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Bakgrund: I över ett halvt sekel har rökningens skadeverkningar varit kända, men 

fortfarande är det många i alla befintliga samhälls- och åldersgrupper som röker. En rökare 

börjar ofta med detta tidigt i livet och rökningen vidmakthålls med påverkan från inre och 

yttre faktorer. Rökning är det största förebyggbara folkhälsoproblemet och orsakar en stor 

sjukdomsbörda trots en minskning av rökning nationellt i Sverige och globalt den senaste 

tiden. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva mindfulness, medveten närvaro, och 

dess inverkan vid rökavvänjning. Metod: En allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar 

analyserats och essensen av resultat sammanställts och ordnats i teman. En allmän 

litteraturstudie är ungefär detsamma som en litteraturöversikt eller litteraturgenomgång där 

kunskapsläget inom ett visst område beskrivs. Resultat: Mindfulness som beståndsdel i 

rökavvänjning är framgångsrikt. Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande. Att 

medvetet vara uppmärksam på och beskriva händelser, känslor, önskningar, tankar och 

handlingar i nuet utan att döma eller agera på dem. Observerade effekter av 

mindfulnessträning är minskad känsla av stress, begär, beroende och ökad känsla av självtillit 

och självkontroll. Mindfulnessträning kan även bidra till att mer effektivt förändra ett 

ohälsosamt beteende. Slutsats: Mindfulness utövat under längre tid kan ge mindre upplevd 

stress, minskat rök- och nikotinbegär, färre återfall i rökning och större antal vidmakthållna 

rökstopp än enbart metoder med avslappning, telefonstöd (sluta-rökalinjer) och/eller 

läkemedel. Mer forskning behövs dock för att ytterligare stärka evidens. 
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___________________________________________________________________________

Background: For over half a century the negative consequences of smoking has been known, 

but still there are people in all socioeconomic groups who smoke. The habit of smoking 

usually starts among adolescents and the habit is perpetuated with influence of both internal 

and external factors. Smoking is the largest preventable public health hazard and it´s the cause 

of a great burden of disease despite a reduced amount of smoking people both nationwide in 

Sweden and globally. Aim: To describe the impact of mindfulness in smoking cessation 

Method: A literature overview. An amount of scientific articles were analyzed and the 

essence was summarized by searching for recurring topics, which were turned into themes. A 

literature overview is a summary of literature or a review where research in a certain area is 

depicted. Results: Mindfulness as part of smoking cessation is successful. Mindfulness is 

about being aware in the present moment. To pay attention on purpose and describe incidents, 

feelings, desires, actions and present thoughts without judging or acting on them.  Observed 

effects of mindfulness training is less feeling of stress, urge, addiction and a increased level of 

self-efficacy and self-reliance. Mindfulness training can also be effective in contributing to a 

change of an unhealthy behaviour. Conclusion: Mindfulness practice during a period of time 

can decrease levels of perceived stress, reduce craving for smoking or nicotine, fewer relapses 

in smoking and more perpetuated smoking cessations than merely treatments that consists of 

relaxation, telephone support (Quit-line) and/or pharmaceuticals. Further research is needed to 

strengthen the evidence. 
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Inledning	  

Rökning är det största förebyggbara folkhälsoproblemet som bidrar till ohälsa och död i 

världen (Pellmer & Wramner, 2007) och det är fortfarande stort trots stora insatser och härtill 

en minskning globalt. Rökning dödar nära sex miljoner människor om året i världen. 

Jämförelsevis är det cirka var tionde dödsorsak hos vuxna. Detta innefattar även de som dör 

efter exponering av passiv rökning. Upp till hälften av de som röker idag kommer att dö av 

rökrelaterade sjukdomar (World Health Organization 2014a).  

Evidensbaserade metoder för rökavvänjning finns, men bör utvecklas, förbättras och spridas 

ytterligare (Naidoo & Wills, 2007). Rökavvänjning idag handlar i stort om att ersätta 

cigaretter med andra nikotinhaltiga läkemedel och i samband med detta ha ett samtal om 

levnadsvanor. Samtalsteknik som används är MI (Motivational Interviewing) (Karolinska 

Institutets folkhälsoakademi 2011). Tekniken syftar till att stärka individens egen förmåga att 

hitta möjligheter att skaffa de levnadsvanor som ökar individens hälsa. Även mindfulness är 

en metod där det gäller att ändra ett inre förhållningssätt för att nå en livsstilsförändring. 

Mindfulness ingår bland annat i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Istället för att 

försöka ersätta ett beroende eller en känsla med något så jobbar man med att försöka  

acceptera känslan, begäret och situationen, ändra hur man hanterar situationen 

(Psykologiguiden 2014).  

Mindfulness översätts ofta på svenska till medveten närvaro. Det är en form av fokuserad 

uppmärksamhet på en individs egen mentala aktivitet. Medveten närvaro innebär här 

uppmärksamhet på händelser, känslor och tankar i nuet. Man dömer inte, agerar inte, utan 

observerar endast och beskriver tankar, känslor, önskningar, handlingar osv och deras 

konsekvenser (Psykologiguiden 2014). 
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Bakgrund	  
	  
Definitioner	  av	  använda	  begrepp	  
	  

Folkhälsa: begreppet omfattar hälsan inom ett visst område eller en population, till exempel 

när det gäller ett lands eller en befolknings hälsotillstånd. Folkhälsan kan visa på skillnader i 

hälsa och ohälsa eller visa på förutsättningar och skyddsfaktorer för att kunna uppnå och 

bibehålla och uppnå hälsa (Pellmer & Wramner, 2007).  

Folkhälsoarbete: Består av två delar, dels sjukdomsförebyggande arbete och dels 

hälsofrämjande arbete. Bygger på vad som orsakar hälsa och ohälsa hos människor (Pellmer 

& Wramner, 2007).  

Folkhälsoproblem: Ett hälsoproblem definieras som ett folkhälsoproblem om det drabbar över 

en procent av en befolkning och leder till allvarsamma och kostsamma konsekvenser i 

samhället. En hälsoekonomisk bedömning utförs och problemets orsaker utreds och åtgärdas i 

bästa möjligaste mån med de mest effektiva metoderna (Socialstyrelsen 2001). 

Hälsofrämjande arbete: Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin 

hälsa och förbättra den WHO, ur Ottawa Charter från 1986.	  

 

Rökningens	  utbredning	  i	  korthet	  
	  

I över ett halvt sekel har rökningens skadeverkningar varit kända, men fortfarande är det 

många i alla befintliga samhälls- och åldersgrupper som röker (Pellmer & Wramner P 2007).  

En rökare börjar ofta med detta tidigt i livet och rökningen vidmakthålls med påverkan från 

inre och yttre faktorer (Edqvist, L, 2002).  

Rökning är som tidigare nämnt det största förebyggbara folkhälsoproblemet och det är 

fortfarande en stor folkhälsofara trots en minskning av rökning globalt den senaste tiden. 

