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Sammanfattning 

I föreliggande arbete utvecklades, tillämpades och undersöktes Mindfulnessbaserad 

Rökavvänjning i Grupp (MRG). MRG utvecklades till en 35-dagars rökavvänjning bestående 

av 6 gruppträffar samt individuellt arbete. Vid tillämpning påbörjade 10 personer MRG och 

av dessa fullföljde 8 personer rökavvänjningen. Undersökningen av MRG lades upp som en 

kvasiexperimentell design med för- och eftermätning samt 1 månads uppföljning. Av de 

personer som fullföljde rökavvänjningen uppvisade 50 procent rökfrihet och resterande 50 

procenten en sänkning av rökkonsumtionen mellan 45 och 75 procent vid uppföljning. 

Ökning på acceptansaspekten av mindfulness förefaller vara förenat med rökfrihet. 

Mindfulness synes tillämpas vid ökning av abstinensbesvär och vara förenat med minskning 

på grad av upplevt besvär men inte på antalet symtom. Vidare mottogs MRG mycket positivt 

av deltagarna. Frånvaron av kontrollgrupp gör att förändringar inte kan tillskrivas intervention 

och vi föreslår därför att MRG prövas i en kontrollerad studie.  

 

Abstract 

The aim of this study was to develop, implement and evaluate a mindfulness- and acceptance-

based smoking cessation program in group (MRG). MRG was developed into an intervention 

consisting of 6 group sessions during 35 days including individual homework assignments. 8 

of 10 participants completed the program. In order to evaluate the effect of MRG a quasi-

experimental design with pretest and double posttest (second posttest at 1 month) was chosen. 

At second posttest, 50 percent (of 8 completers) were non-smokers, and the rest showed a 

decrease in smoking at a rate between 45 and 75 percent. Increase of the acceptance aspect of 

mindfulness was correlated with non-smoking. Mindfulness, as a strategy used by 

participants, seemed to be used when withdrawal symptoms increased. In addition, 

mindfulness seemed to be correlated with a decrease in experienced discomfort of withdrawal 

symptoms, but not with the number of experienced withdrawal symptoms. MRG was well 

received by participants. It is not possible to make conclusions about causality because of the 

lack of a control group. We therefore suggest evaluation of MRG in a controlled study in the 

future.  

 



 3

Förord 

Detta arbete är ett resultat av två personers intresse för mindfulness, beteendeförändring och 

gruppbehandling. Dock skulle inte arbetet kunna förverkligas utan medverkan från de 

deltagare som med bravur deltog i rökavvänjningen. Ett särskilt tack vill vi ge vår handledare 

Lars-Gunnar Lundh som i alla lägen bistod oss med sin kunskap inom klinisk psykologi och 

vetenskaplig forskning. Vi vill även tacka Ming Bao, Buddhistpräst i Malmö, som lånade ut 

sin röst för inspelning av guidad mindfulnessmeditation och vår kära vän Jan Zackrisson som 

ställde sin studio till förfogande och hjälpte till med inspelningen. Dessutom vill vi tacka våra 

familjer som ställde upp och stöttade under arbetets gång. 
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I föreliggande arbete behandlas rökavvänjning. Rökavvänjning ses här som ett koncept 

bestående av metoder och tekniker som tillsammans syftar till att uppnå vidmakthållen 

rökfrihet. 

 

Befintlig rökavvänjning 

Vid genomgång av Metoder för rökavvänjning (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 1998) framgår att rökavvänjning kan ses som ett koncept bestående av en 

kombination av olika metoder och tekniker som tillsammans har till syfte att uppnå 

vidmakthållen beteendeförändring dvs. rökfrihet. Däremot framgår inte att någon 

rökavvänjning, som koncept, skulle omfattas av ett enhetligt teoretiskt ramverk. Metoder och 

tekniker förefaller snarare vara sammansatta till en rökavvänjning utifrån deras enskilda 

funktioner. 

I vanligt förekommande svensk litteratur som behandlar rökavvänjning (t.ex. 

Hjalmarsson, 2000; Holm Ivarsson, 2003; Pantzar, 1993; Post & Gilljam, 2003; SBU, 1998) 

presenteras ofta metoder och tekniker på sådant sätt att de kan delas upp i två huvudgrupper 

utifrån i vilken fas av en rökavvänjningsprocess de infaller. Dock kan grupperna överlappa 

varandra och ibland vara svåra att skilja åt. Den första gruppen innehåller metoder och 

tekniker som framförallt används i fasen före ett rökstopp och är inriktade på förberedelse 

inför upphörd rökning. Dessa metoder och tekniker är främst psykologiskt orienterade, och 

syftar bl.a. till att öka motivation och handlingsberedskap inför ett rökstopp, t.ex. genom 

motiverande samtal (se exempelvis Holm Ivarsson, 2003). En stor del av rökavvänjningen i 

denna fas utgörs av information och psykoedukation om bl.a. beroende, återfall, 

abstinensbesvär, hälsoaspekter, medicinering och orsaker till rökning. Även information och 

psykoedukation om tillämpning av strategier för hantering av återfallsriskerande yttre 

betingelser (miljön) och inre upplevelser (tankar, känslor och kroppsliga sensationer) kan 

ingå. Många gånger är dessa strategier inriktade på kontroll dvs. minska, modifiera eller 

undvika återfallsriskerande yttre och inre stimuli (se exempelvis Pantzar, 1993). Vanligt 

förekommande är även fortlöpande kartläggning av rökbeteende i syfte att bl.a. öka 

medvetenhet om rökvanor och återfallsriskerande yttre och inre betingelser.  

Den andra gruppen innehåller metoder och tekniker som framförallt används i fasen efter 

ett rökstopp, och är inriktade på vidmakthållande av rökfrihet, dvs. återfallsprevention. Inom 

denna grupp tillämpas både medicinska och psykologiska metoder (för översikt se SBU, 

1998).  Medicinska metoder fokuserar på det fysiologiska beroendet av nikotin och olika 

läkemedel rekommenderas och tillämpas för att minska besvär av nikotinabstinens. 
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Psykologiska metoder fokuserar både på det fysiologiska och psykologiska beroendet och 

bygger framförallt på kognitiva och beteendeinriktade teoretiska antaganden (KBT; i detta fall 

en samlingsbeteckning för olika inlärningsteoretiska och kognitiva teorier och 

behandlingsformer). Vanligt förekommande metoder är bl.a. inriktade på att ifrågasätta och 

förändra negativa tankemönster (som i exempelvis kognitiv terapi för depression [Beck, Rush, 

Shaw & Emery, 1979] ) och andra återfallsriskerande inre upplevelser (känslor och kroppsliga 

sensationer), kontrollera och förändra beteenden som kan ha negativt inflytande på rökfrihet 

(t.ex. undvika återfallsriskerande situationer) och avbetinga sambandet mellan rökning och 

olika situationer samt affektiva tillstånd (t.ex. aversiva tekniker). Metoder och tekniker som 

fokuserar på återfallsriskerande yttre och inre stimuli är, i likhet med de i första gruppen, ofta 

inriktade på kontroll (se exempelvis Hjalmarsson, 2000; Pantzar, 1993). Förekommande 

kontrollstrategier kan exempelvis vara undvikande av situationer, distraktion med alternativ 

aktivitet eller tanke, tänka negativt angående rökning, kritisera och byta ut negativ tanke eller 

kämpa emot/stå ut med negativ tanke, känsla eller kroppslig sensation. Dock kan en och 

samma rökavvänjning tillämpa både kontrollstrategier och acceptansstrategier (t.ex. sugsurfa), 

men ofta utan att explicitgöra ett enhetligt teoretiskt ramverk för denna typ av intervenering 

(se exempelvis Pantzar, 1993). Vid översikt har kontrollbaserade metoder och tekniker visat 

sig vara allmängiltiga och frekvent förekommande inom rökavvänjning (Mermelstein, 

Lichtenstein & McIntyre, 1983). 

