, men rökte tidigare då och då” katego-
riserades som icke rökare. Rökare definierades som de som rökte en cigarett eller mer 
per dag. Snusanvändare var de som regelbundet snusade varje vecka. Blandbrukare 
var de som använde både snus och cigaretter.

Figur XIII. Schematisk bild över panelerna.

Grundat på denna kategorisering definierades tobaksbruk i sex olika kategorier: (1) 
tobaksfri, (2) tobaksfri som tidigare rökt, (3) snusanvändare, (4) snusanvändare och 
före detta rökare, (5) rökare och (6) både snus användare och rökare. Vid 10 årsupp-
följningen reducerades dessa kategorier till fyra: (1) tobaksfri, (2) snusanvändare, 
(3) rökare, (4) blandbrukare snus och cigaretter.
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Enkätfrågorna i Delstudie V utgår delvis från svar som erhölls i Delstudie II. En-
käten bestod dels av bakgrundsfrågor, dels av särskilt konstruerade frågor rörande 
attityder till tobaksanvändning och till hinder och möjligheterna att kunna sluta 
använda tobak, samt frågor som speglade upplevda positiva eller negativa effekter av 
att sluta röka (Appendix II). Svarsalternativen hade formen av en modifierad Likert 
skala med fyra valmöjligheter, två positiva och två negativa till ett givet påstående. 
De två positiva alternativen slogs sedan ihop i den slutliga analysen. Enkätfrågorna 
validerades genom att personal på en hälsocentral läste igenom enkäten och därefter 
diskuterades frågornas tydlighet och begriplighet.

Enkäten skickades ut till 3 517 invånare i Västerbotten som deltagit i VHU under 
2006 och som svarat ja på frågor om rökning, snusanvändning, blandbruk eller att 
de tidigare använt tobak dagligen. 2117 personer besvarade enkäten (60%) . Fem 
enkäter exkluderades på grund av att man inte godkände att svaren kopplades till 
VHU enkäten. I delstudie V ingår de 513 individer som var tobaksfria vid tidpunkten 
för studien men som hade uppgivit vid hälsoundersökningen hösten 2006 att de 
tidigare rökt dagligen. 
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Forskningsetisk prövning
Godkännande för studierna har erhållits från Forskningsetiska kommittén vid Umeå 
Universitet. Deltagande individer i Delstudie II har fått muntlig och skriftlig infor-
mation samt gett skriftligt samtycke innan intervjuerna genomfördes. Härvid infor-
merades också om möjlig vetenskaplig publicering och att deltagarna tillförsäkrades 
konfidentialitet. Efter det att Deltudie II avslutats inbjöds deltagarna till ett möte där 
man fick information om och möjlighet att diskutera studieresultaten.

Etiskt godkännande vid forskningsetiska kommittéen vid Umeå Universitet , 
Delstudie I 08-131M, Delstudie II dnr 02-041, Delstudie IV dnr 06-071M, Delstudie V 
dnr 04-159M. Studier enbart baserade på VHU material har särskilt forskningsetiskt 
godkännande, Delstudie III.
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Resultat
Denna avhandling kretsar kring rökslutarprocessen. Den belyser hinder mot att sluta 
(Delstudie II) och viktiga framgångsfaktorer (Delstudie V). Den illustrerar hur för-
ändringar i tobaksbruk ser ut under en längre period (Delstudie I och IV), granskar 
det stöd samhället ger dem som vill sluta röka (Delstudie V) och analyserar riskfak-
tormönster för hjärt-kärlsjukdom bland storrökare (Delstudie III).

1. Hur förändras tobaksmönstret över tid i en svensk 
medelålders befolkning?

Delstudie I
Förändringar i tobaksvanorna beskrivs utifrån data från Västerbottens Hälsounder-
sökningar (VHU). Analyserna baseras på både tvärsnitts- och longitudinella studier. 
Detta senare har varit möjligt då samma individer har återkommit för förnyad under-
sökning efter tio år. Delstudie I beskriver förändringar (tvärsnittsdelen) i tobaksbruket 
under perioden 1990-2007. Data från 47 850 män och 51 531 kvinnor analyserades, 
ofullständiga data (missing data) var 4,3 % för männen och 4,4 % för kvinnorna. 
Prevalensen av tobaksfria individer har ökat från 60 % till 61 % för männen och från 
72 % till 75 % för kvinnorna. Prevalensen rökare minskade bland männen från 26 % 
till 16 % och bland kvinnorna från 27 % till 18 %. Användningen av snus ökade bland 
männen från 20 % till 28,6 % och bland kvinnorna från 1,4 % till 8,4 %. Blandbruk 
av snus och rökning var väsentligen stabilt och var för männen 7 % vid baseline till 
5 % vid follow up och för kvinnorna 1 % respektive 1,2 %. 

Utbildningsnivån höjdes generellt under den studerade tidsperioden i alla grupper, 
dock mest för kvinnorna. Högsta andelen universitetsutbildade under tidsperioden 
2002-2007 fanns bland 40-åriga kvinnor: 40,7 %. 

I tvärsnitten var snusande vanligast bland 40-åriga män och andelen ökade 
från 28 % (perioden 1990-95) till 34 % (perioden 2002-07). Mest ökade män utan 
tidigare rökhistoria. Bland 40-åriga kvinnor ökade snusbruket mer än fyrfalt, från 
3 % till 14 % mellan motsvarande perioder. Här fanns dock ökningen främst bland 
tidigare rökare. Snusande bland 50-åriga män ökade från 18 % under åren 1990-95 
till 30 % under åren 2002-2007, jämt fördelat bland tidigare rökare och män utan 
rökhistoria. 50-åriga kvinnor ökade sitt snusbruk från 0,8 % till 8,2 %, men här var 
ökningen störst bland tidigare rökare. Bland 60-åriga män ökade snusbruket mellan 
perioderna från 14 % till 21 % och för 60-åriga kvinnor från 0,3 % till 3 %, i bägge 
fallen återfanns ökningen främst bland tidigare rökare.

Under 2002-2007 perioden slutade 40-åriga kvinnor röka utan att börja snusa i 
ungefär samma omfattning som 60-åriga män hade gjort under perioden 1990-1995, 
56 % respektive 58 %.

Åldersjusterade trender för tobaksbruk 1990-2007 avseende utbildningsnivåer 
visade att den tobaksfria delen av populationen var 55 %, 60 % och 70 % bland män 
med kort, mellan och hög utbildning och för kvinnor blev siffrorna 65 %, 70 % och 
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80 % respektive. Dessa siffror var tämligen stabila under undersökningsperioden, 
dock med en något vikande trend för lågutbildade män (-3,3 %) och för lågutbildade 
kvinnor (-6,4 %). 

Både män och kvinnor med kortare utbildningar hade svårare att sluta och blev i 
större omfattning dubbelbrukare av både snus och cigaretter än högutbildade.

Blandbruk av både snus och cigaretter ökade något under observationsperioden 
fram för allt för kortutbildade män och kvinnor.

Den longitudinella panelstudien visade att bland rökarna hade 28% av männen 
och 32 % av kvinnorna slutat helt efter 10 år, medan 55 % fortsatte att röka. Bland 
blandbrukarna var bara 12 % män och 18 % kvinnor helt tobaksfria efter 10 år.

Figur XIV. Tobakskonsumtionsmönster bland deltagare i VHU 1990-2007, uppdelat på kön och 
utbildningsnivå. Data är medelvärden för tre sexårsperioder, justerade för åldersfördelningen i 
hela materialet för män och kvinnor.

5 6

Fig XVI. 
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Delstudie IV
Studien baseras på en tioårsuppföljning av 23 863 VHU-deltagare under fem på 
varandra följande år. Baselineundersökningarna genomfördes 1990-1994. Vid follow 
up 2000-04 deltog 16492 personer. Andelen helt tobaksfria, både män och kvinnor, 
ökade under tioårsperioden. Rökandet minskade markant, snusandet ökade något 
medan blandbruket var väsentligen oförändrat, Figur XV.

Majoriteten av studiens medelålders män och kvinnor slutade röka utan att bli 
snusberoende.

Figur XV. Prevalens (i procent) av rökare, snusanvändare, blandbrukare och tobaksfria personer 
vid baseline och tio år senare.
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Figur XVI. Förändringsmönster i tobaksbruk från baseline till tioårsuppföljning bland rökare upp-
delat på skilda utbildningsnivåer. Skillnad i framgång när det gäller att sluta röka märks tydligast 
beroende på slutlig uppnådd utbildningsnivå där de kortutbildade hade betydligt svårare att 
sluta röka. Fler högutbildade kvinnor jämfört högutbildade män ser ut att lyckas bli nikotinfria 
där männen i betydligt större omfattning har börjat snusa.

2. Vilka hinder och framgångsfaktorer finns  
i rökslutsprocessen? 

Delstudie II 
Studien belyser hur rökare tänker och känner inför sitt tobaksberoende och vilka 
hinder och barriärer som finns mot att sluta röka.

Sex huvudteman framkommer i analysen. ”Mervärden av rökningen”, ”mervärden 
av att sluta röka”, ”rökstimulerande sammanhang, fatalism och skam”, ”kulturella och 
strukturella barriärer”, ”förväntningar och frustrationer i samband med kontakter 
med hälso- och sjukvården”, ”bättre sätt att utföra sluta röka arbetet på”.

Mervärden med rökningen uttrycktes i form av en speciell känsla av grupptillhörig-
het, trivsel, hemmakänsla bland rökare, lite grand som att samlas runt lägerelden. 
Där fanns alltid en glad stämning medan man uppfattade icke rökarna mer eller 
mindre som tråkmånsar. Upplevelsen av kaffe och alkohol förstärktes till det bättre 
och problemlösningsförmågan blev bättre.

Mervärden av att sluta uttrycktes framför allt som en skön känsla av frihet, att 
inte behöva tänka på att ha med sig rökverk överallt. Många positiva hälsoaspekter 
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noterades också tidigt, exempelvis förbättrad lukt och smak, mindre hosta och därav 
mindre problem med inkontinens. Man beskrev ett stadigt förbättrat tandstatus och 
en allmän känsla av välbefinnande.

Figur XVII. Teman och subteman från innehållsanalys av nio intervjuer.

Röktillåtande sammanhang, fatalism och skam fanns ofta med i bilden. Många be-
rättade om en uppväxt i en röktillåtande miljö, t. ex när någon tagit sin realexamen 
(i 15-årsåldern) blev det tillåtet att sitta i köket och röka med de vuxna. Rökningen 
innebar ett upptagande i vuxenkretsen och ett tecken på gillande och att man dög. 
Denna känsla har fortsatt i vuxenlivet då man identifierat sig som en av många rö-
kare när man under arbetsraster kunnat träffas i grupp och röka. En del uttryckte ett 
fatalistiskt synsätt. Mycket i livet går inte hur som helst att göra något åt. Det finns 
många allehanda sätt att råka ut för olycka, sjukdom och död, varför rökningen inte 
spelade någon avgörande roll. Ska man likaväl dö kan man lika gärna göra det av 
rökningen som av något annat. ”Jag kan hur som helst bli ihjälkörd i morgon i en 
trafikolycka eller få ett flygplan i huvudet”. Allt eftersom det yttre trycket från media 
och samhälle ökat om rökningens skadliga effekter och man trots detta inte kunnat 
sluta, kom också känslor av skam. Vem vill inte kunna hantera sitt beroende och sluta 
när man vill? Barn och barnbarns kritik av rökningen uppgavs som en allt starkare 
kritik och påminnelse om det egna tillkortakommandet när det gällde försöken att 
sluta röka. Kulturella och strukturella hinder var påtagliga och vanliga. Viktökning 
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i samband med rökstopp kände alla till och oroade sig för. Dubbelarbete hemma 
och i lönearbete liksom stort ansvar för gamla, sjuka föräldrar och andra anhöriga 
upplevdes som en stor påfrestning och därmed ett hinder att sluta röka. Rökningen 
användes här som en tröst och en belöning efter dagens slit.