Tobak i allmänhet och rökning i synnerhet har vid skärskådning enbart negativa effekter för 

dels rökaren och för personer som utsätts för passiv rökning (Naidoo & Wills, 2007). Tobak 

innehåller nikotin som är beroendeframkallande (WHO, 2014).  
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World Health Organization beskriver tobak som en av ett av de största hoten mot folkhälsan. 

Tobak dödar ungefär hälften av sina användare. Globalt finns över en miljard (en etta följd av 

12 nollor) rökare och 80 % av dem lever i låg- och medelinkomstländer . Enligt WHO finns ej 

tillräcklig kunskap om tobak och röknings skadeverkningar i många låginkomstländer (WHO 

2014a). Antal rökare i u-länder förväntas stiga inom den närmaste tiden (Holm Ivarsson, B. 

2009).  

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2013) så röker 12 % av Sveriges befolkning, men den 

totala andelen tobaksnyttjare är över 20 %. Detta beror på att snusare utgör cirka 13 % av 

tobaksnyttjarna. Rökning förekommer mest bland kvinnor och snus förekommer mest bland 

män. 

Totalt röker eller snusar var fjärde person i Sverige, vilket är i nivå med resten av Europa 

(SCB 2013). Tjugosju procent av männen och femton procent av kvinnorna rökte och/eller 

snusade dagligen i Sverige år 2013. Detta motsvarar cirka 1,6 miljoner av Sveriges invånare 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Rökning hos svenskar är vanligast bland personer med lägre 

socioekonomisk status (Folkhälsomyndigheten 2013). Ur ett internationellt perspektiv röker 

svenskarna relativt lite, men totalt tobaksbruket är ändå högt i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2014c).  

Cigarrettrökning är en oerhört stor riskfaktor för ohälsa i Sverige och övriga världen, sett till 

sammanlagd sjukdomsbörda. En riskfaktor definieras enligt Rikstermsbanken (2014) som 

”Egenskap eller förhållande som indikerar ökad risk för att en person ska få en eller flera 

sjukdomar”. Ett 40-tal sjukdomar kan bli följden av rökning, bland annat olika cancerformer, 

hjärt-kärl-lungsjukdomar. Över 6000 personer avlider årligen bara i Sverige varje år på grund 

av rökning (Folkhälsomyndigheten, 2014). Även enligt Pellmer och Wramner (2007) tenderar 

tobaksbruk i form av rökning vara högre i socioekonomiska grupper som innehåller 

arbetslösa, låginkomsttagare och även kvinnor är överrepresenterade här. I jämförelse är 

tobaksbruk i form av snusning mer förekommande bland tjänstemän, höginkomsttagare och 

män i majoritet. 

I Europa är andelen rökare 28 % och 29 % av de mellan 15-24 år. Utöver detta har rökare fler 

ohälsosamma år i livet på grund av andningsbesvär, hjärt- kärlproblematik, flera former av 

cancersjukdomar, övervikt, högt blodtryck och rökning kan även innebära annat drogmissbruk 

(European Commission 2014)  
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Kostnad	  för	  samhälle	  och	  privatperson	  
	  

I Sverige kostar rökning samhället cirka 30 miljarder kronor i form av sjukfrånvaro, sjukvård 

och produktionsförluster vid sjukskrivning. Sjukdagar kombinerat med rökpauser kostar 

arbetsgivaren runt 45000 kr och en privatperson som röker lägger mellan 12000 och 20000 kr 

varje år på sin rökning (Holm, 2009). 

	  
Rökningens	  beteende	  

En rökare börjar ofta med detta tidigt i livet och rökningen vidmakthålls med påverkan från 

inre och yttre faktorer. En inre faktor är beroendet av nikotin som skapas. En yttre faktor är 

om rökare finns bland familj och vänner, vilket lättare får någon att anamma beteendet att 

röka. Rökningen etableras till en vana, effekter av rökning blir till förväntningar hos rökaren 

(Edqvist, L, 2002).  

Nikotin i cigaretter ger en direkt effekt på hjärnans belöningssystem. Rökaren får en 

nikotinkick och upplever ett välbehag, avslappning eller känner sig pigg och koncentrerad. 

Om inte nikotin tillförs kroppen regelbundet för en vanerökare drabbas denne av 

abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan yttra sig i form av nedstämdhet, irritation, 

sömnproblem, ilska, frustration, oro och koncentrationsproblem. Detta händer vid försök till 

rökstopp. Två faktorer leder till fortsatt rökning: nikotinets positiva effekter och abstinensens 

negativa (Edqvist, L, 2002).  

	  
Tobakspreventivt	  arbete	  i	  Sverige	  
 

Sveriges folkhälsoarbete har sin utgångspunkt i ett övergripande folkhälsomål: ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och detta 

tillämpas i elva målområden som kopplas till hälsans bestämningsfaktorer. Målområden 

innefattar allt från delaktighet, inflytande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård till 

målområde 11 som beskriver samhällets insatser mot minskat tobaksbruk.  
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Det arbetas runtom i världen på många plan när det gäller tobak. Attityder mot tobak och 

social acceptans kring tobaksbruk är en stor del i det förebyggande arbetet. Höjda priser och 

fler rökfria miljöer är bidrag till den minskning av rökning som skett i Sverige de senaste 

åren. År 2002 utökade Sveriges regering arbetet med fyra delmål för minskat tobaksbruk: 

      1.      En tobaksfri livsstart från år 2014. 

2.      En halvering till år 2014 av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa. 

3.      En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest. 

4.      Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.  

    (Folkhälsomyndigheten 2013a)  

2009 hade följande nivåer angående dessa mål uppnåtts: 17 % av ”En tobaksfri livsstart från 

2014”, 19 % ”En halvering till 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller 

snusa”, 41 %  ”En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest” 

och 32 % av ”Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning” (Holm, 2009). 

Insatser som sker nationellt är att vård- och hälsocentraler erbjuder tobaksavvänjning eller 

rådgivning om andra metoder. En gratis sluta-röka linje finns dit man kan ringa eller bli 

uppringd. Internet erbjuder även ett flertal tobaksavvänjningsprogram (Folkhälsomyndigheten 

2013a). A Non-Smoking Generation är en organisation som funnits sedan 1970-talet och de 

riktar in sig på ungdomar (A Non-Smoking Generation 2013) Tobacco Endgame är en 

opinionsbildning bestående av många starka organisationer i Sverige till exempel Läkare mot 

Tobak, Lärare mot Tobak, Visir, Cancerfonden, A Non Smoking Generation, Astma- och 

Allergiförbundet, Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård, där man likt Nya Zeeland och Finland 

vill sätta ett definitivt slutdatum för tobaksbruk (Tobaksfakta 2013).  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger förslag på hur tobakspreventivt arbete bäst kan ske 

och de ger ut broschyrer med enkla råd (Socialstyrelsen 2013). 
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Passiv	  rökning	  
 

År 2005 infördes förbud att röka på restauranger i Sverige. Förbudet är en del i samhällets 

hälsofrämjande arbete. Trots detta utsätts över 15 % av Sveriges invånare upp till en gång i 

veckan för passiv rökning (Folkhälsomyndigheten 2014b).  