Oavsett sammansättning av metoder och tekniker till en rökavvänjning eller när i 

rökavvänjningen de infaller så förefaller förhållningssättet till återfallsriskerande yttre och 

inre stimuli samt till olika typer av beroende (fysiologiskt, psykologiskt och socialt) vara att 

minska, modifiera, undvika eller ta bort dessa för att uppnå och vidmakthålla rökfrihet (se 

exempelvis Hjalmarsson, 2000; Pantzar, 1993).  

Rökavvänjning som inkluderar metoder och tekniker grundade i kognitiva och 

beteendeteoretiska synsätt har visat effekt och fått stöd i forskning, både gällande 

individualbehandling (Lancaster & Stead, 2005) och gruppbehandling (Stead & Lancaster, 

2005), framförallt i kombination med nikotinläkemedel (SBU, 1998). Däremot finns inget 

stöd för att gruppbehandling skulle vara mer effektiv än individualbehandling (SBU, 1998). 

Behandlingseffekten av denna typ av rökavvänjning med 4-7 träffar samt läkemedel kan 

uppnå 30-35 procent rökfrihet mätt efter 12 månader (Post & Gilljam, 2003).  
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Teorier om vidmakthållande av beteende och återfall vid substansbetingat beroende 

Det finns inget entydigt svar på vad det är som påverkar vidmakthållande av beteende och 

återfall vid substansbetingat beroende men studier har visat att flertalet faktorer spelar in. 

Försök har gjorts att integrera dessa faktorer i teoretiska modeller. 

 

Social inlärningsteori 

Social inlärningsteori utvecklades gradvis från klassisk inlärningspsykologi baserad på 

teorier om operant förstärkning till en teori utformad av Bandura (1969) om att människor 

även tillägnar sig nya beteenden genom observation och imitation av andra människor. Enligt 

Bandura existerar människan i en social och kognitiv värld. Beteende är till stor del, men inte 

uteslutande, förbundet med förmågan att kognitivt manipulera och symboliskt lagra 

representationer av omvärlden. Det betyder att vad och hur vi tänker påverkar vårt sätt att bete 

oss och hur vi beter oss påverkar vad och hur vi tänker, vilket Bandura benämnde reciprokal 

determinism. Efter hand byggde Bandura (1977) på denna teori med begreppet self-efficacy 

(tilltro till egen förmåga). Utifrån denna teori antas att beteende medieras, till en signifikant 

grad, av förväntad tilltro till egen förmåga. Dock kan förväntat utfall av ett visst beteende 

(dvs. den subjektivt uppskattade sannolikheten att ett givet beteende kommer att ge den 

tilltänkta konsekvensen) komma att inverka på förväntad tilltro till egen förmåga. Det betyder 

att sannolikheten att ett visst beteende utförs kommer att vara resultatet av den reciproka 

inverkan av förväntad tilltro till egen förmåga och förväntat utfall av givet  beteende.  

 

Social inlärningsteori för substansbetingat beroende 

Antaganden inom social inlärningsteori har implikationer för förståelsen av 

vidmakthållande av rökning/rökfrihet och återfall till rökning (Gwaltney, Shiffman, Balabanis 

& Paty, 2005) där två typer av faktorer är centrala: (1) förväntad tillit till egen förmåga vid 

abstinens (abstinence self-efficacy; ASE) och (2) positivt förväntat utfall av rökning (positive 

outcome expectancies; POE). Det som avgör om en person kommer att röka igen efter ett 

rökstopp beror på hur dessa två faktorer interagerar. Om ett särskilt utfall förväntas av ett visst 

beteende (t.ex. ”Om jag röker en cigarett, så kommer jag att lugna ned mig”) interagerar med 

förväntad tillit till egen förmåga att klara något (t.ex. ”Jag är inte särskilt övertygad att jag kan 

motstå rökning när jag är stressad”) kommer dessa tillsammans att utgöra grunden för 

sannolikheten att ett visst beteende utförs (”Jag är inte särskilt övertygad att jag kan motstå 

rökning när jag är stressad och jag vet att om jag röker så kommer jag att lugna ner mig”). En 

person med låg ASE i förhållande till POE löper alltså större risk att återfalla till rökning 
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jämfört med en rökare med högre ASE i förhållande till POE. Teorin om self-efficacy 

gällande återfall till rökning har prövats av bl.a. Gwaltney, Shiffman & Sayette (2005) och 

Gwaltney, Shiffman, Paty & Balabanis (2005) med bekräftande resultat. 

Enligt social inlärningsteori är samma process (interaktion mellan ASE och POE) 

verksam vid både konformt (vidmakthållet rökande/rökfrihet) och avvikande beteende 

(rökstopp/återfall). Skillnaden ligger dock i olika mekanismers verkan på processen (Akers & 

Lee, 1996). Både konformt och avvikande beteende är under inverkan av den i dåtida, i nutida 

och i närliggande framtida upplevda fördelen eller nackdelen med rökning och rökfrihet 

(differentiell förstärkning). Fördelar (positiv och negativ förstärkning) och nackdelar (aversiv 

förstärkning) kan vara av icke socialt slag som vid den direkta fysiologiska effekten av 

nikotin, men den främsta effekten på beteende kommer från interaktion med sociala grupper, 

framförallt primär- och sekundärgrupper, som står för förstärkare, normer och beteenden 

(differentiell association). Även inlärda uppfattningar och värderingar som bra och dåligt i 

relation till rökning och rökfrihet (kognitiva attityder) samt observation och imitation av 

andras beteenden (modellinlärning) har inverkan. Med andra ord så antas att både förväntad 

tillit till egen förmåga vid abstinens (ASE) och positivt förväntat utfall av rökning (POE) har 

en inlärningshistoria som inverkar på interaktionen och därmed sannolikheten att röka eller 

inte röka.  

Positivt förväntat utfall av rökning (POE) kan i sin tur delas upp i två delar utifrån de 

konsekvenser rökning ger (Tiffany, Conklin, Shiffman & Clayton, 2004). Vid abstinens kan 

rökning fungera som antingen positiv eller negativ förstärkare. Det innebär att en abstinent 

person, som upplever exempelvis en negativ affekt (t.ex. oro) och som lärt in att utfallet av 

rökning lägger till positiv faktor (t.ex. lugn) eller lärt in att utfallet av rökning tar bort den 

negativa affekten (dvs oro), kommer att förvänta det ena eller det andra utfallet av rökning 

beroende på inlärningshistoria. Forskning har visat att förväntning på positiv och/eller negativ 

förstärkning predicerar rökkonsumtion hos abstinenta personer (Brandon, Wetter & Baker, 

1996). 

Marlatt & Gordon (1985) har utvecklat en kognitiv och social inlärningsteori om återfall 

och återfallsprevention (Relapse Prevention; RP). I RP poängteras betydelsen av kognitiva 

faktorer vid återfall, s.k. koverta antecedenter. I denna modell ses begär (craving, urge) som 

en kognitiv riskfaktor för återfall och antas vara medierat av positivt förväntat utfall av 

rökning (POE). Det betyder att en person som tidigare lärt in att en viss effekt följer på 

rökning kommer att förvänta denna effekt av att röka (t.ex. lugn). Detta kan generera en 

kognitiv representation, dvs. omtolkning, av den förväntade effekten (t.ex. ”Jag längtar efter 
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lugn”), vilket benämns som begär. Detta kan i sin tur ge upphov till rigida kognitiva 

reaktioner, dvs. strikta värderingar, till den kognitiva representationen (t.ex. ”Det är bara 

rökning som kan göra mig lugn”). Utifrån detta kan begär ses som en förväntning och önskan 

om positiv effekt av rökning vilket skapar motiv och motivation för rökbeteende. Dessutom 

betraktas begär och förväntad tillit till egen förmåga vid abstinens (ASE) som reciprokalt 

relaterade på så sätt att hög grad av den ena underminerar den andra. Genom detta 

resonemang blir begär som kognitiv faktor en viktig aspekt vid förståelsen för återfall.  