Frustrationer i samband med kontakter med hälso- och sjukvården var också 
vanligt. Man uppfattade sig inte som sjuk och därmed tyckte man sig inte platsa i 
sjukvården. Samtidigt visste man att man kunde få hjälp där. Det upplevdes som ett 
misslyckande att söka hjälp. Många hade också med mindre lyckat resultat själva 
försökt sluta med hjälp av nikotinersättningsmedel.

Det mesta av svårigheterna med att sluta röka uppfattades som en svaghet i den 
egna viljan och motivationen. Några efterfrågade stöd eller coachning enskilt eller 
i grupp. Fokus på hälsa och livsstil med rätt kost, motion och allmänt sunt leverne 
upplevdes som viktigt stöd i rökslutarprocessen.

Delstudie V
Denna enkätstudie handlar om hur de 513 ex-rökare som anger sig ha lyckats bli 
helt tobaksfria, ser på olika faktorer och omständigheter som rörde tobaksbruk och 
själva rökslutarprocessen. Frågorna ingick i avsnitt H (se Appendix II) i enkäten 
med rubriken ”För och nackdelar med att sluta röka. Det positiva med att sluta röka 
var att jag….” och ”Det negativa med att sluta rölka var att jag…” Nästa frågeområde 
ingick i avsnitt F i enkäten med rubriken ”Som stöd för att sluta röka hade jag särskilt 
hjälp av..” Sista avsnittet rörde att ta ställning till ett antal påståenden i avsnitt D 
”Var vänlig ta ställning till följande påståenden...” och rörde ett antal kunskaps och 
attitydfrågor kring tobaksbruk.

Resultaten från frågorna om vad som var positivt respektive negativt med att sluta 
röka visade bland annat att fler kvinnor än män tyckte det var skönt att slippa ha 
dåligt samvete för rökningen (p<0.05) och slippa känna trycket från omgivningen i 
form av spydiga kommentarer från släkt och vänner. Generellt förbättrad kondition 
och förbättrad lukt och smak rapporterades från mer än 90 % av respondenterna, 
Figur XVIII. När det gäller negativa upplevelser av att sluta röka uppgav fler kvinnor 
än män depressiva känslor och problem med viktökning, medan fler män än kvinnor 
uppgav sig haft svårare abstinensbesvär. Ungefär en av fem uppgav stressymtom vid 
rökstoppet, en av tio depressiva besvär och knappt en av fem svåra abstinensbesvär, 
Figur XIX. 

När det gäller analysen av svaren i avsnitt F ”Som stöd för att….”, Figur XX, finns 
skäl att anta att lokala förhållanden i Västerbotten, exempelvis begränsad tillgång till 
psykoterapi för rökavvänjning, akupunktur och hypnos avspeglas i svaren. Få indi-
vider uppgav sig ha kontaktat hälso-och sjukvården i det uttalade syftet att få hjälp 
med rökavvänjning vilket i sin tur exempelvis kan ha inneburit att råd om kontakt 
med ”Sluta röka linjen” uteblivit. Den begränsade kontaktytan gentemot sjukvården 
förklarar också sannolikt den låga förskrivningen av receptbelagda farmaka för rökav-
vänjning. Kvinnor uppgav i större omfattning än män att de behandlats med farmaka 
även om det totalt är låga siffror. Betydelse angavs för att rökförbudet på restauranger 
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och caféer hade varit till speciellt stöd speciellt för kvinnor med kortare utbildning 
jämfört med högskoleutbildade.(p<0.05). En mindre del av respondenterna (några 
få procent) hade också provat att använda snus under rökslutarprocessen och tyckt 
detta varit till visst stöd och sedan också kunnat sluta med snuset. 

I enkäten ingick också i avsnitt D ett antal påståenden som avspeglar kunskaps- 
och attitydsituationen i gruppen, Figur XX. Stor samstämmighet rådde när det gällde 
motivationens starka betydelse för ett lyckat rökstopp. Viktökningen såg man inte 
som något särskilt stort problem. och man kände till att vinsterna med ett rökstopp 
var betydligt större än riskökningen med en måttlig viktökning [162]. Nära hälften 
av respondenterna tyckte inte att sjukvården skulle hålla på med rökavvänjning utan 
det kunde andra instanser i samhället göra. Nära 100 % av respondenterna kände till 
riskerna för gravida och barn. Drygt 10 % tyckte riskerna med rökningen var över-
drivna. 20 % av männen och 11 % av kvinnorna tyckte att snusning kunde vara ett 
bra sätt att komma ifrån rökningen (p<0.05). 7 % av männen och 4 % av kvinnorna 
ansåg att snusa var ofarligt ur hälsosynpunkt. Knappt hälften tyckte det hade blivit 
för dyrt att snusa eller röka.

Figur XVIII. 513 ex-rökares uppfattningar om vad som varit positivt med att sluta röka. 

Jag
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Figur XIX. 513 ex-rökares uppfattning om vad som varit negativt med att sluta röka.

Jag

Figur XX. 513 ex- rökares kunskaps- och attitydprofil.



59

Figur XXI. 513 ex-rökares uppfattning om vilken typ av stöd som varit positivt under sluta röka 
processen.

3. Storrökandets hälsopåverkan

Delstudie III
Ett flertal epidemiologiska studier har pekat på att rökare dör förtida i hjärtinfarkt. 
Någon entydig förklaring har dock varit svårt att få. I Delstudie III jämförs stor-
rökare med ’aldrig-rökare’, varvid framkommer att storrökarna som grupp har 
kraftigt förhöjda värden på ett flertal biokemiska variabler som samtliga är kända 
för att öka risken för hjärtinfarkt, Tabell I och II. Jämförelsen avseende basdata 
visade att manliga storrökare hade signifikant förhöjda värden av kolesterol, tri-
glycerider och fasteblodsocker jämfört med kontrollerna. Kvinnliga storrökare 
hade signifikant förhöjt BMI, kroppsvikt, triglycerider och fasteblodsocker jämfört 
kontrollerna, Tabell I. 

Den univariata logistiska regressionsanalysen visade att manliga storrökare hade 
signifikant förhöjt OR för triglycerider >2.9, Tabell II. Kvinnorna hade förhöjt OR 
för BMI, fasteblodsocker >7.0 och triglycerider>1.9. Jämfört med kontrollerna 
visade vår studie också att rökarna oftare var ensamstående. De var mindre fysiskt 
aktiva på fritiden och de hade oftare en kortare skolutbildning. I denna analys hade 
också egen skattad hälsa lagts in i den logistiska analysen, vilket inte var fallet i 
ursprungsstudien.
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Den multivariata regressionsanalysen visade att det var vanligare hos storrökare med 
sämre egenskattad hälsa, lägre fysisk aktivitet på fritiden och lägre utbildningsnivå. 
Singelboende var också vanligare för både män och kvinnor. Storrökande män hade 
också signifikant högre värden på triglyceridfettet än referenterna, Tabell II.

Tabell I. Baslinjekarakteristika för kön för kontinuerliga variabler, medelvärden (M) och standard 
avvikelser (SD) och p-värden för skillnader mellan storrökarna och de som aldrig rökt. 

Män Kvinnor

Storrökare
(n=221)

Aldrig rökt 
(n=442)

Storrökare
(n=62)

Aldrig rökt
(n=124)

M SD M SD p-
värde 

M SD M SD p-
värde

Längd (cm) 177.0 6.6 177.7 6.4 NS 163.7 9.1 164.2 6.7 NS

Vikt (kg) 80.9 13.8 80.8 10.9 NS 71.3 18.7 66.0 11.1 *

BMI (kg/m2) 25.8 3.8 25.6 3.2 NS 26.9 7.7 24.4 3.8 ***

S-kolesterol  
(mmol/l)

6.0 1.3 5.8 1.2 * 5.8 1.3 5.6 1.3 NS

S-triglycerider 
(mmol/l)

1.9 1.2 1.5 0.9 *** 1.7 1.2 1.2 0.7 ***

Glukos, fastande 
(mmol/l)

5.5 0.9 5.3 0.9 * 5.8 1.7 5.2 0.9 **

Systoliskt blod-  
tryck (mm Hg)

130.3 15.9 128.7 15.8 NS 125.6 19.4 124.8 16.4 NS

Diastoliskt blod-  
tryck (mm Hg)

81.4 11.6 81.3 10.9 NS 78.9 11.5 77.1 9.5 NS

NS-non significant
* p<0,05
** p<0,01
*** p<0,001
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Tabell II. Univariata och multivariata logistiska regressionsmodeller för biomedicinska, sociala och 
livsstilsbetingade faktorer. Oddskvoter (OR) och 95% konfidensintervall (CI) redovisas.

Män Kvinnor
Univariat Multivariat Univariat Multivariat

Fall
Refe-
ren- 
ter

OR CI 
(95%)

OR CI 
(95%)

Fall
Refe-
ren- 
ter

OR CI 
(95%)

OR CI 
(95%)

BMI
< 27 144 312 1.0 1.0 40 96 1.0 1.0

27 - 29.9 49 86 1.2 0.8-1.8 1.0 0.5-1.7 8 20 1.0 0.4-2.4 0.3 0.1-1.3

≥ 30 27 36 1.6 1.0-2.8 0.9 0.4-1.9 15 8 4.5 1.8-11.5 3.3 0.7-15.9

Kolesterol (mmol/l)
< 6.5 150 333 1.0 1.0 43 100 1.0 1.0

6.5 - 7.8 51 84 1.5 0.7-3.3 0.7 0.4-1.2 13 20 1.5 0.7-3.3 0.5 0.1-2.3

≥ 7.8 20 22 2.3 0.7-7.6 1.2 0.5-2.7 6 6 2.3 0.7-7.6 1.2 0.2-7.4

Fasteglukos (mmol/l)
< 7.0 213 433 1.0 1.0 56 124 1.0 1.0

≥ 7.0 8 9 1.8 0.7-4.8 2.0 0.5-2.7 6 2 6.6 1.3-34 1.5 0.1-21.9

Triglycerider (mmol/l)
< 1.9 100 231 1.0 1.0 35 93 1.0 1.0

1.9 – 2.9 29 42 1.6 1.0-2.7 2.2 1.2-4.0 9 9 2.7 1.0-7.2 1.3 0.3-6.4

≥ 2.9 22 16 3.2 1.6-6.3 4.3 1.9-10 6 4 4.0 1.1-15 1.7 0.2-12.4

Civilstånd
Gift/sambo 145 364 1.0 1.0 33 113 1.0 1.0

Singel 73 76 2.4 1.7-3.5 2.1 1.3-3.6 29 11 9.0 4.1-20 6.0 2-18

Utbilding
Hög 31 86 1.0 1.0 12 41 1.0 1.0

Medellång 89 208 1.2 0.7-1.9 1.2 0.5-2.5 29 54 1.8 0.8-4.0 1.9 0.5-7.0

Kort 97 145 2.0 1.2-3.3 2.2 1.0-4.9 21 29 2.5 1.1-5.8 2.6 0.6-10.7

Fysisk aktivitet
Aktiv 52 261 1.0 1.0 10 75 1.0 1.0

Inaktiv 164 176 4.7 3.2-6.7 4.8 2.8-8.2 50 47 8.0 3.7-17.2 7.6 2.5-23.2

Skattad hälsa
God 137 341 1.0 1.0 21 92 1.0 1.0

Dålig 87 102 2.2 1.5-3.1 1.7 1.0-2.8 41 34 5.3 2.7-10.2 4.6 1.6-13.1
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Diskussion

Metodologiska överväganden
Det är principiellt intressant att diskutera hur de s.k. ”iblandrökarna” eller ”smårö-
karna” ska bedömas, eftersom olika forskargrupper kategoriserar olika. I sin tur tyder 
detta på en osäkerhet om hur gruppen ska hanteras. Det hävdas ibland att gruppen 
skulle öka och vara en övergångsfas från dagligt rökande till minskat eller omvänt 
från ”test eller försöksrökande” till dagligt rökande. I en studie av Schane ifrågasätts 
dock detta eftersom att gruppen sociala rökare var stabil och på flera punkter hade 
avvikande karaktäristika jämfört med dagligrökare [163]. 