Sveriges Tobakslag har sedan 1993 innehållit begränsningar av rökutrymmen och har med 

åren kompletterats med förbud av tobaksreklam, varningstexter på tobaksförpackningar och 

att alla restauranger, skollokaler, hälso-och sjukvårdslokaler och kollektivtrafik ska vara 

rökfria. Arbetsplatser ska bara tillåta rökning på markerade platser för att minska anställdas 

utsatthet för passiv rökning (Pellmer & Wramner, 2007). En stor del av det nationella 

folkhälsoarbetet gäller tillsyn av att tobakslagen efterföljs (Folkhälsomyndigheten, 2013b). 	  

 

Tobakspreventivt	  arbete	  globalt	  

WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) publicerades 2003 och 

innehåller riktlinjer för hur tobaksberoendet ska bekämpas. Arbete med utbildning, ökad 

medvetenhet om tobakens verkningar och vikten av att bekämpa passiv rökning lyfts fram 

(WHO 2013). 

I “Health 2020 the European policy for health and well-being” beskrivs fyra områden som bör 

prioriteras. Man bör stärka medborgare och investera i hälsa genom hela livsperspektivet. Ett 

skapande av stödjande miljöer ska ske och samhällens förmåga att återhämta sig bör stärkas 

(WHO 2013). 

WHO (World Health Organization) arbetar ständigt för att minska bruket av tobak i världen. I 

år finns en kampanj speciellt för att förbjuda all tobaksreklam runt om i världen (WHO, 

2013). 

Enligt en rapport från 2013 beskriver WHO hur tobaksbruket i världen bör bekämpas. 

Underrubriken för rapporten är mpower, en akronym som står för: ”Monitor tobacco use and 

prevention policies, Protect people from tobacco smoke, Offer help to quit tobacco use, Warn 

about the dangers of tobacco, Enforce bans on tobacco advertising, promotion and 

sponsorship, Raise taxes on tobacco” (WHO, 2013).  
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Enligt Pellmer och Wramner (2007) står EU (Europeiska Unionen) på två diametralt olika ben 

i tobaksfrågan: Å ena sidan subventionerar de tobaksodling via sin jordbrukspolitik och å 

andra sidan arbetar de med folkhälsoinsatser mot tobak via sin folkhälsopolitik. Under 2011–

2013 pågick Europeiska Unionens Antirökkampanj ”Exrökare är ostoppbara” inriktad mot 

målgrupp rökare i åldern 25–34 år. Målgruppen motsvarade cirka 28 miljoner människor. 

Kampanjen lyfte fram både fördelar med rökslut och upplysning och rökningens faror. En 

gratis digital plattform för hälsocoaching ”iCoach” var en del av kampanjen (EU, 2013) 

	  
Vinster	  till	  följd	  av	  rökstopp	  
	  

Vid rökstopp kan följande vinster bli verkliga; Efter tio år är risken för lungcancer i det 

närmaste halverad, minskad risk för kranskärlsproblem ju längre rökfrihet. Risk för cancer i 

mun, svalg, matstrupe, urinblåsa minskar rejält. Problem med andningssystemet såsom hosta, 

slembildning, dålig kondition och infektioner minskar avsevärt. Tandhälsan förbättras och 

mycket, mycket mer (Edqvist, L. 2002). 

 

Rökavvänjningsmetoder	  	  
	  

Den evidensbaserat bästa metoden i rökavvänjningssammanhang beskrivs vara bland annat 

motiverande samtal enligt rapporten ”Bästa listan” utgiven av Karolinska Institutets 

folkhälsoakademi (2011). Statens beredning för medicinsk utvärdering gav 2003 ut en rapport 

där rekommenderad tobaksavvänjning består av rådgivning, kognitiv beteendeterapi och 

nikotinläkemedel (SBU 2003).  

 
Att	  bryta	  mönstret	  
	  

En avgörande bestämningsfaktor för att börja röka är social acceptans. Unga individer börjar 

oftast röka till följd av grupptryck eller att rökning förekommer i deras omedelbara närhet och 

övriga sociala omgivning. Att tobaksavvänjning för vuxna fortsätter utvecklas och satsas på är 

en viktig förutsättning för att unga, som ofta tar efter äldres beteende, inte ska börja röka 

(Holm, 2009).  
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Att en levnadsvana som tenderar att bli ihållande oftast befästs i unga år framhåller även en 

artikel från 2006 av Tingen, Waller, Smith, Baker, Reyes och Treiber. Artikeln beskriver 

relevansen av tidiga insatser och nödvändigheten att i det preventiva arbetet tidigt och på ett 

evidensbaserat effektivt sätt involvera föräldrar/vårdnadshavare kring barn/ungdomar. 

Attityd till cigarrettrökning präglas redan i unga år. Olika faktorer, bland annat beteende hos 

närstående och andra förebilder influerar och påverkar unga. Annat som påverkar attityden är 

hur samhället framställer cigarrettrökning via bland annat skolor och media (Wallskär, 2003). 

 

Livsstilsförändring	  
	  

Naidoo och Wills (2007) beskriver olika modeller för livsstilsförändringar. Beteenden, 

förmågor eller faktorer som påverkar hälsan kan förändras genom att informera, stärka 

individers och/eller gruppers motivation och/eller att förändra socioekonomiska och 

miljörelaterade faktorer. Allt för att möjliggöra för människor att göra mer hälsosamma val 

och forma sitt beteende härav. 

För att ändra ett destruktivt beteende behövs ofta en förändring av livsstil. En persons 

upplevelse av egenmakt och kontroll i samband med förändringen kan öka möjligheterna att 

förändringen lyckas (Naidoo & Wills, 2007). Ett motiverande samtal är en del i 

evidensbaserade metoder för rökavvänjning. I ett motiverande samtal är utgångspunkten att 

den som ska göra en förändring har de förutsättningar och möjligheter som krävs för detta 

inom sig (Barth, T. & Näsholm, C. 2006). Att bli mer medveten om sitt beteende, sina 

förutsättningar och att detta kan öka en individs självkontroll handlar mindfulness om (Kabat-

Zinn, J. 2005). 
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Mindfulness	  
 

Morrison och Bennett (2012) beskriver mindfulness som en form av stresshantering, vilken i 

studier visat sig minska besvär hos personer med olika kroniska sjukdomar och även 

depression. Mindfulness förklaras kunna öka möjligheten till god coping-förmåga, det vill 

säga sättet att hantera sitt mående, hälsotillstånd och att se sina egna möjligheter till bättre 

hälsa (Morrison, V. & Bennett, P. 2012). 

Mindfulness översätts ofta till medveten närvaro eller mental närvaro på svenska. Det kan 

beskrivas som en form av meditation och är sprunget ur indisk psykologi och filosofi. 