Begär (återfallsriskerande kognitiv faktor) som i viss kontext triggas av signal (cue) 

benämns inom RP som högrisksituation. Cummings, Gordon & Marlatt (1980) har utifrån 

forskning visat att sådana situationer kan delas in i tre huvudgrupper: (1) situation färgad av 

negativt affektivt tillstånd, (2) situation färgad av positivt affektivt tillstånd och (3) testande 

av personlig kontroll. Vid återfall för personer med substansbetingat beroende förefaller 

negativa affektiva tillstånd vara den starkaste prediktorn (Marlatt & Gordon, 1985; Brandon, 

1994; Baker, Piper, McCarthy, Majeskie & Fiore, 2004) och för nikotinberoende kan 50 

procent av alla återfall relateras till negativa affekter (Cinciripini, Hecht, Henningfield, 

Manley & Kramer, 1997). Dock är negativa affektiva tillstånd en naturlig del av livet och 

abstinensrelaterade negativa affekter har visats sig kunna kvarstå lång tid efter rökstopp 

(Hughes, Gust, Skoog, Keenan, & Fenwick, 1991), vilket har implikationer för återfall. 

Dessutom har forskning visat att processer som upprätthåller ett substansbetingat beroende 

(kognitiva faktorer eller processer) i hög grad är automatiska, snabba och svåra att kontrollera 

(Tiffany, 1990) vilket även det har implikationer för återfall. 

 

Alternativ syn på rökavvänjning 

Insikt i teoretiska antaganden om vidmakthållande av beteende och återfall vid 

substansberoende gör det möjligt att begrunda styrkor och svagheter i befintlig rökavvänjning, 

föreslå tänkbara alternativa metoder och tekniker samt utveckla alternativ rökavvänjning med 

enhetligt teoretiskt ramverk. Härnäst presenteras dock enbart svagheter i befintlig 

rökavvänjning då dessa är mest relevanta att avlägsna och ersätta med alternativa metoder och 

tekniker. Om inget annat anges bygger följande resonemang  på ovanstående presentationer 

av befintlig rökavvänjning och teoretiska antaganden om vidmakthållet beteende och återfall 

vid substansbetingat beroende.  
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Svagheter i befintlig rökavvänjning  

Fyra svagheter med befintlig rökavvänjning har identifierats av författarna till denna 

studie. Dessa presenteras nedan. 

För det första kan kritik riktas mot metoder och tekniker i rökavvänjning som syftar till att 

öka kontrollen av återfallsriskerande inre upplevelser eftersom kontrollstrategier både kan öka 

styrka och förekomst av det som försöks undvikas samt initiera ett självförstärkande förlopp. 

Detta har bekräftats i forskning om undanträngning och undvikande av inre upplevelser som 

visar hur kontrollstrategier kan ge motsatt effekt än den önskade. Exempelvis har studier visat 

att medvetna försök att undvika en tanke genom att uppmana sig själv att inte tänka tanken 

leder till att tankens förekomst istället ökar i amplitud och frekvens (Wegner & Zanakos, 

1994). Denna rebound effect har även visats vid försök att undantränga tankar relaterade till 

rökning (Salkovskis & Reynolds, 1994). Kontrollstrategier kan dock vara funktionella på kort 

sikt (t.ex. undvikande av återfallsriskerande tanke genom distraktion) men kan innebära 

problem i ett längre perspektiv om de används på ett rigitt sätt. På så sätt blir lösningen 

problemet. Exempel på detta är att individer som kroniskt undviker tankar har visat mönster 

av reaktioner som överensstämmer med ångestsymtom (Lorig, Singer, Bonanno & Davis, 

1995). Med tanke på att negativa affektiva tillstånd i hög grad predicerar återfall bör 

kontrollstrategier anses som kontraindicerat vid rökavvänjning.  

För det andra kan kritik riktas mot metoder och tekniker i rökavvänjning som syftar till att 

öka kontrollen av återfallsriskerande inre upplevelser (i detta fall negativa tankar, känslor och 

kroppsliga sensationer) då dessa strategier har likheter med de processer som kan upprätthålla 

ett fortgående substansberoende. En sådan process är exempelvis undvikande av negativa 

affekter genom substansintag (Sanchez-Craig, Annis, Bornet & MacDonald, 1984). Vad 

befintlig rökavvänjning riskerar att indirekt kommunicera via kontrollstrategier är att inre 

negativa upplevelser inte är tillåtna och ska kontrolleras, och om det inte fungerar med de 

kontrollstrategier som framhålls i rökavvänjningen är enda sättet att återgå till rökning 

eftersom det är, utifrån tidigare erfarenhet, funktionellt för ändamålet. Det betyder att om den 

av rökavvänjningen indirekt förespråkade och av utövaren eftertraktade konsekvensen uteblir 

vid tillämpning av kontrollstrategi finns risk att mer funktionellt kontrollbeteende eftersök 

dvs. rökning.  

För det tredje återfinns inga metoder och tekniker i befintlig rökavvänjning för att 

uppmärksamma automatiska och snabba kognitiva processer som antas påverka återfall. Detta 

är en svaghet eftersom kognitiva faktorer har visats sig ha tendens att intensifieras utan att 
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personen är medveten om den bakomliggande processen av detta (Breslin, Zack & McMain, 

2002).  

För det fjärde kan kritik riktas mot att olika metoder och tekniker som ingår i 

rökavvänjning inte synes utgå från ett enhetligt teoretiskt ramverk utan snarare vara 

sammansatta till en rökavvänjning utifrån deras enskilda funktioner. Detta kan resultera i att 

metoder och tekniker kan motverka varandras effekter, exempelvis vid användning av 

kontrollbaserade och acceptansbaserade interventioner för negativa inre upplevelser i samma 

behandling (Gifford, 2002).  

Ovanstående resonemang ger vägledningar till vad som möjligtvis bör plockas bort i 

befintlig rökavvänjning samt ger ledtrådar till vad som kan tänkas ersätta luckorna. 

 

Mindfulness 

Mindfulness är en engelsk översättning av ordet sati (Pali), med innebörden 

uppmärksamhet, och har under 2 500 år varit en central aspekt av buddhism och buddhistisk 

meditation (Germer, 2005). På senare tid har psykologisk forskning blivit allt mer intresserad 

av mindfulness och dess effekt på psykisk hälsa, och flertalet relativt nyutvecklade 

terapiformer grundar sig på mindfulness. Till dessa hör Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR; Kabat-Zinn, 1990) och Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT; Segal, 

Williams & Teasdale, 2002). Andra nyutvecklade terapiformer inkluderar mindfulness som 

huvudkomponent i behandlingen. Hit hör Acceptance and Commitment Therapy (ACT; 

Hayes, Strosahl & Wilson, 1999), Dialectical Behavior Therapy (DBT; Linehan, 1993) och 

Mindfulness-Based Relapse Prevention (Witkiewitz, Marlatt & Walker, in press). 