Under senare år har man börjat intressera sig mer för ”iblandrökarna” som ibland 
slås ihop med ”light smokers” eller ”smårökare”, dvs. med sådana som dagligen röker 
mindre än fem cigaretter [164]. LITS-personerna (light and intermittent smokers) 
är ofta yngre, socialt välanpassade och med högre utbildningsnivå än dagligrökarna. 
Mer än hälften kvarstår som intermittenta rökare vid långtidsuppföljning medan 
en mindre del slutat röka och en något större andel börjat röka dagligen [165, 166]. 
Gruppen ”iblandrökare” är dock hittills bristfälligt studerad men tilldrar sig ökat 
intresse eftersom andelen synes öka, både i utvecklingsländer, där man inte har råd 
att röka ”ohämmat”, och i västvärlden där allt fler kämpar med att sluta [167]. För 
dagligrökarna är skadeverkningarna beskrivna i flera studier, medan för ”iblandrö-
karna” bara enstaka skadliga effekter påvisats [168], exempelvis förändringar i im-
munsystemet på cellnivå hos personer med en veckas rökabstinens efter inhalerandet 
av rök från två cigaretter [10]. Handlar iblandrökandet om några cigaretter under 
festliga tillfällen torde detta inte vara så skadligt att det ska jämföras med dagligt 
rökande [168]. Den som röker ibland har mer sällan något nikotinberoende och drar 
kanske inte heller halsbloss.

Gruppen light and intermittent smokers är vetenskapligt intressant, men eftersom 
det råder ett dos-respons förhållande mellan antalet rökta cigaretter per dag och risken 
att insjukna i allvarlig sjukdom är det praktiskt och rimligt att hälso- och sjukvården i 
det kliniska arbetet koncentrerar sig på dagligrökarna. I Socialstyrelsens preliminära 
version ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” ingår därför inte 
de som röker då och då i gruppen dagligrökare [169].

Iblandrökarna har i avhandlingens Delstudie I och IV placerats i olika grupper. I 
Delstudie I har ”iblandrökarna”, ”social smokers”, eller ”intermittent smokers” räk-
nats in bland rökarna, medan de i Delstudie IV är inräknade i gruppen icke rökare, 
måhända avspeglande att Delstudie IV analyserades 2003 och Delstudie I år 2010 
och att synsätten förändrats över tiden. Gruppen är dock relativt liten och utgör bland 
männen ca 3,5% och bland kvinnorna mindre än 1%.

I Delstudie II genomfördes alla intervjuer utom en av informanternas egen famil-
jeläkare, vilket kan ha påverkat utfallet. Kvale och Brinkman menar att forskningsin-
tervjun är ett professionellt samtal som bygger på vardagslivets samtal [170]. Det är 
viktigt med det Kvale och Brinkman kallar praktisk visdom. För att nå denna praktiska 
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visdom krävs det övning i intervjuandets konst och att man reflekterar och funderar 
över sin roll som forskare och intervjuare. Det finns en tydlig maktasymmetri mellan 
forskaren och undersökningspersonen något som forskaren bör reflektera över [170].

Medvetenheten hos intervjuaren att läkarrollen kan ha haft betydelse för hur 
diskussionerna gick var stor och styrde också primärt valet av informanter . Någon 
behandlingsrelation eller nyligen genomförda möten förekom inte. Det är möjligt 
att resultatet skulle ha blivit annorlunda om någon annan yrkeskategori utfört in-
tervjuerna, men vi har bedömt att den information som kom fram var av stort värde 
för syftet med studien. 

För att beskriva trovärdigheten (trustworthiness) kan Graneheim och Lundmans 
definitioner användas, där credibility närmast kan jämföras med validitet. Väldefinie-
rade frågor utifrån en intervjumall och ett urval av informanter med stor spridning 
vad gäller yrken, socio-ekonomi, etc stärkte graden av credibility. För att öka trovär-
digheten av det framväxande resultatet användes sk triangulering [171]. Forskarna i 
gruppen hade olika professioner; en är sjukgymnast och två är allmänläkare. De har 
vidare sin hemvist i olika akademiska discipliner; medicinsk sociologi, folkhälsove-
tenskap, epidemiologi och allmänmedicin. Graden av transferability, överförbarhet 
till annan kontext varierar och får bedömas utifrån varje enskilt fall.

Kunskapsfrågorna i avhandlingens Delstudie V visade på goda kunskaper hos re-
spondenterna. Frågor om man visste hur snabbt riskerna avtog efter avslutat rökande 
saknades tyvärr [172-174], vilket i sin tur gjorde att det inte var möjligt bedöma i vilken 
grad som information av detta slag påverkat motivationen att sluta. Respondenterna 
fick också ta ställning till påståenden om vad som varit särskilt viktigt som stöd under 
rökslutarprocessen. Eftersom många slutat för flera år sedan fanns här risk för att 
glömda påverkansfaktorer som påverkat rökstoppet inte inkluderats. När det gäller 
psykoterapi, hypnos och akupunktur kan det begränsade utbudet för rökavvänjning 
i Västerbotten bidra till att förklara de låga siffrorna.

I Delstudie I, III och IV har material från VIP studien använts. En viktig fråga är 
materialets representativitet. Bortfallsstudierna visar på god överensstämmelse i ett 
flertal sociala parametrar med befolkningen i norra Sverige [175]. 

Sedan 1995 ingår Västerbottens Hälsoundersökningar i primärvårdens ordinarie 
arbete. Intresset är tämligen stort att delta, då ca 65 % av de inbjudna hörsammar 
kallelsen. Invånarna i aktuella åldersklasser får en kallelse per post. Sannolikt skulle 
deltagandefrekvensen kunna ökas ytterligare med påminnelser per brev eller tele-
fon/SMS påminnelser. Tillgången på personal för dessa ändamål är dock begränsad 
i primärvården. Bortfallsundersökning har visat att det är små skillnader mellan 
bortfallsgruppen och den undersökta gruppen [154]. Man kunde annars tänka sig 
att personer med etablerad kontakt med sjukvården för olika specifika sjukdomar 
inte kommer till undersökningen. Speciellt inte storrökarna som kanske redan har 
etablerad rökförorsakad sjukdom som exempelvis KOL. I VHU materialet utgör stor-
rökarna endast en liten andel. Intresset för hälsa och sunda livsstilsfaktorer torde 
vara ett viktigt skäl till att delta i Västerbottens hälsoundersökningar och där känner 
sig möjligen inte storrökarna lika hemma.



65

I retrospektiva enkätundersökningar där bortfallet är relativt stort (40%) och en del 
av frågorna rör känsliga ämnen som också kan vara skuld och skambelagda måste 
resultatet bedömas försiktigt. När det gäller rökares uppgiftslämnande om hur mycket 
eller hur lite de röker har dock undersökningar visat god överensstämmelse med 
objektiva test som exempelvis cotininmätningar [176-178]. Cotinine är en nedbryt-
ningsprodukt till nikotin som kan mätas i blod, urin eller saliv.

Etiska överväganden 
När det gäller den grupp individer som röker och har manifesterat rökförorsakade 
sjukdomssymtom eller manifesta sjukdomar, är det vårdens ansvar att rekom-
mendationer följs och följs upp och att stöd till rökfrihet gäller under lång tid. Med 
tanke på den allvarliga överrisken för ökad sjuklighet och förtida död som åtföljer 
tobaksrökning är det ur etisk synpunkt angeläget att vården utformar och följer ett i 
förväg uppgjort långsiktigt rökpreventivt program, antingen fristående eller kopplat 
till rutiner för annan kronisk sjukdom som exempelvis diabetes eller högt blodtryck.

Det kan ligga ett etiskt dilemma i att vården riktar viss behandling mot särskilda 
grupper i samhället. Det är inte säkert att personer med lägre socioekonomisk status, 
som man vet har svårast att sluta, uppskattar att bli utpekade som lämpliga måltavlor 
för särskilda interventioner.

Ytterligare ett etiskt dilemma är var sjukdomsförebyggande insatser ska ligga 
på en prioriteringslista som innehåller insatser från de mest angelägna som akut 
sjukdomsbehandling, till de mindre angelägna, som administrativa åtgärder, som 
vissa intyg. För primärvårdens del hamnar förebyggande arbete högt upp, på 
tredje plats efter akuta omhändertaganden och behandling av kroniska sjukdomar. 
Prioriteringarna bygger på den etiska plattformen ”Prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården, proposition 1996/97:60” och genomförs enligt den nationella modellen 
för prioriteringar. Härvidlag prioriteras ”Vård av livshotande akuta sjukdomar och 
sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller 
för tidig död” högst, följt av ”Svår kronisk sjukdom, palliativ vård, patienter med 
nedsatt autonomi”. Prevention och habilitering hamnade på tredje plats medan all 
övrig vård hamnade i grupp 4, dvs fick lägre prioritet. I den etiska plattformen sam-
manvägs behovs- och solidaritetsprincipen, och slutsatsen är att vårdens resurser 
ska satsas på de patienter som har störst behov [179]. Hittills har det varit svårt 
både för vården och vårdgivarna att leva upp till dessa prioriteringar vad gäller de 
sjukdomsförebyggande insatserna!

Tobakskonceptet
Det övergripande syftet med denna avhandling är att belysa och tydliggöra olika 
skeenden och tillstånd kring det pågående tobaksbruket i samhället så att det tobaks-
preventiva arbetet om möjligt ytterligare kan effektiviseras och vidareutvecklas för 
de många medelålders och äldre individer som behöver stöd att sluta sitt tobaksbruk. 
Skadeverkningarna och nikotinberoendet av piprökning, cigarrökning och användan-
det av vattenpipa bedöms likvärdiga med de av cigarettrökning.



66

Avhandlingen är uppbyggd kring fem delarbeten, som ger inblick i några olika delar 
av det omfattande tobakskonceptet. Figur XXII visar inom vilka områden som res-
pektive studie har sin tyngdpunkt.

Figur XXII. Tre delar av det stora tobakskonceptet där avhandlingens fem studier har sina tyn-
gdpunkter.