Medveten närvaro innebär här uppmärksamhet på händelser, känslor och tankar i nuet. Man 

dömer inte, agerar inte, utan observerar endast och beskriver tankar, känslor, önskningar, 

handlingar osv och deras konsekvenser. Mindfulness förklaras även som en fokuserad 

uppmärksamhet på en individs egen mentala aktivitet. Avsikten är att reducera känsla av 

stress eller lindra smärta eller depressiva tillstånd såsom nedstämdhet. Mindfulnessmeditation 

kan användas i psykoterapi, individuellt eller gruppvis. (Psykologiguiden 2014).  

Till skillnad från mindfulness förklaras meditation som en koncentration av 

uppmärksamheten, som underlättas av social isolering, kropp i avspänning och en speciell 

andningsrytm ofta utförs den i sammanhang där en högre makt önskas nås till exempel inom 

religionsutövning (Psykologiguiden, 2014). Mindfulness ligger nära meditation och har även 

släktdrag i det coachande hälsosamtalet, i litteraturen kallat motiverande samtal. Släktdragen 

består i ökad uppmärksamhet på egna tankar, känslor, förmågor och även ökad 

självmedvetenhet. 

Olika typer av behandlingsmetoder med mindfulness som komponent är: 

• MBRP: (Mindfulnessbased Relapse Prevention, på svenska mindfulnessbaserad 

återfallsprevention)  används för att förhindra återfall hos drogberoende med hjälp av 

kognitiva beteendeterapin integrerad med mindfulness. 

• MBSR: (Mindfulnessbased Stress Reduction), mindfulnessbaserad stressreduktion. 

Denna metod betraktar de egna reaktionerna med en icke-dömande, neutral attityd, för 

att inte låta sig styras av dem och drabbas av stresssymptom. 

• KBT: Kognitiv Beteendeterapi, innebär att tränas i beteenden, sätt att uppfatta, tänka 

och känna som ger en realistisk bild av individens livssituation. 
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• ACT: Acceptance and Commitment Therapy en metod som lär ut att acceptera 

befintliga tankar, känslor istället för att undvika eller förtränga dem. Den ökade 

uppmärksamheten och medvetenheten om tankarna och känslorna kan då göra att de 

förlorar i styrka och blir lättare att hantera (Psykologiguiden 2014). 
 

 

	  
Folkhälsovetenskaplig	  relevans:	   
	  

Ett hälsoproblem som förekommer hos mer än en procent av en befolkning definieras som ett 

folkhälsoproblem. Allvarliga och kostsamma konsekvenser syns i samhället och problemets 

orsaker utreds och åtgärdas i bästa möjligaste mån med de mest effektiva metoderna 

(Socialstyrelsen 2001). I över ett halvt sekel har rökningens skadeverkningar varit kända, men 

fortfarande är det många i alla förekommande samhälls- och åldersgrupper som röker och 

börjar röka.  

 

Rökning är som tidigare nämnt det största förebyggbara folkhälsoproblemet och det är en stor 

fara för folkhälsan trots en minskning av rökning globalt den senaste tiden. Evidensbaserade 

metoder för avvänjning bör utvecklas, förbättras och spridas. Ämnet har stor 

folkhälsovetenskaplig relevans (Naidoo och Wills, 2007).  

 

Ur hälsofrämjande och friskvårdande perspektiv har över en miljon personer slutat röka sedan 

tidigt 1980-tal. Dagligrökare har minskat från sexton till elva procent från år 2004 till år 2013. 

Detta enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs årligen av 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen med syfte att ta reda på hur befolkningen i Sverige 

lever och mår. I rapporten från 2013 har kvinnliga dagliga rökare minskat från nitton till elva 

procent och gällande män har siffran sjunkit från 14 till 11 %. Kvinnor i åldrarna 30–64 år har 

minskat sin rökning mest med ungefär tio procent. Rapporten beskriver även hur utvecklingen 

av tobaksbruk i övrigt ser ut och hur passivt tobaksbruk, främst rökning, kan innebära stora 

sjukdomsrisker för de som inte nyttjar tobak (Socialstyrelsen, 2013). 
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Syfte	  	  
 

Syftet med litteraturstudien är att studera litteratur om mindfulness och effekter vid 

rökavvänjning.  

Metod	  
 

En allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar hittade i databaser tillgängliga via 

Högskolan i Skövdes hemsida. Artiklar läses, analyseras och redovisas utifrån inriktning och 

resultaten sammanställs i både tabell och i resultatdelen. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) är en allmän litteraturstudie ungefär detsamma som en litteraturöversikt eller 

litteraturgenomgång där kunskapsläget inom ett visst område beskrivs. Stöd i arbetet kommer 

även att hämtas från kompletterande litteratur nämnd i referenslistan.  

(Litteraturstudien struktureras enligt IMRAD, det vill säga att den innehåller delarna: 

Introduktion (alternativ benämning är inledning eller bakgrund), metod, resultat och 

diskussion.) 

 
Design	  

 
Uppsatsens är utformad som en litteraturstudie. Studien baseras på existerande data från urval 

i tabell 1A. Relevanta studier eftersöktes, kvalitetsbedömdes och analyserades innan inklusion 

i uppsatsens innehåll (Forsberg & Wengström, 2013). 

 
	  
Datainsamling	  och	  urval	  	  
 

Genom sökning efter vetenskapliga artiklar via Högskolan i Skövdes biblioteks hemsida har 

relevanta artiklar tillhandahållits. Artiklar som sedan valts ut för granskning, presenteras mer 

ingående i resultatdelen. Sökvägar, sökord och urval redovisas nedan i en tabell. Relevanta 

sökord med tanke på uppsatsens uppbyggnad diskuterades med handledaren.  
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Tabell 1A: Sökvägar i metoden: 

 

Databas/Sökväg Sökord  

 

Årtalsbegränsning 
för sökning 

Antal 
träffar 
på 
sökord 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Medline Smoking 2004-2014 23782    

Medline Mindfulness 2004-2014 449    

World cat local 

 

Mindfulness 

AND 
Smoking 

2004-2014 

93 20 10 6 

Medline 

Mindfulness 

AND 
Smoking  

 

 

Ingen 8 6 5 3 

Cinahl 
Mindfulness 
AND 
craving 

2004-2014 
6 4 2 1 

 

 

	  

Inklusionskriterier för sökta artiklar: De ska vara granskade, peer-reviewed, abstract ska 

finnas tillgängligt , artiklar ska vara tillgängliga i fulltext och vara under de årtal som nämns i 

tabellkolumn ”Årtalsbegränsning för sökning”. I ett fall skedde sökning i databas utan 

årtalsbegränsning, detta för att artiklar med inklusionskriterier och en årtalsbegränsning 

genererade för få artiklar enligt författarens bedömning. Sökordet craving inkluderades för att 

hitta artiklar specifikt om begär och beroende som förknippas med rökning. 
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Artiklar som till största del handlar om alkoholmissbruk, sexmissbruk och behandling av 

psykiska diagnoser såsom borderline är exkluderade. Artiklar på andra språk än engelska och 

artiklar som kostade pengar för att få tillgång till exkluderades. 