Forskningsfältet har ännu inte enats om en samfälld operationalisering av begreppet 

mindfulness. En tvådelad definition är nyligen föreslagen: ”the self-regulation of attention so 

that it is maintained on immediate experience, thereby allowing for increased recognition of 

mental events in the present moment” och “a particular orientation toward one’s experiences 

in the present moment, an orientation that is characterized by curiosity, openness, and 

acceptance” (Bishop et al., 2004, s. 232). De flesta terapiformer som grundar sig på eller 

inkluderar mindfulness har dock sin egen definition. Inom MBSR definieras mindfulness som 

“the awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, and 

nonjudgmentally to the unfolding of experience moment by moment” (Kabat-Zinn, 2003, s. 

145). MBCT hänvisar till en tidigare definition inom MBSR ”Mindfulness means paying 

attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally” 

(citerad i Segal et al., 2002, s. 40). I DBT framförs “the intentional process of observing, 
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describing, and participating in reality nonjudgmentally, in the moment, and with 

effectiveness” (Robins, Schmidt & Linehan, 2004, s. 37), och i MBRP “bringing one’s 

complete attention to the present experience on a moment-to-moment basis” (Marlatt & 

Kristeller, 1999, s. 68). Inom ACT finns ambitionen att samla detta verbalt svårfångade 

fenomen till en definition som försöker omfatta innehållet i de övriga ansatserna samt fånga 

de olika aspekterna av ACT som intervention: “the defused, accepting, open contact with the 

present moment and the private events it contains as a conscious human being experientially 

distinct from the content being noticed” (Fletcher & Hayes, in press). Försök har även gjorts 

att förklara verksamma mekanismer i mindfulness, t.ex. exponering för inre stimulus, 

decentrering, acceptans, avslappning, ökad medvetenhet om egna mentala skeenden och 

kontakt med här-och-nu (för översikt se Baer, 2003 och Bishop et al., 2004), men i likhet med 

operationalisering råder ingen konsensus om detta.  

Tillgodogörandet av mindfulness anses kunna ske på två sätt, genom formellt och 

informellt utövande (Germer, 2005). Till det formella utövandet hör olika former av 

mindfulnessmeditation och mindfulnessövningar dvs. att under en bestämd tidsperiod 

praktisera viss mindfulnessmetod. Det informella utövandet innebär att praktisera mindfulness 

utanför den formella meditationskontexten dvs. att tillämpa ett mindfult förhållningssätt vid 

vardaglig aktivitet. Båda dessa former vilar på ett erfarenhetsbaserat lärande och innebär att 

mindfulness måste praktiskt tränas och tillämpas för att ett lärande ska ske. Alla terapiformer 

som grundar sig på eller inkluderar mindfulness eftersträvar att uppnå en generalisering av det 

formella utövandet, så att tillämpning av mindfulness kan ske i vardagen (Baer, 2003).  

Trots svårigheten att operationalisera och förklara verksamma mekanismer i mindfulness 

har forskning visat att mindfulness i sig eller mindfulness som komponent i behandling kan 

leda till positivt utfall gällande bland annat smärta, stress, ångest, ätstörning, depression, 

drogberoende och borderline personlighetsstörning (Hayes, 2004; Segal, Teasdale & 

Williams, 2004; Marlatt et al., 2004; Robins et al., 2004). Dock skiljer sig de olika 

terapiformerna åt vad gäller behandlingsfokus och interventionsinriktning, till viss del 

påverkat av de sinsemellan olika definitionerna av mindfulness (Baer, 2003).  

Härnäst presenteras tre behandlingsformer som bygger på eller har mindfulness som 

huvudkomponent vilka kan ge vägledning till funktionella metoder och tekniker samt erhålla 

möjlighet till enhetligt teoretiskt ramverk för rökavvänjning. 
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Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT; Segal et al., 2002) är en manualbaserad 

gruppintervention utvecklad för att reducera återfall hos personer med återkommande 

depression. MBCT kombinerar aspekter från KBT för depression (Beck et al., 1979) med 

komponenter från Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR; Kabat-Zinn, 1990). Till 

skillnad från Beck’s KBT-modell där olika tekniker används för att ifrågasätta och förändra 

dysfunktionella tankemönster arbetar man inom MBCT istället med att förändra 

förhållningssättet till tankar, känslor och kroppsliga sensationer utan att försöka ändra eller 

undvika dem. Genom mindfulnessmeditation är syftet att utveckla ökad medvetenhet och 

uppmärksamhet om inre skeenden (tankar, känslor och kroppsliga sensationer) i nuet samt 

förhålla sig till dessa på ett decentrerat och icke-värderande sätt (t.ex. “Tankar är bara 

tankar”). Detta i avsikt att öka graden av avsiktlig och adekvat respons på inre upplevelser till 

skillnad från automatiskt och rutinmässigt. Antagandet är att ett observerande, decentrerat och 

icke-värderande förhållningssätt (mindfult förhållningssätt) till depressionsrelaterade inre 

upplevelser ska förhindra eskalering av dessa till depressiva mönster och på så sätt förebygga 

återfall till depression (Teasdale, Segal & Williams, 1995). 

MBCT består av åtta sessioner under en åttaveckors period. Varje session är cirka två 

timmar och innehåller främst meditationsövningar och reflektion kring de upplevelser som 

erhålls under meditation. Mellan varje session ges hemuppgifter bl.a. i form av guidad 

mindfulnessmeditation, cirka 45 minuter per dag (Segal et al., 2002).  

MBCT har i upprepade studier visat sig ha empiriskt stöd gällande återfallsprevention för 

personer som tidigare haft tre eller fler depressionsepisoder (Teasdale et al., 2000; Ma & 

Teasdale, 2004).  

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes et al., 1999) är en mindfulness-, 

acceptans- och värdebaserad intervention baserad på radikalbehaviorism (beteendeanalys) och 

experimentell psykologisk grundforskning. Teoretiskt vilar ACT på Relational Frame Theory 

(RFT; Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 2001), en teori om verbalt beteende (mänskligt språk 

och kognition). Antagandet inom ACT/RFT är att en stor del av mänskligt lidande och 

psykopatologi har sin upprinnelse i överskattad tilltro till verbal kontroll (regelstyrt beteende) 

av inre upplevelser (kovert beteende), vilket framförallt uttrycks i upplevelsemässigt 

undvikande (kontroll av tankar, känslor och kroppsliga sensationer) och fusion (självets 

sammanblandning med tankar, känslor och kroppsliga sensationer).  
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Inom ACT (Hayes et al., 1999) är begreppen upplevelsemässigt undvikande (experiential 

avoidance) och fusion centrala för att förklara mänskligt lidande. Upplevelsemässigt 

undvikande syftar på undvikande av inre negativa upplevelser som görs för att försöka 

hantera obehag eller besvär. Dock är detta kontraindicerat då försök att undgå det upplevda 

obehaget eller besväret är associerat med stimulusfunktionen av det som försöks undvikas 

(t.ex. ”Jag får inte tänka på rökning om jag ska klara att sluta röka”). Ett tydligt exempel av 

detta är vid uppmaningen ”Du får inte tänka på en rosa elefant”. Upplevelsemässigt 

undvikande gör även att fokus läggs på mindre kontrollbara domäner (t.ex. ”Jag måste bli av 

med detta för att inte röka”) och bort från mer funktionellt beteende samt tenderar att låsa 

fokus på orsakssamband (t.ex. ”Jag måste bli av med detta för att inte röka eftersom det är 

detta som gör att jag röker”). Genom att investera i rigida strategier att undvika övergår snart 

undvikandet till negativ spiraleffekt. Undvikandet resulterar i motsatt effekt samt att inre 

negativa upplevelserna och undvikandestrategier får en allt mer framträdande plats i tillvaron. 