Mitt intresse för den tobakspreventiva verksamheten för medelålders och äldre in-
divider har stärkts under arbetet med denna avhandling. Det framstår allt mer och 
mer som en gåta hur fortfarande så många personer kan röka när kunskaperna om 
skadeverkningarna är så stora. Information om hur snabbt kroppen repar sig efter 
avslutat rökande är viktig information som behöver spridas mera [180]. Som i många 
andra studier framkommer skillnader i tobaksbruk utifrån vilken utbildningsmässig 
bakgrund vederbörande har. Socioekonomisk status, invandring, dubbelberoende 
tobak-alkohol och samsjuklighet är också faktorer som skiljer ut vissa individer 
med ett många gånger svårare beroende. Att kunna hjälpa dessa människor ställer 
ökade krav på samhället. Samordnade insatser av sjukvården, socialtjänsten eller 
vuxenskolan kan behövas. 

För sjukvårdens del handlar det om att se att det finns ett kemiskt beroende av 
nikotin. Huruvida man vill kalla detta för en sjukdom eller inte råder delade meningar 
om liksom vid annat beroende såsom av alkohol eller andra droger. Av praktiska, pe-
dagogiska skäl kan det vara en fördel att kalla detta kemiska beroende för en sjukdom 
som kan bli kronisk. Det finns mycken forskning som visar på förändringar i hjärnans 
belöningssystem, något som egentligen inte är konstigare än att man kan bli sjuk i 
andra organ av andra förändringar i biokemi och fysiologi exempelvis störningar i 
blodfettsbalans och sockeromsättning som kan leda till diabetes, högt blodgtryck 
och åderförkalkning. Hopvävt med denna biologiska process är sedan psykologiska 
och sociala processer. 
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Den nikotinberoende har alltså att tackla inre processer som har med hjärnans be-
löningssystem att göra, som i sin tur har med genetik att göra och där psykiska och 
sociala skeenden påverkar hela livet och vardagen. Allt detta sammantaget styr om 
individen fortsätter sitt tobaksbruk som vanligt eller drar ner, slutar eller övergår 
till andra metoder för att stimulera psyket eller dämpa ångest och oro. I de epide-
miologiska studierna ser vi effekterna på samhällsnivå av detta inre och yttre tryck 
som personerna är utsatta för. Senaste årtiondet har en omsvängning skett som lyft 
fram det rökfria alternativet som det ovedersägligen klokaste valet en människa kan 
göra. Det anses inte längre särskilt smart eller tufft att röka. Man blir inte heller smal 
och vacker av att röka. Spänningssökande bland ungdomar har lett till experimen-
terande med andra droger och exempelvis vattenpipa som i vissa kulturer fått stark 
spridning [181, 182]. Medelålders och äldre pressas i stället förnuftsmässigt till att 
sluta, men upptäcker att det ofta inte är så lätt och kan då nöja sig med att dra ner på 
rökningen eller övergå till rökfri tobak, snus, eller växla mellan cigaretter och snus 
eller använda båda sorterna samtidigt. Betydligt fler bland blandbrukarna var kvar 
i ett tobaksbruk efter tio år än rökarna, i grova mått ca dubbelt så många och något 
fler män än kvinnor (Delstudie I). Detta pekar på att blandbrukarna inte har samma 
motivation eller förmåga att ta sig ur ett missbruk som rökarna. Det ökande snusbru-
ket bland kvinnor skedde mest hos före detta rökare, vilket kan ses som ett uttryck 
både för intensivare marknadsföring till denna grupp, liksom ökad medvetenhet om 
riskerna med rökningen och ett starkare behov av att sluta röka. Av snusarna hade 
70 % fortsatt att snusa efter 10 år medan 20 % blivit helt tobaksfria. (Delstudie I)

Kunskaps och attitydfrågorna i avhandlingens enkätdel visade på mycket goda 
kunskaper kring de vanligaste allvarliga biverkningarna av cigarettrökande. Även om 
det saknas kunskaper om nyare forskningsrön och exempelvis KOL i befolkningen, så 
borde nuvarande kunskaper räcka för att motivera ett rökstopp. Det nästan 100 % iga 
instämmandet i påståendet att det är viktigast att förhindra ungdomar att börja röka 
kan tolkas på olika sätt, men visar att omsorgen om den kommande generationen 
kan vara större än omsorgen om det egna ödet. I Sverige röker ca 750 000 invånare 
35 år och äldre och grovt räknat kommer var annan av dessa att dö en förtida död på 
grund av rökningen. Ett stort antal kommer att ha förlorat 20-30 år av sin förväntade 
medellivslängd.

Att kunskapen om rökningens hälsorisker har bred förankring hos olika myndig-
heter och politiska institutioner är uppenbart. Nu senast visas detta bland annat i de 
”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder”, preliminär version, som 
Socialstyrelsen nyligen presenterat, och där åtgärder för ett utvecklat och effektivare 
tobaksförebyggande arbete beskrivs. Man menar att både mer pengar och kompetens 
behövs i hälso- och sjukvården. Det argumenteras för ett paradigmskifte där större 
fokus måste läggas på sjukdomsförebyggande åtgärder än vad som hittills skett. 
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a) Individperspektivet

Nikotinberoendet
Resulaten från delstudie II och V ger en tydlig bild hur respondenterna ser på niko-
tinberoendet. Man beskriver både de positiva och negativa effekterna av att bruka 
tobak liksom positiva och negativa effekter av ett rökstopp. Kunskaper kring hjärnans 
belöningssystem är sannolikt mycket begränsat och har inte ingått bland enkätfrå-
gorna. Att lära sig förstå vad ett kemiskt beroende är och att som icke specialutbildad 
individ ta till sig det, när man själv är mitt inne i ett beroende är inte lätt. Det kan 
annars för vissa individer fungera som ett viktigt instrument i arbetet med att höja 
motivationen och övertygelsen att sluta.

Genetiska faktorer styr den känsliga balans som hjärnans belöningssystem befin-
ner sig i och styr också hur starkt nikotinberoendet blir [2, 183-187]. Detta grund-
läggs oftast redan i 20-årsåldern. Att då behöva tänka på att sluta röka på grund av 
risk för farliga sjukdomar eller upplevda symtom kan kännas avlägset för många. 
Familjebildningsperioden med graviditeter och barn i familjen är för många ett för-
sta tillfälle att allvarligt börja begrunda meningen med ett fortsatt rökande. Denna 
avhandling fokuserar på medelålders och äldre individer som befinner sig i ett annat 
skede i livet då sjukdomar och insikt om livets förgänglighet i stället har blivit mer 
påtagligt. Många som inte är så hårt nikotinberoende slutar röka medan andra trots 
svåra rökförorsakade sjukdomar inte på något vis kan förmå sig att sluta.

 För bedömning av graden av nikotinberoende kan olika skattningsskalor användas 
där Fagerström skalan är den mest kända [188-197]. Vid uttalat nikotinberoende är 
det viktigt att känna till att samtliga metoder, inklusive användandet av farmaka, är 
det enda som kan hjälpa.

Sluta röka processen
Hur själva ”sluta röka processen” fungerar det vill säga, vilka steg och vilka övervä-
ganden, som slutligen gör att det väger över till ett beslut om att sluta, varierar från 
person till person, men i denna åldersgrupp är hänsynen till den egna hälsan en 
betydelsfull faktor.

Motivationen 
Respondenterna uttalade att motivationen var viktigast och fanns den var det lätt att 
sluta. För vissa personer är det säkert så, medan det för andra är omöjligt. Många 
gör upprepade försök innan man slutligen eventuellt lyckas sluta röka. Återfallsris-
ken är hela tiden stor. Det är möjligt man skulle behöva samma typ av återfallspre-
ventionskurser som finns för andra typer av beroenden. I sådana kurser ingår att 
få kunskap om bland annat hjärnans belöningssystem samt olika strategier för att 
förhindra återfall. Det synsätt som gör gällande att nikotinberoende är en kronisk 
sjukdom och bör behandlas som sådan, är ett steg i rätt riktning, men grundbulten 
till ett framgångsrikt avslut av ett nikotinberoende är ändå motivationens styrka. 
Utan en stark motivation är projektet dömt att misslyckas. Hur stärker vi då indivi-
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dens motivation? Ja, för det första gäller det att etablera en förtroendefull relation 
som håller på sikt. När detta är gjort handlar resten om saklig neutral information, 
möjlighet till reflexion från båda håll samt rätt intervjuteknik där patienten själv får 
stort utrymme att formulera och uttrycka sina tankar. Reflektivt lyssnande och mo-
tivational interviewing är grunderna för denna typ av interaktivitet [186, 198-229]. 
Starkt motiv i dessa högre åldrar brukar vara hälsoskäl och det ska uppmuntras och 
förstärkas med information. Information om abstinens, både akut och postakut, är 
viktigt att ge liksom om farmakologisk behandling. 

Samsjuklighet
Bedömning av eventuell samsjuklighet såsom av depression, ångest, bipolaritet eller 
annan psykisk eller somatisk sjukdom är också viktigt. Sådana sjukdomar kan behöva 
behandlas parallellt. Det är sannolikt så att många personer med kemiskt beroende 
kan ha god hjälp av KBT [230, 231], (kognitiv beteendeterapi) och ett mindre antal 
möjligen av psykodynamisk psykoterapi, speciellt vid samsjuklighet eller dubbel-
beroende. Då är vi inne på stöd och hjälp av psykologer eller psykoterapeuter och 
där råder en klar resursbrist i primärvården för närvarande. Att lära sig använda 
KBT är dock en möjlighet för andra personalkategorier än psykologer, men kräver 
vidareutbildning.

Existentiella frågor
Diskussion kring existentiella frågor kan också vara viktigt och läkaren eller skö-
terskan må icke rädas denna uppgift, eftersom med stor sannolikhet patienten 
själv har funderat en del på detta. Eftersom det i det enskilda fallet inte finns några 
säkra prognostiska instrument är det viktigt att diskutera och försöka få förståelse 
för sannolikhetsbegreppet. Sannolikheten att som rökare dö en för tidig och oftast 
plågsam död är betydligt större än för en icke rökare. Hur stor överrisken är i det 
enskilda fallet är återigen omöjligt att förutsäga. Rökande individer med fatalistisk 
inställning kan också i nuläget värdera fortsatt rökande som viktigare än risken att 
dö en förtida död: ”Alla ska ju ändå dö någon gång”, Delstudie II. De flesta män-
niskor kan antas vilja leva sin tid ut dvs. åtminstone till beräknad medellivslängd 
kring 80 år och helst dö en smärtfri död i sömnen. Vore det så att rökning vore så 
positivt att det gick före ett längre liv skulle få rökare ångra sig som blivit sjuk, i 
rökförorsakad sjukdom. Erfarenheten från mina år som lungläkare var att ingen 
patient tyckte det hade varit så positivt med rökandet att det vägde upp sjukdoms-
symtomen. Enda trösten vid livshotande sjukdom kan vara att vetenskapen ändå 
inte med 100 % säkerhet kan säga att det i det enskilda fallet var det rökningen 
som var orsaken till sjukdomen. 