 

Databearbetning	  och	  analys	  

 
Artiklar valdes ut via för arbetet relevanta abstract, innan de lästes i sin helhet. Vid läsning av 

artiklarna lades fokus på att hitta gemensamma nämnare. Dessa gemensamma nämnare 

bildade sedan rubriker under vilka kompletterande information samlades från studerade 

artiklar. Rubrikerna har sedan fått bli underrubriker på avsnitt i resultatet. Olika former av 

argumentation, åsikter och kontrasterande innehåll begrundades och dokumenterades och 

återkommer i diskussionen.  

 

Etiska	  aspekter	  
 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden göras innan en 

litteraturstudie. Samtliga för resultatet använda artiklar bör vara granskade av en etisk 

kommitté alternativt att forskare har beaktat etiska aspekter. I artiklar använda i detta arbete 

har etiska aspekter beaktats och det är relevant att varje artikel som ingår har följt de etiska 

principerna: frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Detta har bidragit till 

bedömning av relevans för litteraturstudien.  

 

För att följa etiska principer tas hänsyn till fyra krav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Varje deltagare i studier ska veta vad som ingår i 

undersökningen, att de själva bestämmer över sin medverkan, att deras personuppgifter 

kommer förbli anonyma, samt att information bara används för forskning (Bryman, 2008). 

En aspekt som kan vara etiskt diskutabel är de studier i vilka deltagare fått pengar för att delta 

i studier och uppföljningar. Deltagandet kan kräva uppoffringar av deltagarna så ersättning 

kan mycket väl vara befogad.  
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Aktuella forskningsetiska överväganden i denna litteraturstudie är att citera och referera 

korrekt till betrodda källor från använda databaser. Alla använda artiklar arkiveras 

elektroniskt. Användandet av andras källor gör att dessa redan är etiskt övervägda av 

ursprungsförfattarna och eventuella etiska nämnder före publicering i och för tillgänglighet i 

nämnda databas. Vid användande av studier där etik ej prövats ska detta framgå och speciella 

omständigheter förklaras. Kontrasterande information från referenser och källor ska beskrivas 

så objektivt som möjligt. Det är viktigt att lyfta fram alla aspekter och resultat för att utveckla 

vidare forskning.  

 

Författarens egna åsikter och intresse för mindfulness kan ha subjektiv inverkan på 

formuleringar och bedömning av resultat i analyserade studier.  
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Resultattabell 

Författare  

och år 

Plats för 
studien 

Antal  

deltagare 

Studiedesign 

/metod 

Resultat Slutsats 

Brewer, J. A., 
Mallik, S., 
Babuscio, T. A., 
Nich, C., 
Johnson, H. E., 
Deleone, C. M., 
Minnix-Cotton, 
C. A., ... 
Rounsaville, B. J.  
2011 

New 
Haven, 
USA 

88 st, med 
intresse att sluta 
röka. Ålder 18-60 
år 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Kontrollerad Pilot 
studie, 
uppföljning efter 
sex, 12, 17 veckor 

Båda grupper 
minskade sin 
mängd rökta 
cigaretter. 
Mängden sjönk 
snabbare under 
behandlingen än 
efter vid de 
senare 
kontrollerna. De 
som deltog i MT 
minskade 
behovet mer än 
de i FFS. 

MT är en 
lovande 
behandling i 
rökavvänjningss
ammanhang. 
Mer studier med 
förklaringar av 
MT:s processer 
fysiskt och 
mentalt önskas. 
Studier av MT 
kombinerat med 
läkemedel 
önskas 

 

Tang, Y.-Y., 
Tang, R., & 
Posner, M. I. 
(August 28, 
2013). 

Austin, 
Texas, 
USA 

27 rökare och 33 
icke-rökare. 
Collegestudenter, 
Deltagare med 
mål att sluta röka 
exkluderades, för 
att undvika på-
verkan av ett 
medvetet mål att 
sluta röka 

Kvantitativ, 
randomiserad 
studie, 2 
alternativ 

IBMT (integrative 
body-mind 
training) och  
avslappning 

Minskning av 
rökning i IBMT-
gruppen 

Det är möjligt 
att minska sug 
och begär även 
hos dem som 
inte har en 
avsikt att sluta 
röka eller 
minska sin 
konsumtion 

 

Gryffin, P. A., & 
Chen, W. C. 
(January 01, 
2013).  

 

Florida, 
USA 

 

3 collegestudenter 

 

Kvalitativ, enkät 
med öppna frågor. 
Allmän 
litteraturstudie 

 

Tai Chi 
minskade begär 
och längre 
frånvaro från 
utövande ökade 
begäret igen. 

 

Ökad 
medvetenhet, 
genom 
mindfulness-
teknik (som en 
del i TaiChi), 
kan vara en 
mycket 
användbar 
komponent vid 
rökavvänjning. 
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Rogojanski, J., 
Vettese, L., & 
Antony, M. 
(2011).  

 

Ontario, 
Canada 

 

61 (25 kvinnor,  
36 män) 
självidentifierade 
rökare från en 
storstad, 
Deltagarna var 
uttalat motiverade 
att minska 
konsumtion eller 
sluta röka.  

 

Kvantitativ, 
Självskattnings-
formulär 

Individer som 
tar del av 
mindfulness 
visar lägre 
självkontroll i 
förmågan att 
sluta röka och 
de som 
använder 
förträngning 
ökar sin 
självkontroll 

 

På kort sikt ses 
förträngning 
som en bättre 
lösning och 
mindfulness 
bedöms efter 
resultat ha mer 
effekt på lång 
sikt. Detta då 
mindfulness 
som metod 
bedöms ta 
längre tid att 
lära in.  

Witkiewitz, K., 
Bowen, S., 
Douglas, H., & 
Hsu, S. H. 2013 

Vancouver
, USA 

Sekundär analys 
av en studie av 
Bowen och 
kollegor gjord år 
2009 

Kvantitativ Studien visar 
lägre nivå av 
rökbegär efter  
(mindfulness-
baserad) 
återfallspreventi
on) jämfört med 
en grupp som 
fick annan 
rekommenderad 
behandling. 

Även om 
resultat 
indikerar på 
positiva resultat 
för MBRP 
(mindfulnessbas
erad) 
återfallspreventi
on  i 
drogavvänjning 
så blir slutsatsen 
att mer 
forskning krävs. 

 

Adams, C., 
Benitez, L., 
Kinsaul, J., 
Apperson 
McVay, M., 
Barbry, A., 
Thibodeaux, A., 
& Copeland, A. 
(2013) 

Houston, 
USA 

113 st kvinnliga 
collegestudenter 
som var rökare 
delades slumpvis 
in i fyra grupper  

 

Kvantitativ Mindfulness kan 
vara effektivt 
när det gäller att 
minimera hur 
kroppsuppfattni
ng hos kvinnor 
kan skapa 
negativa känslor 
som kan 
framkalla 
rökbegär och 
rökbeteende 

Preliminärt stöd 
ges för 
användning av 
mindfulnessbase
rad behandling 
för kvinnliga 
rökares 
självkontroll 
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Elwafi, H. M., 
Witkiewitz, K., 
Mallik, S., 
Thornhill, T. A. ., 
& Brewer, J. A. 
(January 01, 
2013).  