Med andra ord innebär upplevelsemässigt undvikande ett ökat lidande där lösningen är 

problemet. Fusion handlar i sin tur om den mänskliga tendensen att uppleva tankar, känslor 

och kroppsliga sensationer som sanna reflektioner av verkligheten. Genom att på detta sätt 

”smälta samman” med inre upplevelser kommer dessa att styra individen, vilket ofta 

resulterar i svårigheter att nå de mål (livsmål) och leva i enlighet med de värden som 

eftersträvas i livet (livsvärden).  

ACT som intervention är uppdelad i två delar (Hayes et al., 1999). Den ena delen 

fokuserar på kovert beteende och har till avsikt att främja acceptans (dvs. villighet att ha 

tankar, känslor och kroppsliga sensationer) och defusion (dvs. separation från tankar, känslor 

och kroppsliga sensationer) för att försvaga verbal kontroll av inre upplevelser och öppna upp 

för icke-verbala aspekter av tillvaron (direkta kontingenser). Detta görs framförallt genom 

erfarenhetsbaserade metoder där verbala processer har en underordnad roll till fördel för 

direkt upplevande. Genom användandet av paradoxer, metaforer och mindfulnessövningar 

eftersträvas bl.a. en känslomässigt förankrad upplevelse av begreppen acceptans vs. kontroll 

och defusion vs. fusion, vilket antas ha en motiverande funktion för beteendeförändring. Den 

andra delen syftar till att klargöra och inspirera till engagemang till konkret handlande (overt 

beteende) som för i riktning mot uppsatta livsvärden och livsmål (centrala värden i 

eftersträvad livssituation). Detta görs framförallt genom verbala processer som är funktionella 

för detta syfte.  

Antagandet inom RFT/ACT (Hayes et al., 1999) är att kovert beteende inte kan 

kontrolleras genom verbala processer utan när detta görs blir effekten den motsatta. Däremot 
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kan overt beteende kontrolleras (dvs. funktionella lösningar på konkret handlande för att nå 

uppsatt mål kan verbalt produceras). Det betyder att verbalt beteende har styrka i vissa 

avseenden av livet (overt beteende) och svaghet i andra delar av livet (kovert beteende). Men 

eftersom verbalt beteende är en så viktig och användbar funktion för människan (t.ex. vid 

logisk problemlösning, budskapsförmedling, imaginering) har den en tendens att användas i 

de flesta situationer, även där det inte är funktionellt.  

De två delarna av ACT innehåller tillsammans sex nära förbundna beståndsdelar: (1) 

defusion, (2) acceptans, (3) kontakt med nuet, (4) självet som kontext, (5) värden och (6) 

värderiktad handling (committed action). De fyra första beståndsdelarna (1-4) ingår i första 

delen och bildar mindfulnesskomponenten inom ACT medan de fyra sista (3-6) ingår i andra 

delen och syftar till handlingsberedskap och konkret handlande. Defusion innebär att separera 

eller skapa avstånd mellan självet och inre upplevelser medan acceptans står för en villighet 

att ha dessa upplevelser. Kontakt med nuet innebär en medveten omfokusering av 

uppmärksamhet till inre upplevelser och yttre stimulus som upplevs i stunden. Självet som 

kontext beskrivs som erfarandet av det enbart varande och observerande självet och värden 

som den känslomässiga betydelsen av en önskad livssituation och antas ha en motiverande 

effekt för beteendeförändring. Värderiktad handling, till sist, handlar om det konkreta 

beteendet som för i riktning mot uppsatta värden. Varje komponent innehåller olika 

erfarenhetsbaserade tekniker för att tillsammans uppnå det huvudsakliga målet med ACT, att 

gå i riktning mot livsvärden och livsmål tillsammans med personlig historia och inre 

upplevelser, även om det kan vara förenat med obehag. Det betyder att trots upplevelser av 

negativa inre aspekter kan handling åstadkommas för att nå känslomässigt betydelsefulla 

livsmål genom ett accepterande och icke värderande förhållningssätt (Hayes et al., 1999). 

ACT har visat god effekt vid behandling av ett brett spektrum av psykopatologi, däribland 

depression och psykos men även gällande icke klinisk problematik som arbetsstress och 

smärttolerans (Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis, 2006). 

 

Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP)  

Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP; Witkiewitz, Marlatt & Walker, in press) 

är en behandlingsform för återfall som integrerat antaganden och interventioner i RP med de i 

MBCT (se ovan). Marlatt (1994, s. 175-176) har tidigare beskrivit hur mindfulness, och då 

särskilt aspekten närvaro i nuet, utgör en kontrast till substansbetingat beroende:  
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Because ordinary (non-drug) experience is less desirable to the addict than the high 

produced by the fix, preoccupation with the next fix takes precedence over acceptance 

of the present moment. Between fixes, the addict experiences ongoing present 

experiences as less favourable, as broken in some way that only the next fix can fix. 

Ordinary reality pales in contrast with the allure of the rush that the fix provides. As a 

result, the addicted mind is fixed on the future, unable to accept here and now. There is 

a devotion to controlling the nature of reality by maintaining the highs and avoiding the 

lows. 
 

En mindfulnessbaserad teknik som använts inom RP och nu i MBRP är sugsurfing (urge 

surfing; Marlatt & Gordon, 1985; Witkiewitz et al., in press). Tekniken innebär att acceptera 

röksug (urge) och tillåta röksuget variera fritt över tid, istället för att försöka kontrollera det. 

Genom att inta en observerande hållning till suget följs förloppet på distans och variationer i 

styrka kan uppmärksammas utan att bli hotande eller medryckande. Suget beskrivs 

metaforiskt som en våg som växer och avtar, och förhållningssättet som förs fram är att enbart 

följa med i den naturliga variationen som en surfare på en våg. Detta accepterande och 

decentrerade förhållningssätt till sug och andra inre upplevelser i nuet, både i behandling och i 

högrisksituationer, ses som en central del inom MBRP.  

Det empiriska stödet för MBRP är ännu bristfälligt eftersom få studier har gjorts. Dock 

har bl.a. ett tiodagars meditationsprogram genomförts baserat på mindfulnessmeditation för 

interner som deltog i ett rehabiliteringsprogram för alkohol- och drogproblem (Witkiewitz et 

al., in press). I jämförelse med den självselekterande kontrollgruppen, vars behandling bestod 

av utbildning och stöd genom Anonyma Alkoholister, visade meditationsgruppen upp större 

minskningar i drogintag och signifikant mindre negativa konsekvenser av sitt missbruk vid 

uppföljning efter 3 månader. 

 

Mindfulness och rökavvänjning 

Som beskrivits tidigare i detta arbete så ses begär (urge, craving), vad gäller rökning, som 

en kognitiv respons på förväntat utfall av rökning men även som en stimulusfunktion för 

rökbeteende. Vanligt förekommande begär (t.ex. sug, lust, åtrå, längtan) vid rökabstinens 

skapar ett komplext system bestående av positivt förväntat utfall av att röka (POE), rigida 

kognitiva reaktioner (strikta värderingar av begär), motivation att röka för att erhålla positiv 

effekt samt kontextuella rökrelaterade signaler (cues). I kontrast till detta står förväntad tillit 
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till egen förmåga vid abstinens (ASE) som mer eller mindre interagera med det komplexa 

system som begär utgör. 