Många människor har genom flitigt köp av lotter, spel på trav eller annat spelande 
en ganska god uppfattning om sannolikheter, det vill säga chansen att vinna något. 
Riskbedömning förstår man också. Man vet att det är dumt att köra bil utan säkerhets-
bälte. När det gäller rökning kan ibland ”rysk roulette” (se ordlistan) användas som 
exempel. I både rysk roulette och i cigarettrökandet spelar man med livet som insats. 
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Hinder och framgångsfaktorer
När det gäller hinder och framgångsfaktorer har brukarnas uppfattningar och at-
tityder till olika aspekter av att sluta röka processen belysts. Nästan alla instämde i 
påståendet att den egna motivationen var väldigt viktig när det gäller att sluta. Vikt-
ökningsproblematiken verkar man insatt i... Nikotinersättningsmedel (NRT) tyckte 
2/3 hjälpte den som vill sluta. Flera studier visar att vissa kvinnor synes ha extra 
god hjälp av nikotinersättningsmedel [165]. Kvinnorna i intervjuundersökningen , 
Delstudie II, hade dock övervägande negativa erfarenheter av NRT vilket kan bero 
på överdrivet positiva förväntningar över effekt och resultat, alternativt att man inte 
fått tillräckligt bra information över hur NRT fungerar.Andra tänkbara förklaringar 
som diskuterats är att kvinnor kan ha en annorlunda, mer positiv upplevelse av to-
baksrökens lukt och smakän män. Ytterligare en annan teori är att rökningen är ett 
betydligt starkare socialt kommunikationsmedel för kvinnor än för män [232, 233]. 
Det är således möjligt att NRT har sämre effekt för en del kvinnor varför förskriv-
ning av bupropion eller vareniclin tidigt bör övervägas. Bupropion, som används i 
rökavvänjningssyfte, är närbesläktat med antidepressiva mediciner och borde därför 
kunna prövas liberalt vid rökning och samtidiga depressiva besvär.

Avsikten är att användningen av NRT ska vara tidsbegränsat även om en del också 
kan få svårt att sluta med det. I vår enkätundersökning hade 8.6% män och 5.6 % 
kvinnor blivit beroende av NRT. Det är viktigt med information och stöd av exem-
pelvis kunnig sköterska, läkare eller annan stödresurs när det gäller användningen 
av NRT. Apotekens information i all ära men den informationen räcker inte i många 
fall. Att lära sig använda rätt nikotinersättningsmedel i rätt dos och under rätt tid 
kräver långsiktighet med kontroller, eventuellt telefonkontakter, återbesök. NRT 
preparat är inte kontraindicerade vid redan etablerad hjärtsjukdom utan tolereras 
oftast bra, men extra observans på blodtrycket kan rekommenderas [234]. NRT 
finns i en rad olika utföranden. Trots information på bipacksedel och trots att apo-
tekspersonal informerar muntligen förväntar sig många patienter också vägledning 
av deras läkare eller sjuksköterska hur det hela fungerar. Plåster, tuggummi, spray 
och inhalator är av olika styrkor och har olika tillslagstid, effekt och duration och 
passar olika individer olika. Den som har ett starkare nikotinberoende, röker >15 
cigaretter/dag och tar första cigaretten på morgonen inom första 30 minuter efter 
uppvaknandet och således har höga poäng på Fagerströmskalan behöver särskilt 
grundlig information om hur det fungerar och vilka doser av NRT som kan behö-
vas. En grundregel är att ju större dos nikotin som vederbörande vant kroppen vid 
genom rökningen, desto större dos behövs vid uppstarten av NRT [235]. Någon 
kan behöva större dos på morgonen och kan behöva variera styrkan på exempelvis 
plåster, en annan behöver extra snabb effekt när suget sätter in och väljer kanske 
därför en inhalator eller insufflator. En tredje klarar sig med tuggummi, men 
behöver råd och stöd om styrka och användningssätt. Någon behöver kombinera 
olika nikotinberedningar. Det finns stora individuella skillnader hur man trivs med 
olika nikotinberedningar och det finns också en viss könsskillnad, vad som passar 
bäst [232]. Det är viktigt att rökaren får hjälp och stöd i denna process eftersom 
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tålamodet att fortsätta annars snart tryter. Effekterna av den ökade tillgängligheten 
av NRT behöver utvärderas med nya vetenskapliga studier. När preparaten blivit 
mer tillgängliga och säljs på allt fler ställen, provar säkert fler att använda NRT, 
men många som inte fått stöd och tillräcklig information kommer troligen bara att 
använda NRT kortsiktigt och sporadiskt speciellt när biverkningar upplevs. NRT 
preparaten har annars beskedliga biverkningar, men saknas möjlighet att diskutera 
detta med läkare eller sjuksköterska är risken stor att behandlingen avbryts och 
behandlingsmetoden hamnar i vanrykte. Detta är synd eftersom NRT ökar chansen 
till rökfrihet 2-3 gånger [235]. Såväl bupropion som varenicline kan ytterligare öka 
möjligheterna till framgång [146] [147].

Snuset
Snus är inget rökavvänjningsmedel. Det finns mycket forskning globalt över 
riskerna med olika typer av ”smokeless tobacco”. Innehållet av cancerframkal-
lande nitrosaminer varierar också kraftigt mellan olika länders tobakssorter 
[236]. Svenskt snus, som ligger bra till jämfört med andra länder, innehåller ändå 
mer än 1000 gånger så mycket nitrosaminer som är godkänt i föda [237]. Den 
intensivaste frågan för närvarande är om det vetenskapliga underlaget stöder att 
snusandet kan användas som rökavvänjningsmedel eller inte och här finns ännu 
inga studier som pekar på detta. En ”Harm reduction” diskussion pågår också om 
snuset kan innebära minskad rökning och därmed minskad sjukdom och död i en 
rad rökförorsakade sjukdomar [238-248]. Här saknas också bevisande studier. Det 
faktum att rökningen minskar och att då rökningsförorsakade sjukdomar samtidigt 
minskar är inte konstigt, men detta kan bero på en rad olika faktorer där snuset 
bara är en faktor bland många. Studier från andra länder visar att rökningen kan 
minska lika mycket som i Sverige eller mer utan att snus används [249]. Det är 
en mycket tveksam strategi att byta ut ett beroende mot ett annat när det senare, 
snuset, inte är fullständigt utvärderat ur vare sig medicinsk eller social synpunkt, 
trots att hälsoriskerna i nuläget synes vara tydligt mindre. Det finns för få studier 
för att man i nuläget ska kunna säga att det finns ett orsaks-verkan samband mellan 
ökad snusning och minskande rökning.

Ett viktigt resultat i denna avhandling är att endast ett fåtal av de 513 individer 
som både slutat röka och lyckats bli tobaksfria ansåg sig ha haft stöd av snus, 
Delstudie V. I samband med rökslutarprocessen provade några av dem att börja 
snusa istället, men slutade sedan efter längre eller kortare tid med detta.

För män har det varit socialt lättare att använda snus, som dessutom är billigare 
än NRT. Används snus förväntas det inte heller av omgivningen att snusaren helt 
ska sluta med nikotinet, eftersom snus är mer socialt accepterat än att röka, eftersom 
risken att skada annan person är obefintlig. 

Ur forskningsmässig synvinkel finns det fortfarande inga fakta som beskriver 
snusets eventuella betydelse som rökavvänjningsmedel. Huruvida snuset kan vara 
en inkörsport för rökning eller tvärtemot bidraga till en minskning av antalet nya 
cigarettrökare är omtvistat [240, 250]. 
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Positivt och negativt med att sluta röka
Positiva och negativa uppfattningar om vad som var bra med att sluta röka och 
vad som var negativt med att sluta kom fram i enkätstudien V. Intressant var att så 
många som över 90 % tyckte att konditionen hade förbättrats, rökare har ju många 
gånger svårt att erkänna att de skulle ha sämre kondition än icke rökare. Mer än 90 
% uppgav också att smak och dofter hade förbättrats. Minskat dåligt samvete och 
mindre tryck från släkt och vänner att sluta, pekar på att insikten om den passiva 
rökningens skaderisker var kända. 

Fler kvinnor än män angav viktökningen som ett problem inför beslutet att sluta 
röka. Intressant är samtidigt att storrökarna i Delstudie III var mer överviktiga än 
”aldrig-rökarna” och inte tvärtom som man kunde ha förväntat sig. Många med 
avancerad rökhistoria blir ju så småningom andingsinsufficienta och avmagrade, 
men redan tidigare påverkar rökningen ämnesomsättningen så att vikten hålls 
nere, något som utnyttjats i marknadsföringen från tobaksbolagen. För storrökarna 
i Delstudie III kan hög alkoholkonsumtion och eventuell medicinering vara möjliga 
förklaringar till den ökade kroppsvikten. Bristande fysisk aktivitet och kostfaktorer 
kan också ha bidragit.

Stödet att sluta
Det är intressant att så få tyckt sig haft stöd från sjukvården eller ”Sluta röka linjen”. 
Få har därmed också fått behandling med receptbelagda läkemedel. En majoritet av 
män och kvinnor kan sluta utan att börja använda snus. Om inte personerna som 
slutat röka, varit utsatta för de marknadskrafter som är i omlopp för att öka förbruk-
ningen av snus, hade man antagligen kunnat sluta ändå, med hjälp av andra resurser 
än snus. Nu blev nettoresultatet i stället fler snusare och blandbrukare. 

Rökförbudet på restauranger och caféer tyckte både män och kvinnor hade varit 
till stöd i deras rökslutarprocess. Viktigt hade också stöd från nära anhöriga varit, 
liksom intresset för hälsosammare livsstil. Detta tillsammans med användandet av 
NRT var de saker man kom ihåg som mest stödjande för att uppnå ett rökstopp.

Sjukvården
I Delstudie V fanns följande påstående: ”Sjukvården ska inte hålla på med rökavvänj-
ning, det kan andra myndigheter och organisationer i samhället göra”. Nära hälften 
av både män och kvinnor instämde i det påståendet. Det var signifikant fler kvinnor 
med kort utbildning jämfört med de med längre som instämde. Förklaringen till 
denna skillnad kan vara att de högutbildade på ett mer tydligt sätt ser allvaret med 
rökningens sjukdomsframkallande effekter, medan personer med lägre utbildnings-
nivå kanske anser att sjukvården ska arbeta med redan etablerade sjukdomar hellre 
än med rökning, som man betraktar som i varje fall delvis självförorsakad och som 
man själv borde ta ansvar för att avsluta. En större osäkerhet om vad rökavänjning 
egentligen innebär av ansträngningar, påfrestningar och möda kan också spela roll.

När det gäller utfallet på frågan om sjukvården ska hålla på med rökavvänjning 
eller om andra ska göra det, är det möjligt att sjukvård inte efterfrågades eller behöv-
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des för just dessa individer som kunde sluta ändå. Det kan också vara så att man av 
olika skäl inte ville ta kontakt med sjukvården, eller att inte sjukvården, i detta fall 
primärvården, marknadsfört sin kompetens tillräckligt tydligt. Vad som framkom i 
Delstudie II var att man hade uppfattningen att primärvården uteslutande arbetade 
med sjuka människor. Eftersom man upplevde sig själv som frisk rökare, tyckte man 
därför inte att man kunde söka för att få hjälp med att sluta. Med primärvårdens 
uppdrag att dygnet runt, inom begränsade resurser, ta hand om akut sjuka perso-
ner, och dagtid också ta hand om kroniskt sjuka individer med diabetes, kärlkramp, 
högt blodtryck, värk och psykiska besvär exempelvis, är det stor risk att arbete med 
rökavänjning prioriteras bort. 