New 
Haven och 
Alberquer
que 

33 deltagare, 
intresserade av att 
sluta röka,   

Kvantitativ, 
randomiserad 
studie 

Stark koppling 
mellan begär 
och rökning 
hade försvagats 
efter 4 veckor.  

 

Resultat stärker 
evidens för att 
Mindfulness 
träning (MT) 
kan vara 
effektivt vid 
rökavvänjning 

 

Leigh, J., Bowen, 
S., & Marlatt, G. 
(2005).  

 

Seattle 
USA  

 

196 college-
studenter, både 
rökare och 
ickerökare 

 

Kvantitativ 

 

De som såg sig 
som 
spirituella/andli
ga både rökte 
och drack 
mindre än de 
som utövade 
mindfulness 

 

Utövande av 
mindfulness 
minskar 
förbrukning av 
cigaretter 

Davis, J. M., 
Manley, A. R., 
Goldberg, S. B., 
Smith, S. S., & 
Jorenby, D. E. 
(May 01, 2014).  

USA 175 rökare i en 
låg socio-
ekonomisk 
ställning med hög 
motivation till att 
sluta röka 

Kvantitativ Efter 24 veckor 
hade fler i MTS 
(Mindfulnesstrai
ning for 
smokers) slutat 
röka och begäret 
upplevdes 
mindre intensivt 
bland dem. 
Mindre stress 
och upplevelse 
av undvikande 
beteende 
upplevdes även. 
Andel återfall 
blev färre och 
färre med tiden. 

 

 

Mindfulness 
utövat under 
längre tid ger 
mindre stress, 
minskat 
rökbegär och 
större antal 
rökslut än enbart 
metoder med 
avslappning, 
telefonstöd och 
läkemedel 
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Resultat	  	  
 

Nedan redovisas övergripande resultat från studerade artiklar. Indelning sker under två 

rubriker: Effekter av mindfulness i rökavvänjning och betydelse av motivation.  

	  

Effekter	  av	  mindfulness	  i	  rökavvänjning	  
	  

Mindfulnesstekniken innehåller en systematisk träning av uppmärksamhet, självkontroll, en 

accepterande attityd, öppenhet för inre och yttre upplevelser. Tekniken ger en medveten 

upplevelse om kropp, sinne och omgivning här och nu. Att utöva mindfulnessbaserade 

tekniker kan enligt Tang, Y.-Y., Tang, R., och Posner, M. I. (2013) leda till en förbättrad 

självkontroll, minskad stress, förstärkning av positiva känslor och stärka uppmärksamhet 

jämfört med bara avslappningsträning för kroppen. Rökning minskade bland deltagare i 

mindfulnessgruppen. Deltagare beskriver att de inte förstod vad som hände, rökbegäret 

minskade utan att de var medvetna om det. Biologiskt sett visar även resultat från studien på 

förändringar i hjärnans aktivitet vid utövande av mindfulness. (Tang, Y et al, 2013)  

 

Goldberg, S. B., 
Davis, J. M., 
Hoyt, W. T. 
(2013) 

Wisconsin
, USA 

37 kvantitativ En bra allians 
leder inte till 
ökad 
rökavvänjning, 
men kan främja 
kunskaperna hos 
deltagares 
möjlighet att 
tillgodose sig 
kunskaper i 
mindfulness. 

Alliansen kan 
öka deltagarens 
benägenhet att 
engagera sig i 
och ta till sig 
behandlingen, 
men 
behandlingens 
resultat stärks 
inte.  Mer 
forskning 
behövs. 

 



	  

	   23	  

Att den starka kopplingen mellan begär och rökning försvagas efter utövande av mindfulness 

resulterade även studien av Elwafi, H. M., Witkiewitz, K., Mallik, S., Thornhill, T. A. ., och 

Brewer, J. A. (2013) i. De beskriver att mindfulnesstekniken (MT), med sin intention att öka 

en individs medvetenhet om sina tankar, känslor och beteende, kan hitta automatiska mönster 

som en individ lärt in och bryta mönstret. Här finns känslan av begär, sug och det upplevda 

behovet att röka som svar på både negativa och positiva känslor hos individen. Om 

begärkänslan ligger till grund för att bevara ett beroende och även bidra till att stärka den loop 

av inlärda associativa känslor hos en individ så kan MT vara en teknik som kan bryta 

mönstret genom att öka medvetenheten om tankar och att med en icke-dömande attityd 

observera mönstret. Kanske kan man här ha hittat ett sätt att skilja på kopplingen mellan begär 

och det faktiska beteendet att röka. 

Även Brewer, J et al. (2011) diskuterar hur fokus kan läggas på beroendeprocessen gällande 

nikotin genom att acceptera och tolerera känslor av sug och begär istället för att ersätta, 

undvika, eller ignorera känslan av begär i beteendet. ACT (Acceptance and Commitment 

Therapy) är en teknik som innehåller mindfulness. ACT handlar om att lära sig känna igen en 

känsla och acceptera den. Ofta är mindfulness en del av en bredare metod. Mindfulness 

Training är en del av KBT, MBRP, MBSR och ACT och har inte i ensamt majestät prövats 

mot de evidensbaserade rökavvänjningsmetoder som redan finns. Brewer et al. (2011) jämför 

mindfulness med en frekvent förekommande rökavvänjningsmetod i USA kallad FFS 

(Freedom From Smoking). FFS innehåller information om beteendeförändring, 

stressreduktion mm, men saknar det som är essentiellt i mindfulness, fokuserad medvetenhet, 

en accepterande attityd och att betrakta känslor/förnimmelser som övergående fenomen. 

Resultatet visade att båda grupper minskade cigarettkonsumtionen, men i mindfulnessgruppen 

minskade det mest. Mindfulness som egen metod bedöms vara effektiv. Att lära sig tekniker 

som i teorin siktar på att förstå begär- och beroendeprocessen framhävs som ett bättre 

alternativ än att lära sig undvika ett begär. Det framställs i studien att mindfulness i 

kombination med läkemedel kan vara en mycket effektiv metod vid rökavvänjning. Studier i 

denna riktning eftersöks av Brewer et al. (2011). 

	  

Att mer forskning behövs genomsyrar flera av de slutsatser som nåtts i genomgångna studier. 

Goldberg, S. B., Davis, J. M., Hoyt, W. T. (2013) undersöker betydelsen av allians/förbund 

mellan instruktör, ledare och deltagare när det gäller mindfulness i kombination med 
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rökavvänjning. Detta då mindfulness ofta utövas i grupper. Utöver att mer forskning om 

verksamma mekanismer i mindfulness är önskvärd så kom Goldberg et al. (2013) fram till att 

en bra allians mellan instruktör och ledare inte leder till ökad rökavvänjning, men kan främja 

deltagares möjlighet att tillgodose sig kunskaper i mindfulness. Alliansen kan öka deltagarens 

motivation att engagera sig i och ta till sig tekniken, men just rökavvänjningen gynnas inte. 