Mindfulness kan vara ett alternativ för att upplösa detta system genom att stå för en ökad 

uppmärksamhet och acceptans av initiala begär utan att värdera och därmed inte reagera på 

dessa. Möjligen kan begär till och med förhindras att genereras genom ett mindfult 

förhållningssätt till positiva förväntningar på rökning (POE). Mindfulness kan även vara ett 

sätt att reducera känsligheten för rökrelaterade kontextuella signaler och minska inverkan på 

begär. Det har även framförts att genom att bryta det komplexa system som begär utgör kan 

mindfulness fungera som en form av kontra-operant i vilket ett tillstånd av metakognitiv och 

icke-reaktiv uppmärksamhet ersätter den positiva och negativa förstärkning som var 

associerat med rökrelaterat beteende och kan istället fungera som ett alternativt beroende 

(Witkiewitz et al., in press). Dessutom kan mindfulness vara ett sätt att uppmärksamma, 

acceptera och icke värdera förväntad tillit till egen förmåga vid abstinens (ASE) och på så sätt 

förhindra interaktion med positiva förväntningar på rökning (POE). 

Syftet med att införa mindfulness som metod i rökavvänjning skulle vara att fylla luckan 

efter att metoder, som fokuserar på kontrollstrategier, avlägsnats. Det betyder att befintliga 

funktionella rökavvänjningsmetoder som passar in i ett enhetligt teoretiskt ramverk skulle 

behållas medan icke funktionella metoder och metoder som står i motsättning till ramverket 

gallras bort. Tanken med mindfulness som metod i rökavvänjning vore att öka graden av 

uppmärksamhet och acceptans gentemot inre upplevelser (tankar, känslor och kroppsliga 

sensationer) genom mindfulnessmeditation, mindfulnessövningar och tekniker inriktade på att 

underminera verbal kontroll, för att därigenom kunna tillämpa dessa förmågor i 

högrisksituationer.  

 

Befintliga studier om mindfulness och rökavvänjning 

Mindfulness inom rökavvänjning förefaller vara ett nytt och outforskat fenomen och 

endast två vetenskapliga studier har påträffats. 

Den enda randomiserade studien gällande mindfulness och rökavvänjning som påträffats 

är en amerikansk studie som jämfört ACT och farmakologisk nikotinersättningsbehandling 

(Gifford, 2002). I båda behandlingsgrupperna uppvisades likvärdiga effekter vid avslutad 

behandling. Vid ettårsuppföljningen uppvisade kontrollgruppen (nikotinersättningsgrupp) en 

statistisk signifikant ökning i rökkonsumtion i jämförelse med experimentgrupp (ACT-grupp). 

Det mest robusta resultatet i studien var det positiva sambandet mellan emotionellt 

undvikande och antal rökta cigaretter. Resultaten föreslår att ACT som rökavvänjning har mer 
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bestående effekt över tid och att en högre grad av acceptans istället för undvikande av 

återfallsriskerande inre upplevelser predicerar positiv behandlingseffekt. Gifford 

sammanfattar sina resultat genom att föra fram ”it may be the case that treatments based on 

the agenda of eliminating cravings and other internal triggers have short-term success, but 

produce long-term problems by strengthening the negative psychological effects of the 

cravings they are designed to suppress” (2002, s. 92). 

Den andra studien  genomfördes på ett tyskt sjukhus för sjukhuspersonal (Michalsen et al., 

2003). I den fick 53 deltagare (grupp A) samtidigt genomgå rökavvänjning och ett 

stressreduktionsprogram baserat på Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) samt 

ytterligare 63 deltagare (grupp B) fick genomgå samma rökavvänjning utan 

stressreduktionsprogram. Vid uppföljning efter 15 månader hade 30 procent av grupp A 

bibehållit sin rökfrihet, och 18 procent av deltagarna i grupp B. Grupp A uppvisade 

signifikant lägre nivåer av CO-koncentration vid uppföljning. Dessutom uppvisade 

återfallsdeltagare i grupp A signifikant lägre rökkonsumtion jämfört med återfallsdeltagare i 

grupp B.  

 

Syfte 

Utifrån svagheter i befintlig rökavvänjning samt tänkbara alternativ som ersättning för 

svagheterna har följande syften för detta arbete genererats: 
 

1. Utveckla och tillämpa en mindfulnessbaserad intervention (manual) för tobaksrökare som 

är motiverade till beteendeförändring (rökfrihet). 

2. Utvärdera tobaksrökares mottagande av interventionen (manual) som rökavvänjning. 

3. Utvärdera den omedelbara och långsiktiga effekten av interventionen (manual). 

4. Undersöka medierande variabler som kan utgöra grund för beteendeförändring (rökfrihet). 

 

Syfte 1: Utveckling och tillämpning av intervention 

Mindfulnessbaserad Rökavvänjning i Grupp (MRG; se bilaga J för manual) är ett försök 

att skapa en mindfulnessbaserad och teoretiskt enhetlig rökavvänjning. MRG utvecklades som 

en 35-dagars manualbaserad rökavvänjning för grupper utifrån Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT; Hayes et al., 1999) samt delar ur Mindfulness-Based Cognitive Therapy 

(MBCT; Segal et al., 2002) och Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP; Witkiewitz 

et al., in press). 
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Teoretiskt utgår MRG från (1) social inlärningsteori för substansbetingat beroende, (2) 

RFT/ACT beträffande verbalt beteende och (3) forskning om kontroll av inre upplevelser (för 

redogörelse se under rubrik Alternativ syn på rökavvänjning).  

Metodologiskt utgår MRG från (1) MBCT beträffande behandlingsstruktur och 

regelbundenhet av mindfulnessmeditation i syfte att underminera verbal kontroll av inre 

upplevelser, (2) ACT beträffande interventioner i syfte att underminera verbal kontroll av inre 

upplevelser samt öka motivation för värderiktad beteendeförändring och (3) MBRP 

beträffande teknik i syfte att underminera verbal kontroll av inre upplevelser (för redogörelser 

se under rubrik Alternativ syn på rökavvänjning). MRG utgår från den definition av 

mindfulness som görs inom ACT (för definition se under rubrik Alternativ syn på 

rökavvänjning) vilket anses kompatibelt med den teoretiska och metodologiska grund MRG 

står på. 

Antaganden som görs i MRG är: (1) yttre (konkret, overt) kontroll av högrisksituationer  

är funktionellt men ej tillräckligt som strategi vid rökavvänjning då viss grad av inre 

upplevelser som är förenade med dessa situationer kommer att kvarstanna vid tillämpning 

(s.k. kvarvarande upplevelser) samt att yttre betingelser inte helt kan kontrolleras, (2) inre 

(verbal, kovert) kontroll av högrisksituationer är ej funktionellt vid rökavvänjning då inre 

upplevelser riskerar att vidmakthållas eller öka i amplitud/frekvens vid tillämpning och (3) 

rökfrihet kan uppnås trots ett rökberoende. Antagandet att yttre kontroll inte är tillräckligt 

baseras dels på att alla yttre betingelser som kan trigga till rökning inte går att kontrollera, 

dels att yttre kontroll inte är fullständig utan riskerar att lämnar restupplevelser av inre 

aspekter som genom yttre påverkan försöker kontrolleras. Dessa restupplevelser benämns i 

MRG som kvarvarande upplevelser och utgörs av återfallsriskerande inre upplevelser. 

Antagandet att rökfrihet kan uppnås trots rökberoende baseras på att rökning är ett overt 

beteende som i sig kan kontrolleras. Orsaken till rökning ses inte vara det koverta beroendet 

eller de koverta uttryck som beroendet frammanar utan istället förhållningssättet och 

responsen på dessa.  