Personer med ökad social sårbarhet
Ett problem som illustreras i denna avhandling, såväl i Delstudie I som Delstudie II, 
och som också är känt från många andra studier är de stora skillnaderna mellan so-
cioekonomiskt gynnade och mindre gynnade grupper [138, 215, 251-262]. I en studie 
av Kotz och West visades att de med lägre social klass försökte lika mycket som de i 
en högre klass att sluta, men att de bara lyckades hälften så ofta att sluta som de från 
högre social samhällsklass [263].Svårigheterna att nå de som behöver hjälpen mest, 
nämligen tungt nikotinberoende personer med lägre socioekonomiskt status är up-
penbara. Sannolikheten är ökad att de inte infinner sig till hälsoundersökningar, bland 
annat för att det fortfarande upplevs som skamligt att röka och att det är ens eget fel. 
Rökningen kan i många fall vara den enda positiva stimulans man får i ett i övrigt 
kaotiskt och svårmanövrerat livsläge. Att hjälpa dessa individer är en stor utmaning. 

Det är möjligt att många fler, även ”storrökare” skulle söka hjälp om den fanns 
att få utanför den vanliga sjukvården. Man kunde då komma ifrån sjukdomscen-
treringen som finns inom sjukvården och som skrämmer många och i stället lägga 
betoningen på det friska, hälsan, som ju visat sig vara en viktig faktor för många 
när de ändrat riktning i livet och bestämt sig för att sluta röka. Den som var niko-
tinberoende behövde då inte heller känna det som att man trängde undan någon 
som redan var sjuk och väntade på tid på vårdcentralen. Den här typen av ”life 
style centre” eller livsstilscenter, skulle kunna se ut på många olika sätt, men borde 
innehålla resurser för att erbjuda både fysisk aktivitet, tips om sund kost, hjälp 
till drogfrihet, kanske även hjälp med stresshantering och sömnproblem. Fokus 
måste ligga på att sträva efter förbättrad hälsa och optimalt välbefinnande. Till 
verksamheten kan adjungeras sjukvårdspersonal efter behov, såsom sjukgymnaster, 
dietister, läkare, kurator, psykolog exempelvis. Det skulle då bli tydligare att man 
på vårdcentralen tog mer hand om alla med nikotinberoende med samsjuklighet till 
exempel luftrörsbesvär, högt blodtryck, diabetes, värk, psykiska åkommor och att 
man där använde alla tillgängliga, bevisat effektiva metoder för rökavvänjning. En 
större andel av ”friska” rökare skulle kunna sluta efter stöd på sådant livsstilscen-
ter, medan de med starkare beroende kunde få hjälp på vårdcentral. Inget av detta 
hindrar att man också vidgar ramarna för att hjälpa ”friska” rökare på vårdcentralen 
om man har resurser för detta.
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Tobaksrelaterade sjukdomar
Det är rimligt att anta att personer som känner naturliga ålderssymtom komma 
och upplever deras obehag också känner en stark motivation att sluta röka för att 
om möjligt bromsa eller förhindra en försämring. Ålderssymtom som generellt ger 
nedsatta funktioner i de flesta organsystem i kroppen, påverkas negativt av fortsatt 
rökning. Kunskaperna ute bland folk är goda om sambanden mellan rökning och 
olika sjukdomar. Detta underlättar för vissa att sluta, även helt på egen hand. Många 
som inte kan sluta trots tydliga samband mellan rökning och sjukdomssymtom kan 
känna skam för att de inte lyckas sluta och talar därför inte gärna om rökning när de 
är hos läkaren. Därför behövs nya sätt att lyfta problemen till ytan så att den starkt 
nikotinberoende får hjälp att sluta. Kunskaperna kring hjärnans belöningssystem 
kan nyttjas för att minska skamkänslorna kring rökningen, liksom kunskaperna om 
de starkt minskande riskerna för hjärt-kärlsjukdom och cancer som vidtar när ett 
rökstopp införts. Personer med rökförorsakade sjukdomar, exempelvis KOL, kommer 
sannolikt inte till vanliga hälsoundersökningar av screening typ utan möjligheten 
ligger i att fånga upp problemet vid ett läkarbesök. De flesta läkarbesök vid begyn-
nande sjukdomssymtom sker i primärvården, även om många KOL patienter härdar 
ut tills de är riktigt sjuka med andningsinsufficiens innan de söker och då kanske 
akutintaget på ett sjukhus.

Riskerna för hjärtkärlsjukdom är undersökta i många olika studier, exempelvis 
INTERHEART studien [41]. Ett flertal livsstilsfaktorer och åtföljande metabola och 
biokemiska förändringar bidrar till ökad hjärtkärlsjukdom. Kostfaktorer, fetma, rök-
ning och alkoholöverkonsumtion är exempel på sådana riskfaktorer. Dagligrökaren 
riskerar att med tiden ådra sig en kronisk luftvägsinfektion. En intressant hypotes 
är att om en spridning av bakterier sker till kärlväggen skulle detta kunna bidra till 
en ökad inflammation i redan bildade plaque och exempelvis leda till plaqueruptur 
med efterföljande hjärtinfarkt. [264, 265].

Falck och medarbetare kunde dock ej påvisa ökad hjärtinfarktfrekvens hos en 
grupp individer med serologiska tecken på långvarig Chlamydia pneumoniae infek-
tion. Frekvensen luftrörsbesvär var dock ökad [266].

Bristen på fysisk aktivitet har i flera studier visats utgöra en betydande överrisk 
för insjuknande i hjärtinfarkt [267]. I Delstudie III var storrökares blodtryck inte 
förhöjt i samma utsträckning som i kontrollgruppen [50, 268]. Nikotin höjer puls 
och blodtryck, varför det borde ha gett utslag i studien. En förklaring kan vara att 
storrökarna redan på grund av större sjuklighet än kontrollgruppen, redan har fått 
sitt förhöjda blodtryck diagnostiserat och behandlat. En annan förklaring kan vara 
att dygnsmedelblodtrycket är förhöjt, men att blodtrycket legat lägre mätt efter ett 
intervall när rökning inte förekommit strax före läkarbesöket. 

Dubbelberoende
Från andra studier är det känt att både nikotin och alkoholberoende är vanligt före-
kommande samtidigt [269]. Frågan är om det är meningsfullt att försöka behandla 
bara det ena av beroendetillstånden eller om man ska ha en strategi för att behandla 
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båda samtidigt. Det är sannolikt att man behöver ha en särskild strategi för ett be-
roende av både tobak och alkohol. Man måste börja med ett av tillstånden, rimligen 
alkoholberoendet och sedan när detta är under kontroll, kanske om något år, ta itu 
med rökningen. Det ska mycket till för att någon som är kemiskt beroende ska kunna 
sluta med både alkohol och tobak samtidigt.

b) Samhällsperspektivet
Det är tydligt på många sätt hur olika myndighetsbeslut påverkar livet för den som 
använder tobak. Rökfria arbetsplatser, rökfri sjukvård, rökfria tåg, flygplan, taxibilar 
liksom senast rökfria restauranger är typiska exempel. Mot detta står den vanlige 
tobaksbrukaren som anser sig ha rätt till att bruka tobak (vilket ju också vederbörande 
har med vissa inskränkningar). Skiljaktiga meningar kan uppstå om nyttan och nöd-
vändigheten med vissa beslut som inskränker rökarens rörelseutrymme. Spännvid-
den är stor där vissa helt vill förbjuda tobak till andra som vill släppa tobaksbruket, 
och även marijuana, helt fritt under det egna personliga ansvaret. I ett demokratiskt 
samhälle får dock alla lov att anpassa sig till demokratiskt fattade beslut. Den enskilde 
individens tobaksvanor påverkas alltså markant av olika former av myndighetsbeslut. 
Ett sådant beslut som många tyckte inskränkte för mycket på individens frihet, val-
möjligheter och integritet var införandet av rökförbud på restauranger och cafeér juni 
2005. Detta var uppenbart en viktig arbetsmiljöfråga [112, 270-273]. Några rättsfall 
där restaurangpersonal som fått lungcancer tilldömdes stora skadestånd, samt ökade 
kunskaper om riskerna med passiv rökning eller ”second hand smoke” ledde till det 
oundvikliga beslutet, trots starkt motstånd från vissa delar av restaurangvärlden. 
Förmodade konsekvenser i form av minskade intäkter och konkurser uteblev dock i 
det närmaste helt[274]. Både personal och de som besöker restaurangerna upplever 
det som befriande att exempelvis kunna äta utan att få måltiden förstörd av en massa 
cigarettrök. Att det påverkat människors attityder till rökning och kunnat vara ett stöd 
i en rökslutarprocess framgår av resultat i denna avhandling. Delstudie V visade att 
det var kvinnor med lägre utbildningsnivå som tog starkast intryck av rökförbudet 
på restauranger och caféer. 
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Figur XXIII. Hur kul är det att tvingas stå ute och röka i ur och skur? Teckning	Moa	Lundqvist

c) Sjukvårdsperspektivet 
I denna avhandling ligger tyngdpunkten på att belysa viktiga delar i det stora tobaks-
konceptet för att hitta infallsvinklar för ett effektiviserat tobakspreventivt arbete. 
Såväl sjukhus som primärvård har betydandefulla roller i detta arbete, även om 
diskussionen i detta avsnitt i huvudsak fokuserar på primärvårdens möjligheter att 
utveckla och effektivisera det sekundärpreventiva tobaksarbetet. 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvårdssystemet och har redan ett mycket 
omfattande uppdrag av både preventiv, men framför allt av sjukdomsbehandlande 
natur. En stor del av personalen i primärvården har insett det förebyggande arbe-
tets stora betydelse och är motiverade att arbeta på sådant sätt. Hittills har dock det 
direkta sjukdomsbehandlande arbetet gått före. 

Tidigupptäckt av personer med exempelvis högt blodtryck, förhöjda blodfetter och 
åldersdiabetes utgör en betydande del av primärvårdens vardagsarbete. Denna typ av 
åkommor betecknas med självklarhet som kroniska tillstånd även om patienten inte 
har några symtom och både med eller utan behandling skulle kunna leva besvärsfri 
i många decennier. Patienterna utreds och följs upp noggrant med både läkar- och 
sköterskebesök, i början flera gånger per år innan situationen är stabil, senare ofta 
läkar- eller sköterskebesök någon gång varje-vartannat år beroende på tillståndets 
allvarlighetsgrad. 

Trots att dagligrökande många gånger är en ännu större riskfaktor för framtida 
sjukdom och därför borde åtminstone få samma utförliga och seriösa uppföljning, 
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är omhändertagandet jämförelsevis långt mer passivt. För rökningens del nöjer sig 
vården i många fall med behandling och uppföljning under några månader eller något 
år. Sedan bryts ofta kontakten. Det skulle inte betraktas som ”lege artis” att släppa 
en patient med åldersdiabetes eller hypertoni på motsvarande sätt. 

Det kan måhända hävdas att personer med nikotin- eller annat kemiskt beroende 
inte helt kan jämföras med ovan nämnda grupper eftersom beroendet i sig kan göra 
att viljan till återbesök minskar. Men frågan är om denna omständighet ska få fortsätta 
att motivera fortsatt passivitet från vårdens sida, eller om det istället borde vara en 
signal till ökad aktivitet? Primärvården har utan tvekan en inneboende kapacitet och 
resurser att kunna utvecklas till ett kraftfullt sjukdomsförebyggande instrument. Den 
är en stabil organisationsmodell med stort förtroende bland allmänheten och med 
långsiktighet i sitt arbete. Och den har, trots omorganisationer och all verksamhets-
förändring, ett uppdrag ”från vaggan till graven”. 