Även Witkiewitz, K., Bowen, S., Douglas, H., och Hsu, S. H. (2013) betonar i en studie om 

MBRP, mindfulnessbaserad återfallsprevention, att mer förklaringar bör sökas på hur 

mekanismer i mindfulness kan kopplas till ett lägre upplevt begär och hur detta kan användas 

i MBRP.  

Begär betraktas som en subjektiv upplevelse av en drift eller önskan att använda 

berusningsmedel. Begäret kan upplevas som påträngande tankar, något impulsivt, en fysisk 

upplevelse eller som en reaktion på stress. Beroende ses som ett försök att antingen hålla fast 

vid det upplevda positiva ruset eller undvika upplevda kognitiva, känslomässiga eller fysiska 

upplevelser av till exempel lidande och stress. Här kopplas även betydelsen av ökad 

självkontroll in i processen som i likhet med Tang, Y et al. (2013) hävdade var något 

mindfulness kunde resultera i. En ökad självkontroll kan leda till att begäret ageras 

annorlunda på och att ett med tiden inlärt beteende med känslor och automatiska tankar som 

leder till aktiviteten att röka inte längre gör det.  

	  

Witkiewits et al. (2013) betonar relevansen av insatser som ökar acceptans och medvetenhet 

och hjälper klienter bygga upp en icke-dömande attityd till sin subjektiva upplevelse av begär. 

I sin studie finner de dock att deltagares självskattade nivåer av acceptans, medvetenhet och 

ickedömande, vilka är beståndsdelar i mindfulnessteknik visar på en relation mellan MBRP 

och lägre nivåer av begär efter utövande av mindfulness. 

 

Till skillnad från Witkiewits et al. (2013)  så visar en studie av Rogojanski, J., Vettese, L. och 

Antony, M. (2011)  att individer som tagit del av mindfulness visade lägre självkontroll i 

förmågan att sluta röka och de som använt förträngning hade ökat sin självkontroll. Slutsatsen 

dras av Rogojanski et al. (2011) att på kort sikt ses förträngning som en bättre lösning och 

mindfulness bedöms efter resultat ha mer effekt på lång sikt. Rogojanski et al. (2011) ville i 

sin studie undersöka om individuella skillnader i ångestkänslighet dämpar mottaglighet för 
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mindfulness jämfört med undertryckande strategier för att hantera (coping) rökbegär. Ångest- 

och ångestliknande symptom kopplas till tidiga återfall och till upplevelser att rökning 

minskar negativa känslor. Studien vill undersöka om ångestkänslighet som karaktärsdrag och 

benägenheten att reagera på ångestsymptom i samband med rökbegär kan ändra rökrelaterade 

utfall. Speciellt mängden rökta cigaretter och även graden av självkontroll, self-efficacy 

avseende beteendet att hantera känslan av rökbegär studerades. Med mindfulness har begär 

kvarstått men sättet att reagera på det har förändrats. Detta indikerar att omedvetna beteenden 

som med mindfulnessmetoden görs medvetna resulterar i en annan reaktion på, i detta fall, ett 

upplevt begär. Rogojanski et al. (2011) nämner dock att resultatet kan bero på att mindfulness 

som metod bedöms ta längre tid att lära in.  

Rökning och rökbegärs koppling till negativa känslor tas även upp i en studie av Adams et al. 

(2013). Studien bygger på rapporter som har visat att kvinnor i hög grad är missnöjda med sin 

kropps utseende. Detta beskrivs kunna öka risken att börja röka eller att fortsätta att röka. 

Studien gav fyra grupper av kvinnor olika utgångslägen där det ingick att titta på en väska 

eller en baddräkt med eller utan stöd av mindfulnessinstruktioner. Resultat visade att 

mindfulness, där man är medvetet närvarande i stunden och upplever saker med en icke-

dömande attityd, kan vara effektivt när det gäller att minimera hur kroppsuppfattning hos 

kvinnor kan skapa negativa känslor, rökbegär och rökbeteende. Den negativa känslan 

försvinner inte, men kan betraktas utifrån ökad medvetenhet om hur den blir till. De som fick 

mindfulnessinstruktioner minskade sitt rökbegär och sin konsumtion av cigaretter i nämnda 

utgångslägen. 

Davis, J. M., Manley, A. R., Goldberg, S. B., Smith, S. S., och Jorenby, D. E. (2014) 

studerade ett urval av deltagare som både var rökare och hade en låg socioekonomisk 

ställning. Studien visar att mindfulness utövat under längre tid ger mindre stress, minskat 

rökbegär och större antal rökslut än enbart metoder med avslappning, telefonstöd och 

läkemedel. 

Att mindfulness minskar rökbegär och härigenom konsumtion av cigaretter motsägs i en 

studie av Leigh, J., Bowen, S., och Marlatt, G. (2005). Studien tar avstamp i mindfulness 

ursprung från buddhismen och vill undersöka om mindfulness och andlighet hör samman eller 

om det handlar om helt skilda företeelser. Detta i samband med bruk av alkohol och 

cigaretter. Andlighet definieras som tron på en högre makt. Resultat visar att andlighet och 

mindfulness upplevs vara skilda företeelser. Mindfulness är en komponent som kan finnas i 
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andlighet, men även som egen företeelse. Till skillnad från tidigare nämnda studier så visade 

det sig deltagare i studien som såg sig som spirituella/andliga både rökte och drack mindre än 

de som kände sig mer hemma i mindfulnesstekniken. 

  

	  
Betydelse	  av	  motivation	  
 

I studier gjorda av Brewer et al. (2011), Rogojanski et al. (2011), Elwafi et al. ( 2013) och 

Davis et al. ( 2013)  söktes deltagare,  som var uttalat motiverade att sluta röka medan Tang, 

Y.-Y., Tang, R och  Posner, M. I. (August 28, 2013) exkluderade deltagare som hade ett 

uttalat mål att sluta röka. Detta för att undvika påverkan av ett medvetet mål att sluta röka. 

Syftet var att se om rökning minskade även i denna grupp av individer efter en intervention 

innehållande inslag av mindfulnesstekniken. Resultatet blev att även här minskade rökbegär 

och rökning likt de studier där deltagarna var uttalat motiverade att sluta röka eller minska sin 

konsumtion. 

 

Gryffin, P. A., och Chen, W. C. (2013) fann i sin studie att uttalad motivation eller intention 

att sluta röka inte har betydelse för resultat vid användning av mindfulness vid rökavvänjning. 

Det fanns inget uttalat att aktiviteten Tai Chi, som innehåller mindfulnesstekniker, skulle 

minska rökbehov. Detta indikerar att ingen förväntan att Tai Chi skulle påverka rökbegär 

fanns hos deltagare. Detta ger mer kraft åt betydelsen av metoden som verkningsfull. Studiens 

deltagare upplevde att utövandet av Tai Chi minskade begär att röka och längre frånvaro från 

utövande av Tai Chi ökade begäret att röka igen. 