Utifrån teorier och antaganden läggs fokus i MRG som intervention på: (1) främjande av 

yttre kontroll av högrisksituationer genom konkreta alternativ till rökbeteende, (2) 

underminerande av verbal kontroll av högrisksituationer genom mindfulnessinterventioner 

och (3) främjande av värderiktat beteende i enlighet med uppsatt mål som rökfri. MRG 

innehåller bl.a. erfarenhetsbaserade tekniker som syftar till bryta inlärda vanor av kontroll av 

inre aspekter, uppmärksamma här-och-nu så som det upplevs i stunden, anta ett accepterande 

och icke värderande förhållningssätt till inre upplevelser och observera dessa utan att reagera. 
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För detta syfte utvecklades även tre olika guidade mindfulnessmeditationer med varierande 

längd och innehåll, dels för tillämpning vid gruppmöten, dels spelades in på CD för 

praktisering mellan gruppmöten. MRG innehåller även information om beroende och 

abstinens men dock i liten omfattning och med syftet att skapa ett gemensamt språk omkring 

detta. Även kartläggning av rökbeteende ingår men då som grund för erfarenhetsbaserad 

övning.  

Manualen tillämpades hösten 2005 på en grupp bestående av 10 personer som bedömdes 

motiverade att upphöra med tobaksrökning. Inga läkemedel, nikotinersättningspreparat eller 

andra tobaksprodukter för att minska nikotinabstinens tilläts under rökavvänjningen. 
 

Syfte 2: Mottagande av intervention 

Ett viktigt syfte vid tillämpning av en ny rökavvänjning antas i  denna studie vara att 

undersöka hur interventionen mottas och hur den accepteras av deltagare. Detta avses att 

göras i anslutning till avslutad rökavvänjning med hjälp av frågeformulär ämnade för detta 

syfte samt öppna frågeställningar där deltagare fritt kan uttrycka åsikt i ämnet. 
 

Syfte 3: Utvärdering av effekt av intervention 

För att undersöka om rökavvänjningen har effekt på rökkonsumtion avses att mäta dels 

andel rökfria i anslutning till avslutad rökavvänjning samt vid uppföljning, dels 

konsumtionsförändring mellan strax före rökavvänjning och i anslutning till avslutad 

rökavvänjning respektive uppföljning. Dessutom avses daglig rökkonsumtion att mätas 

genom dagboksformulär, i syfte att undersöka individuella data. 
 

Syfte 4: Undersökning av medierande variabler 

För att undersöka variabler som kan vara förenade med utfall av rökkonsumtion avses 

grad av mindfulness och acceptans att mätas med självskattningsformulär, för att sedan 

jämföras med rökkonsumtion. Dessutom avses att undersöka vid vilka tillfällen tillämpning av 

mindfulness sker genom dagligt registrerade variabler i dagboksformulär samt undersöka 

interventionens inverkan på abstinensbesvär. 

 

Hypoteser 

Utifrån ovanstående teoretiska antaganden om substansbetingat beroende och 

mindfulnessinterventioner samt egna antaganden om vad som är betydelsefullt att undersöka 

vid nyutveckling av rökavvänjning har följande hypoteser genererats: 
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1. Intervention (manual) mottages positivt som rökavvänjning av rökare som är motiverade 

att bli rökfria. 

2. Intervention (manual) ger minskat eller upphävt rökbeteende. 

3.a. Intervention (manual) ger ökad grad av mindfulness och acceptans. 

3.b. Ökning på mindfulnessvariabel visar sig vid retrospektiv skattning. 

4. Ökad grad av mindfulness och acceptans är förenat med upphört rökbeteende. 

5. Ökad tillämpning av mindfulness och acceptans sker i samband med ökad grad av 

abstinensbesvär. 

6. Intervention (manual) ger ökad diskrepans mellan grad av abstinensbesvär och antal 

abstinenssymtom. 
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Metod 

Design 

Studien är en explorativ studie upplagd som en-grupps kvasiexperimentell design med 

för- och eftermätning samt uppföljning (se figur 1). Val av design baserades på (a) möjlighet 

att undersöka en nyutvecklad metod inom rökavvänjning, (b) möjlighet att erhålla 

individuell/subjektiv data och (c) möjlighet att generera hypoteser. 

 

 

Förmätning Intervention Eftermätning Uppföljning 

Figur 1. Studiens design. 
 

Deltagare 

Deltagare rekryterades genom att anslag sattes upp på institutioner vid Lunds Universitet, 

på caféer/restauranger/butiker i centrala Lund samt genom sida på Internet. För att inkluderas 

i studien krävdes att deltagarna (a) var rökare, (b) normalkonsumerande (ca 15-25 

cigaretter/dygn), (c) dagligrökare i minst 5 år, och (d) fyllda 18 år. Dessutom ingick både 

muntligt och skriftligt avtal i att inte nyttja nikotinersättningspreparat eller liknande medicin 

samt annan rökavvänjning och tobaksprodukt under rökavvänjningen för deltagande. Totalt 

anmälde 16 personer sitt intresse som deltagare i rökavvänjningen per telefon och i samband 

med detta genomfördes en strukturerad telefonintervju (Urval 1; se Bilaga A). Av dessa 

exkluderades 1 person på grund av psykisk ohälsa, 2 personer bortföll på grund av att inte 

kunna medverka vid tider för gruppmöten och 1 person bortföll på grund av monetärt 

ersättningskrav för deltagande (för exkluderingskriterier se Bilaga A och B). De återstående 

12 personerna kallades till personlig intervju i strukturerad form (Urval 2; se Bilaga B). En 

person kom ej till utsatt tid och bortföll därmed. Resterande 11 personer genomförde 

förmätning i samband med intervjun. Av dessa exkluderades 1 person på grund av att inte 

kunna medverka vid tider för gruppmöten. Till samtliga personer som exkluderades eller 

bortföll meddelades kontaktväg till professionell rökavvänjning (dvs. 

www.slutarokalinjen.org) samt att allt material rörande dem makulerades vid avklarad 

rekrytering. 

Totalt påbörjade 10 personer rökavvänjningen med en könsfördelning av 2 män och 8 

kvinnor. Medelvärden och standardavvikelser för gruppen gällande ålder, cigarettkonsumtion 

per dygn, tid som dagligrökare, självskattat nikotinberoende, villighet och motivation beskrivs 

i Tabell 1. Gällande självskattat nikotinberoende (FTND; Fagerströms test för 
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nikotinberoende, Bilaga G) erhölls medelvärde på drygt 4 av 10 möjliga. På frågor om 

villighet att sluta röka, motivation att sluta röka samt motivation att deltaga i rökavvänjning i 

grupp erhölls medelvärden mellan 8.5 och 9 på 10-gradig skala (se bilaga B för 

frågeställningar). 
 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för grundvariabler för påbörjad grupp 

 

 Påbörjad grupp (n=10) 

Grundvariabler (M, SD) 
Ålder 38.40 (16.04) 
Antal cigaretter/dygn 17.50 (5.58) 
Antal månader dagligrökare 248.40 (205.99) 
Nikotinberoende (FTND) 4.10 (1.91) 
Villighet att sluta 8.90 (1.60) 
Motivation att sluta 8.60 (1.58) 
Motivation att deltaga i grupp 8.50 (1.43) 

Instruktörer 

Instruktörerna i rökavvänjningen var två till antalet och utgjordes av författarna till 

studien. Båda har, förutom psykologutbildning med kognitivt och beteendeinriktat 

terapeutiskt klientarbete, genomgått kortare utbildningar i ACT. Båda har dessutom praktisk 

erfarenhet av mindfulnessmeditation och mindfulnessövningar. Instruktörerna stod under 

handledning av Lars-Gunnar Lundh, professor i klinisk psykologi vid Lunds Universitet.  