Hälso- och sjukvården har alltså en enormt viktig roll när det gäller att minska 
tobaksskadorna. Den första utmaningen är att behandla alla de sjukdomar och åkom-
mor som tobaksbruket ger upphov till. Den andra att bidra till att försöka minska 
eller helt stoppa bruket av tobaksprodukter. 

Inom slutenvården ska insatserna i första hand fokuseras på att försöka få exem-
pelvis hjärtinfarkt- eller cancerpatienter att sluta röka eller att förmå alla de som ska 
opereras att bli tobaksfria – eller att åtminstone göra ett långt uppehåll. Utmaningen 
på öppenvårdsnivå eller primärvårdsnivå är på sitt sätt mer komplex. Här är patien-
ten mer sällan svårt akut sjuk på grund av rökningen, eftersom tobaksförorsakade 
sjukdomar ofta utvecklas långsamt under flera års tid och ofta går i skov, exempelvis 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller emfysem. Primärvården måste också förhålla 
sig till patienter som ännu inte fått symtom på tobaksförorsakad sjukdom. Det krävs 
från vårdpersonalens sida en hel del kunskap om rökningens betydelse i exempelvis 
sår- eller frakturläkningssammanhang, men också pedagogisk förmåga som visar 
patienten på samband mellan rökning och läkning, oavsett om det är fråga om sår, 
frakturer eller infektioner. Å andra sidan visar exemplet rökfrihet inför operationer, 
att när väl vårdorganisationen insett den stora betydelsen av rökfrihet för en patient-
grupp, så sker genomslag snabbt i form av nya rutiner! 

I primärvården, i varje fall på medelstora eller större vårdcentraler, har det se-
dan länge funnits astmamottagningar, oftast bemannade av en sköterska ett antal 
timmar per vecka. Ibland har en särskilt intresserad läkare funnits kopplad till 
verksamheten. Många tidigare astmateam-mottagningar har numera utvecklats 
till astmaKOL-mottagningar. Därmed har det blivit ännu mer nödvändigt att också 
arbeta tobakspreventivt. 

Kontinuitet och långsiktighet är några av grundpelarna i primärvården. Många 
patienter önskar sig en ”egen” läkare att vända sig till vid nytillkomna symtom el-
ler vid av kontroller av kronisk sjukdom. Nikotinberoende måste också ses som en 
kronisk ”åkomma” som behöver ett långsiktigt omhändertagande. Läkarens roll i 
sammanhanget ska inte underskattas, även om det i KOL-astmaexemplet ofta är en 
specialutbildad sjuksköterska som ”gör jobbet”. Patienter tar ofta läkarens ord på 
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största allvar och ”drogen doktorn” är därför viktig. Det kan dock i en del fall vara 
så att man skäms för att söka förnyat stöd hos läkaren vid ett eventuellt återfall och 
därför inte gärna hör av sig, varför det kan vara värdefullt och mindre ångestladdat 
för patienten att höra av sig till en sköterska aller annan tobaksavvänjare. Teamet är 
alltså viktigt av flera olika anledningar. 

Vårdens uppdrag är att möta rökande patienter på ett professionellt sätt, dvs. 
arbeta efter och erbjuda evidensbaserade metoder. Det är dock inte bara en fråga 
om metoder i sig, det gäller också att utveckla rutiner som bidrar till ett systematiskt 
arbetssätt. I nuläget förefaller det rimligt att läkarna i första hand tar sig an rökare 
som kommer till Hälsocentralen på grund av symtom som bedöms ha samband med 
rökning. Förutom att utreda och behandla symtomen måste läkaren då även ta sig 
an rökberoendet. Patienten behöver motiveras och erbjudas en ny tid senare i lugn 
och ro för att diskutera rökberoendet. I detta sammanhang kan det vara relevant att 
också inbjuda anhörig, då inte minst delstudie V visar på anhörigas stora betydelse 
för att motivera till rökstopp. 

Hur sedan ett systematiskt arbetssätt bäst kan tillämpas, beror på vilka förutsätt-
ningar som respektive hälsocentral ger. Storleken på hälsocentralen, uttryckt i antalet 
läkare och antalet övriga personalkategorier spelar stor roll. 

I syfte att göra en syntes av erfarenheter jag fått i mötet med patienter, både som 
läkare inom lungmedicin och allmänmedicin, avhandlingens delstudier och många 
samtal med forskare och kollegor, vill jag avslutningsvis föreslå ett mer systematiskt 
arbetssätt för tobaksarbetet i primärvården. Jag gör det i två Arbetsmodeller, schema-
tiskt illustrerade i Figurerna XXIV och XXV. Innehållet i de två modellerna framgår 
mer konkret av de kommentarer som finns efter respektive figur. 

Min huvudpoäng är att det finns viktiga paralleller mellan de arbetssätt primär-
vården tillämpar för andra kroniska tillstånd, exempelvis vid högt blodtryck och 
diabetes, och de insatser som kan krävas vid kroniskt nikotinberoende. Jag inser att 
en och annan kanske höjer på ögonbrynen för den arbetsinsats som mina modeller 
kan representera och därför vill jag påminna om parallellen. Både hypertoni och 
diabetes innebär allvarliga risker och utgör för vården ansvar och åtaganden för lång 
tid framåt, sannolikt livslångt. Rökning är också ett allvarligt hälsohot, där vården 
också har ett ansvar att ge professionellt stöd för den som så önskar. 
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Förslag till arbetsmodeller
För att konkretisera hur rökslutararbetet skulle kunna bedrivas mer systematiskt föreslås 
därför avslutningsvis två modeller, Modell A och Modell B, Figur XXIV och Figur XXV. 
I kommentarer till modellerna som finns i figurtexten, förtydligas olika delmoment. 

Modell A är tänkt passa en mindre central där läkaren själv har huvudansvaret 
för rökslutarstödet, medan det i Modell B förutsätts att det vid hälsocentralen finns 
kvalificerad tobaksavvänjare som svarar för en stor del av insatsen. 

Figur XXIV. Modell för hur rökavvänjningsverksamhet kan bedrivas vid en liten hälsocentral med 
fokus på läkarmottagning.
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Kommentar 1. Patient som söker en mindre mottagning i öppen vård på grund av 
symtom, i många fall klart relaterade till rökning, exempelvis luftrörsbesvär, värk, 
hjärtbesvär, mag- och tarmbesvär, urogenitalbesvär och hudbesvär. Läkaren utreder 
och behandlar symtomen samt ger ny tid på grund av patientens uppgivna tobaksa-
namnes.

Kommentar 2. Besöket fokuseras på rökningen. Patientens motivation till rökav-
vänjningen undersöks och om denna är stark planeras fortsättningen. Patienten 
informeras om att farmakologisk behandling kan bli nödvändigt och att långsiktighet 
och många återbesök är ett måste. Överenskommelse om att läkaren eller sköterskan 
ringer för att diskutera ny tid vid återfall och eventuellt uteblivande från återbesök. 
Är motivationen är svag, eller patienten ambivalent inför upplägget gäller det att 
försöka stärka motivationen. I annat fall är förutsättningarna för framgång dåliga.

Kommentar 3. Här behöver patienten stöd för att hantera eventuella abstinensbesvär. 
Diskussion kring sömnbesvär, sug, nervösa bekymmer och andra kroppsliga symtom. 
Farmakologisk behandling kan bli nödvändigt. Patienten förutsätts använda nikoti-
nersättningsmedel (NRT) och dessa kan behöva dosjusteras eller bytas ut till annan 
beredning eller styrka. Vid återfall, avvakta, ge ny tid om ca 4 veckor och börja om. 
Remiss för sömnskola, KBT kan bli aktuellt. Diskutera bupropion eller vareniclin. 
Farmakologisk behandling mot sömnbesvär, depressivitet, ångest kan bli aktuellt. 
Nu, om inte tidigare, kan dubbelberoende av alkohol och tobak visa sig. Eventuellt 
måste då strategin omprövas och förändras. Frågan är i vilken ordning och när de 
olika typerna av beroende ska behandlas? En rimlig väg kan vara att först behandla 
alkoholöverkonsumtionen till stabilt godtagbar nivå och sedan ta itu med rökningen.

Kommentar 4. Det har nu gått bra, värsta problemen synes vara över. Det är nu viktigt 
att lägga till återfallsprevention enligt principerna för övrigt drogberoende.  I övrigt 
fortsatt stöd, uppmuntran.

Kommentar 5.  Det har nu gått sju år och det kan kännas ovant att lägga ner denna 
tid på rökning. Man bör då betänka att sjukdomsriskerna för rökning är jämförbara 
med exempelvis de för högt blodtryck och åldersdiabetes. En besvärsfri hypertoniker 
eller åldersdiabetiker kontrolleras utan ifrågasättande minst en gång varje-vartannat 
år hos läkaren och däremellan hos sköterska under återstoden av livet.
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Kommentar 6. Patienterna kommer till läkarbedömning på samma sätt som på den 
mindre mottagningen. Får akuttid eller tid via telefon, mail eller brev. Patientens 
symtom tas om hand, utreds. 
 
Kommentar 7. På grund av rökningen internremiss till mottagningens sluta-röka 
resurs. Exakt var remissen hamnar kan variera, men det är viktigt med en snar tid 
(inom en vecka) för att inte intresset för rökavvänjning ska minska. En utbildad 
tobaksavvänjare (TAV) blir nu spindeln i nätet för patienten medan doktorns roll blir 
mer av medicinsk konsult. I uppgörelsen med patienten är det viktigt att försäkra 
patienten om att uppstår det medicinska problem så ordnas en tid hos läkaren så 
snart som möjligt (inom en vecka). 
 
Kommentar 8. Problem har uppstått, TAV kontaktar läkaren och patienten får tid hos 
läkaren, Vid besöket deltar också TAV. 
 
Kommentar 9. Vid läkarbedömning beslut om åtgärd, remiss, farmakologisk 
behandling och därefter åter till TAV för fortsatt behandling och uppföljning enligt 
tidigare schema. 
 
 
 
 
 
 
Fig XXV. 
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Figur XXV. Modell för rökavvänjningsverksamhet vid större hälsocentral med fokus på brett åta-
gande med många olika personalkategorier anställda.

Kommentar 6. Patienterna kommer till läkarbedömning på samma sätt som på den 
mindre mottagningen. Får akuttid eller tid via telefon, mail eller brev. Patientens 
symtom tas om hand, utreds.

Kommentar 7. På grund av rökningen internremiss till mottagningens sluta-röka 
resurs. Exakt var remissen hamnar kan variera, men det är viktigt med en snar tid 
(inom en vecka) för att inte intresset för rökavvänjning ska minska. En utbildad to-
baksavvänjare (TAV) blir nu spindeln i nätet för patienten medan doktorns roll blir 
mer av medicinsk konsult. I uppgörelsen med patienten är det viktigt att försäkra 
patienten om att uppstår det medicinska problem så ordnas en tid hos läkaren så 
snart som möjligt (inom en vecka).

Kommentar 8. Problem har uppstått, TAV kontaktar läkaren och patienten får tid 
hos läkaren, Vid besöket deltar också TAV.