 

Sammanfattning	  av	  resultat	  
 

Mindfulness utövat under längre tid kan ge mindre upplevd stress, minskat rök- och 

nikotinbegär, färre återfall i rökning och större antal vidmakthållna rökstopp än enbart 

metoder med avslappning, telefonstöd (sluta-rökalinjer) och/eller läkemedel. Mer forskning 

behövs dock för att ytterligare stärka evidens. 
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Diskussion	  
	  

Metoddiskussion	  
	  

Användning av World Cat Local i litteratursökning kunde uteslutits. Här får sökorden träffar 

även i litteratur tillgänglig i andra publikationer än vetenskapliga artiklar såsom inbundna 

böcker. 

Det är relativt få deltagare i undersökta studier. Här har tyngd lagts vid att studierna också har 

välciterade referenser och bedöms vara väl utrustade att ge trovärdiga resultat och kompetenta 

diskussioner trots få medverkande deltagare. 

Majoriteten av studerade artiklar är från USA och en är från Kanada. Vad kan det bero på? 

Sker mest forskning i USA, blir de lättare publicerade eller kan det bero på andra orsaker.  

De artiklar som inte enbart behandlar rökavvänjning och mindfulness, har valts med 

intentionen att ge arbetet mer bredd och nyans. Då just många rökare är kvinnor så valdes en 

artikel med inriktning på kvinnor och deras beteende. I detta fall en undersökning om hur 

mindfulness kan påverka tankar och därigenom påverka hur kvinnan förhåller sig till sitt 

rökbeteende. Artikeln kan bedömas som avvikande från syftet då kroppsuppfattning är en 

parameter i paritet med rökning. För ett nyanserat resultat med flera möjliga 

diskussionsområden så bedömdes artikeln av Adams et al (2013) som relevant. 

En artikel som valts är en sekundäranalys, en ny studie av en tidigare gjord undersökning, och 

den valdes med tanken att man kan hitta mer information i tidigare studier med nya ögon och 

perspektiv att titta på dem. Sekundäranalysen bedömdes också relevant då den är utförlig och 

att återblickande forskare ingående diskuterar och fördjupar sig i de mätskalor som använts 

vid den primära studien. 

Författarens kunskap om alla de skattningsskalor och indikatorer som förekommer i studierna 

kan begränsa bedömningen om studiernas reliabilitet och validitet. Ytterligare fördjupning 

skulle kanske ha gjort så att andra artiklar valdes att studera. 

Använda sökord i databaser; mindfulness, smoking och craving kunde ha utökats med 

sökningar på self-efficacy och self-control capacity då dessa begrepp ofta förekommer i 

samband med mindfulness. Fler sökord kunde ha givit mer specifika artiklar. 
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En mycket intressant artikel med titeln ”The role of self-efficacy, mindfulness and 

demographic factors” fick exkluderas på grund av att den bara fanns på indiska. Inom kort 

kan den finnas på engelska och då kan det vara läge att uppdatera arbetet. 

	  

	  
Resultatdiskussion	  
	  

Brewer et al. (2011) diskuterar att studier av mindfulness i kombination med andra 

rökavvänjningsmetoder bör göras. Här nämns just läkemedel. Läkemedel är en av de 

evidensbaserade metoder som SBU nämner i sin rapport från 2003 tillsammans med  

rådgivning och kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi är en metod som nämns 

tillsammans med begreppet mindfulness. Mindfulnessbaserade metoder har ökat i popularitet 

de senaste två decennierna (Goldberg et al. 2013) och mindfulness ingår i kognitiv 

beteendeterapi som i sin tur blev känd som term under tidigt 1970-tal (Psykologiguiden, 

2014). I dagsläget i Sverige är även MI (motivational interviewing) en frekvent använd 

evidensbaserad metod i samband med rökavvänjning (Karolinska Institutets folkhälsoakademi 

2011). Motivational interviewing, eller motiverande samtal som det kallas på svenska, 

innehåller komponenter som att använda öppna frågor, bekräfta, spegla klientens resonemang, 

lyssna noga och framförallt skapa en förtroendeingivande allians med klienten. 

(Folkhälsomyndigheten 2014d). Allians mellan mindfulnessinstruktör och gruppdeltagare i 

samband med rökavvänjning var ju även något som Goldberg et al. (2013) undersökte. Här 

framkom resultatet att en allians kan främja en deltagares benägenhet att tillgodose sig 

kunskaper i mindfulness. Detta kan liknas vid den allians som vill uppnås i motiverande 

samtal då syftet i båda fall är att få klienten att bli varse sin egen kapacitet och kanske känna 

sig kapabel att göra en livsstilsförändring. Instruktören eller samtalsledaren kan inte tvinga på 

deltagaren eller klienten något. För att om möjligt bli bestående bör en eventuell förändring 

eller en mottaglighet för budskap öppnas för från klienten. 

I kontrast till en metod som motiverande samtal så förvånar betydelsen av att motivation inte 

visar sig vara avgörande när det gäller att mindfulness ska leda till minskad rökning (Tang et 

al. 2013, Gryffin et al. 2013). Detta kan tolkas som att motiverande samtal, vilket bygger på 



	  

	   29	  

att förändringsbenägenhet ökas i ett motiverande och stöttande samtal, egentligen inte är en 

helt komplett metod då fler katalysatorer än motivation verkar vara avgörande. 

Att kunna påvisa när beroendet av att nyttja tobak befästs, hur ett beteende byggs upp, hur det 

mänskliga medvetandet fungerar är ytterst relevant för det preventiva och hälsofrämjande 

arbetet. Med mer kunskap kan nya avvänjningsmetoder och antirök-kampanjer utformas. För 

att minska antal tobaksnyttjare bör en minskning ske av de som börjar nyttja tobak. Här ligger 

ett stort ansvar på utvecklande av hälsofrämjande insatser. Flera av studierna visar vilken 

påverkan mindfulness kan ha på hanterandet och upplevelsen av ett begär (Tang et al 2013, ) 

Att mer studier med tydliga förklaringar av mindfulnesstränings processer både fysiskt och 

psykiskt som resultat ska eftersträvas (Brewer et al., 2011) och att mindfulnessbaserad 

återfallsprevention behöver mer bevis som pekar på positiva resultat ifråga om att 

vidmakthålla ett rökslut (Witkiewitz et al., 2013) är två resonemang som pekar på önskan och 

vilja att öka förstående och kunskap om vanors ursprung och de mänskliga 

beteendeprocesserna. 

Slutsats	  
 

Studier visar att mindfulness är ett mycket positivt inslag i metoder för rökavvänjning. 

Framkomna resultat visar hur individers självkontroll kan öka med inslag av 

mindfulnessteknik i rökavvänjning. Med ökad självkontroll och ökat medvetande kan 

mindfulness vara en möjlig kandidat i samband med lyckade livsstilförändringar där känslor 

och tankar kan väljas att accepteras eller förträngas.  

De positiva resultaten garderas dock med önskan om mer forskning om biologiska och 

psykologiska processer inblandade i samspel med känslor och begär och beroende. 
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