Kommentar 9. Vid läkarbedömning beslut om åtgärd, remiss, farmakologisk be-
handling och därefter åter till TAV för fortsatt behandling och uppföljning enligt 
tidigare schema.
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Själva inledningsfasen är gemensam; Patientens motivation undersöks och i de fall 
så bedöms behövas, stärks den ytterligare. Inledningsvis går man också igenom alla 
punkter i det långsiktiga samarbetsavtal som patienten och hälsocentralen måste 
komma överens om.

Bägge modellerna illustrerar rökslutarstödets långsiktiga karaktär. Vårdens 
insatser sker givetvis mot en klangbotten av olika åtgärder mot tobaksskador i sam-
hället som helhet, oavsett om det är fråga om lagstiftning, attitydförändringar eller 
rökfria miljöer. Det som vården särskilt kan bidra med är att ge stöd till individer 
som uppvisar tobaksrelaterade symtom, eller vars beroende är så starkt att man inte 
klarar av att frigöra sig från nikotinberoendet på egen hand. Det är för den skull av 
stor betydelse att vården i sitt förhållningssätt likställer rökning med andra kroniska 
tillstånd i så måtto att åtgärderna utformas som långsiktiga åtaganden. Såväl Modell 
A som Modell B illustrerar sådana strategier.

Det är viktigt att understryka att modellerna handlar om handläggning av de pa-
tienter som hälsocentralen redan har, och vars framtida hälsa kan påverkas mycket 
påtagligt av ett framgångsrikt rökslutarstöd. I den mån som prioriteringar är nöd-
vändiga, måste angelägenheten av rökslutarstöd bedömas utifrån sannolika hälso-
konsekvenser. Görs det utifrån dagens kunskapsfront [160] är beläggen övertygande 
om att insatser för att ge rökare stöd till rökfrihet är en av de mest kostnadseffektiva 
insatser som vården kan utföra! 
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Avhandlingens viktigaste slutsatser
• Rökningen minskar och snusandet ökar för både män och kvinnor.

• Blandbruk snus och rökning ökar framför allt hos kortutbildade kvinnor, men 
även hos kortutbildade män.

• Många rökare känner både ambivalens och tvivel gentemot hälso- och sjukvår-
dens förmåga att hjälpa den nikotinberoende.

• Andelen rökare, såväl bland kvinnor som bland män är större bland kortutbil-
dade än bland högutbildade.

• Storrökare har förändringar i ämnesomsättning så att risken för hjärt-kärlsjuk-
dom kan öka.

• Kunskapen om rökningens skadeeffekter är hög bland studiedeltagarna.

• Både män och kvinnor anser sig ha haft stor hjälp av sitt eget önskemål om livs-
stilsförändringar och av stöd från nära anhöriga när det gäller att sluta röka.

• De flesta män och kvinnor som slutat röka anser sig ha fått bättre kondition.

• Den egna motivationens betydelse för att lyckas sluta är avgörande för resultatet.

• Rökförbud på caféer och restauranger var, liksom användandet av nikotiner-
sättningsmedel, ett stöd för många att sluta röka.

• Hälso- och sjukvården måste i sitt framtida förhållningssätt likställa rökning 
med andra kroniska tillstånd så att åtgärder och arbetsmodeller utformas som 
långsiktiga åtaganden.

”Reversing this entirely preventable epidemic must now rank as a top priority for 
public health and for political leaders in every country of the world.” Dr Margaret 
Chan, WHO Director, General.
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Appendix I: Intervjuguide som användes  
i studie II
Intervjuguide - Varför biter inte rökavvänjningsåtgärder på  
medelålders kvinnor?

1 Sedvanliga öppningsfraser

2 Bandspelare riggas, slås på

3 ”Ja vi ska ju prata om din syn på tobaksrökning och det vore intressant att först 
få höra hur din egen rökhistoria ser ut?”

 -Hur gammal var du när du började?
 -Vad gjorde att du började?
 -Kompistryck, nyfikenhet, föräldrar som rökte?
 -Hur mycket har du rökt?
 -Försökt sluta, hur har det gått? Vad har varit svårt?
 -Egna barn, deras rökning?
 -Sambo, makes rökning?
 -Kompisars, umgängets rökning?
 -Arbetsliv, fritidsintressen?

4 ”Medan andelen rökande bland yngre kvinnor och medelålders män minskar 
finns inte motsvarande nedgång bland medelålders kvinnor - vad kan det bero 
på?”

 -Ingen graviditet eller småbarn att tänka på?
 -Stress?
 -Tuffare i karriären, mäta sig med männen?
 -Bry sig mindre om egen hälsa?
 -Hinner inte bry sig om egen hälsa?
 -Ej blivit erbjuden rökslutarstöd?
 -Större rädsla för viktökning?

5 ”Vad tror du skulle underlätta för att fler medelålders kvinnor skulle sluta 
röka?”

 -Förändringar i samhället, arbetslivet?
 -Förändringar i Hälso-och sjukvården? Bättre stöd och hjälp?
 -Mer upplysning om riskerna?
 -Dyrare cigaretter?
 -Hjälp att hålla vikten?

6 ”Känner du någon som drabbats av sjukdom som du kan sätta i samband med 
att han eller hon var rökare?”
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7 ”Hur ser din framtid ut, kommer du fortfarande att röka om 20 år?”
 -Om i så fall, varför?
 -Om du slutat varför tror du att du gjort det?
 -Hur ser ditt liv som åldring (70-80-åring) ut? (Frisk, aktiv/sjuk, väntar på slutet?)

8 ”Tror du att du kommer att kunna drabbas av någon av rökningens skadliga effek-
ter?”

 -Om du inte tror eller känner det så, vad tror du skyddar dig?
 -Om du tror att du ska kunna drabbas av någon av rökningens skadeeffekter - kän-

ner du dig trygg i förvissningen om att sjukvården ska kunna göra dig frisk igen?
 -Vad anser du om hälso-och sjukvårdens nuvarande sätt att arbeta med rökfrågor?
 -Har du några negativa erfarenheter av hälso-och sjukvården?
 -Vad kan bli bättre?

9 ” Om du vill sluta röka, men ej klara av det själv- vad vill du få ha för hjälp?”
 -Stöd från din vårdcentral, läkare, sjuksköterska? Kurator för stöd, samtal?
 -Hjälp och stöd från lasarettet, lung kliniken, rökavvänjningsgrupp?
 -Studiefrämjandet?
 -Annan privat vård, ex psykolog, psykiater?
 -Sluta i grupp tillsammans med andra? Resa bort?
 -Hjälp att få make, sambo att sluta samtidigt?
 -Nikotinplåster,piller?

10  ”Vad tycker du är sämst med att röka?”
 -Hälsoriskerna?
 -Kan skada andra?
 -Dyrt?
 -Locka in andra exempelvis barn, ungdomar i tobaksrökningen?
 -Luktar dåligt med cigarettrök?
 -Utseendet försämras, rynkor, blek hy, ögonirritation?
 -Andras intolerans?

11 ”Vad tycker du är bäst med att röka?”
 -Lugnande?
 -Avstressande?
 -Får en kick, tänker klarare, känner mig piggare?
 -Skapar trevlig stämning tillsammans med andra? 

får ett break?
 -Behöver tröst eller belöning?
 -Doftar gott med cigarettrök?
 -Håller nere vikten?        GLU
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Appendix II. Enkätfrågor, Delstudie V.
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Tack!
Lars Weinehall. Professor, verksamhetschef inom enheten och huvudhandledare, 
har en stor förmåga till lateralt tänkande med okonventionella lösningar på olika 
problem, stor formuleringskonst i skrift och en stark epidemiologisk grundsyn. Hans 
stöd när jag ville göra en kvalitativ studie var ovärderligt. Hans optimism och positiva 
syn på livet och forskningen har varit avgörande för detta forskningsprojekts genom-
förande. Något som har varit betecknande, viktigt och aldrig upphört att förvåna mig 
har varit en nära 100% tillgänglighet på telefon, mail och ”in real life”.

Lars-Hjalmar Lindholm. En mycket vidsynt och framåtsiktande forskare och 
professor vid Allmän Medicin i Umeå. Utan hans tysta stöd i bakgrunden hade inget 
blivit av. Han vidgade starkt möjligheterna till forskning inom allmän medicin genom 
starten av forskarutbildningskurser för allmän läkare i norra Sjukvårdsregionen. 

Stig Wall. Nestor, professor emeritus inom enheten för Epidemiologi och global 
hälsa har genom sitt stora lugn, breda kompetens, vänlighet och förmåga att alltid 
verka ostressad alltid funnits som en bonus och trygghet i kulisserna. Ingen fråga har 
varit för liten eller för fånig för att inte kunnat tas upp med honom.

Herbert Sandström. Yrkesbroder inom allmän medicin och viktig medarbetare i 
forskargruppen, som alltid varit beredd att ställa upp och diskutera.

Ann Öhman. Tillfört forskargruppen sitt stora kunnande i kvalitativ forskningsme-
todik och har fått mig att förstå att allt inte är siffror och statistik.

Hans Stenlund. Statistiker som visat stort tålamod med sin på statistisk metodik 
grymt okunnige elev. Eleven har blivit något bättre, men överlåter fortfarande tack-
samt de svåra statistiska frågorna till Hans.

Anders Emmelin och Nawi Ng. Har visat mig tjusningen och svårigheterna med 
epidemiologi. Dissekerandet av andras studier tills nästan inget av värde har kvarstått, 
har inneburit, i stunder av svårmod, en stor tröst.

Maria Nilsson. Med sitt stora tobakskunnande ovärderlig som bollplank och dis-
kussionspartner.

Margareta Norberg läkarkollega, forskarkollega med stor kunskap inom både 
primärvård, epidemiologi och prevention. 

Birgitta Åström, Lena Mustonen, Susanne Walther och Karin Johansson, 
alltid beredda att hjälpa till i administrativa spörsmål och i finslipandet och färdig-
ställandet av avhandlingen.

Berit Edvardsson och Anna Rosén. Tack för er omtanke och uthållighet när det 
gällt att dela ett litet rum med mig. 

Jerzy Pilch, Göran Lönnberg: Utan er datahjälp skulle jag i dag bara hunnit 
halvvägs.



91

Kollegor, chef, medarbetare på Backens Hälsocentral, som hela tiden stöt-
tat mig trots det strul som oundvikligen uppstår när en medarbetare forskar och 
plötsligen är borta. ”Man ska kunna forska även inom primärvården”

Mina nya medarbetare som kommit in i slutfasen av avhandlingsarbetet, på Al-
kohol och Drogmottagningen i Umeå och Norsjö vårdcentral, tack för ert 
överseende med att jag ibland sett lite frånvarande ut.

Sist men inte minst min stora familj, som erbjudit och erbjuder mig så mycket glädje, 
Sara, Emma, Maja, Moa, Jocke och Linus, samt inte minst Åsa utan vilken 
jag aldrig skulle ha tagit mig upp för denna enorma ”slakmota”. (Slakmota- ett av de 
senast accepterade nytillskotten i Svenska Akademins ordlista, längdskidåkningsterm, 
som innebär att man på dåligt vallade skidor märker att det också svagt lutar uppåt 
hela tiden och att denna långbacke aldrig verkar ta slut.)

Särskilt tack till min yngsta dotter Moa som bidragit med teckningar till avhandlingen.
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