 

Instrument 

Instrument vid förmätning, eftermätning och uppföljning utgjordes av Acceptance and 

Action Questionnaire (AAQ), Avoidance and Inflexibility Scale (AIS), Kentucky Inventory of 

Mindfulness Skills (KIMS) och Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Vid förmätning 

ingick även Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND), vid eftermätning 

Uppföljningsformulär (UPF) och Utvärderingsformulär (UTF) och vid uppföljning 

Uppföljningsformulär. Därutöver ingick Dagboksformulär under de 35 dagar som 

rökavvänjningen pågick. Två ytterligare instrument, Questionnaire of Smoking Urges (QSU) 

och Wisconsin Smoking Withdrawal Scale (WSWS), användes också men exkluderades från 

undersökningen eftersom de i efterhand upptäcktes sakna relevans för studien. KIMS och 

MAAS kompletterades även med retrospektiv frågeställning vid eftermätning och uppföljning 
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och döptes till KIMS-r och MAAS-r. Alla instrumenten var av svensk version och återfinns 

som bilagor (C-I). Dagbok återfinns i manualen (Bilaga J). 

 

Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) 

AAQ (Hayes, et al., 2004) är ett självskattningsformulär som syftar till att mäta 

psykologisk acceptans av oönskade inre upplevelser (dvs. tankar, känslor och kroppsliga 

sensationer) vid värde- och målinriktat handlande. För skattning användes AAQ-22 som 

innehåller alla tre validerade versionerna av AAQ (dvs. AAQ-9, AAQ-16 och AAQ-16 

tvåfaktoriell). Till studien valdes dock enbart AAQ-16 tvåfaktoriell (AAQ-16; Bond & 

Bunce, 2003) att användas för dataanalys. AAQ-16 tvåfaktoriell  består av 16 item och utgörs 

av en huvudskala (AAQ-16) och två subskalor, (1) psykologisk acceptans (AAQ-16 V) samt 

(2) psykologisk acceptans vid värde- och målinriktat beteende (AAQ-16 A). Skattning sker på 

en en 7-gradig Likertskala (1 = aldrig sant, 7 = alltid sant). Ju högre poäng som erhålls desto 

mer psykologisk acceptans föreligger. Exempel på frågor som ingår är ”Jag är inte rädd för 

mina känslor” och ” Jag bör handla i överensstämmelse med vad jag känner i stunden”. AAQ-

16 har acceptabel intern konsistens (Cronbach alpha = .70) och konvergerande validitet samt 

studier har visat att låg skattning av acceptans korrelerrar med hög nivå av bl.a. depression, 

ångest, specifik fobi, samt lägre livskvalitet och arbetsprestation (Bond & Bunce, 2003; 

Hayes, et al., 2004). AAQ-16 medtogs i studien i syfte att mäta acceptansaspekten av 

mindfulness. 

 

Avoidance and Inflexibility Scale (AIS) 

AIS (Gifford, 2002) är ett självskattningsformulär bestående av 13 item som syftar till att 

mäta (a) i vilken grad närvaro av inre upplevelser associerade med rökning leder till rökning 

och (b) i vilken grad undvikande eller kontroll av inre upplevelser associerade med rökning 

används som ett sätt för att vidmakthålla rökfrihet. Formuläret består av tre separata 

kategorier av inre upplevelser associerade med rökning (dvs. tankar, känslor och kroppsliga 

sensationer). Varje kategori inleds med ett påstående och därefter följer frågor. Skattning sker 

på en 7-gradig Likertskala (1 = inte alls, 7 = mycket). Höga poäng indikerar undvikande och 

låga poäng indikerar flexibilitet (acceptans) i förhållande till inre upplevelser. Exempel på 

fråga är ”Hur troligt är det att sådana tankar leder dig till att röka?”. AIS har hög intern 

konsistens (Cronbach alpha = .93) men uppgifter om övriga psykometriska egenskaper 

saknas. AIS medtogs i studien i syfte att mäta acceptansaspekten av mindfulness och ansågs 

relevant då den är framtagen exklusivt för rökare. 

 



 27

Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS) 

KIMS (Baer, Smith & Allen, 2004) är ett självskattningsformulär bestående av 39 item 

som syftar till att mäta mindfult förhållningssätt till yttre och inre fenomen utifrån hur det i 

allmänhet förhåller sig. Instrumentet utgörs av huvudskala (KIMS) samt fyra subskalor: (1) 

observerande (OBS), (2) beskrivande (DES), (3) uppmärksamt handlande (ACT) och (4) icke-

värderat accepterande (ACC). Skattning sker på en 5-gradig Likertskala (1 = stämmer aldrig 

eller mycket sällan, 5 = stämmer mycket ofta eller alltid). Ju högre poäng som erhålls desto 

högre grad av mindfult förhållningssätt. Exempel på fråga är: ”När jag gör saker vandrar mina 

tankar iväg och jag blir lätt distraherad”. KIMS har god till hög intern konsistens (Cronbach 

alpha = .83 till .91) och konvergerande validitet samt studier har visat god samvariation 

mellan KIMS och psykisk hälsa (Baer et al., 2004). KIMS medtogs i studien i första hand för 

att erhålla ett mått på mindfulness som konstrukt och i andra hand för att erhålla mått på 

aspekter av mindfulness (dvs. observerande, beskrivande, uppmärksamt handlande, icke-

värderat accepterande). 
 

KIMS-r. Vid studiens eftermätning och uppföljning utökades varje item i KIMS med en 

retrospektiv frågeställning (”Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen?”).  

Syftet med detta var att öka chansen att upptäcka faktisk variation som annars riskerar att 

förbli dold. Problemet att mäta mindfulness med självskattningsformulär antas i denna studie 

vara att personer skattar sin grad av mindfulness utifrån den insikt som vederbörande har om 

egna inre processer (dvs. förståelsegrund för egna tankar, känslor och kroppsliga sensationer) 

vid mättillfället och hur dessa inverkar på eget beteende. Självskattningsformulär som avser 

att mäta mindfulness består bl.a. av frågeställningar kring grad av uppmärksamhet och 

acceptans av inre processer, grad av inre processers påverkan på beteende samt till vilken grad 

inre processer värderas som positiva eller negativa. För att en person ska kunna göra en 

korrekt skattning av frågeställningar måste vederbörande ha insikt i att det dels finns inre 

processer, dels att inre processer kan påverka eget beteende. Exempelvis om en person skattar 

i vilken grad en negativ tanke (inre process) påverkar eget beteende, måste vederbörande ha 

insikt om att det dels finns negativa tankar, dels att negativa tankar kan påverka eget beteende. 

Om insikt om detta saknas kommer personen ifråga att skatta att negativ tanke inte påverkar 

eget beteende, trots att den kanske gör det. Detta får konsekvens vid jämförelse av 

självskattning av mindfulness mellan två mätpunkter som avskiljs av mindfulnessintervention, 

dvs. jämförelse mellan förmätning och eftermätning i denna studie. Vid förmätning finns risk 

att personer tenderar att överskatta sin grad av mindfulness eftersom insikt om inre processer 
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kan vara bristfällig. Personen vet kanske inte i vilken grad inre processer påverkar eget 

beteende och tar för givet att de inte inverkar. Detta kan medföra att personen skattar att inre 

processer har liten eller ingen inverkan på beteende vilket resulterar i ett överskattat utfall på 

mindfulnessvariabel. Vid eftermätning har personen ifråga, genom mindfulnessintervention, 

tillgodogjort sig insikt om inre processer och dess inverkan på beteende och kan göra mer 

korrekta skattningar på frågeställningar. Dessa skattningar kommer troligen att uppvisa 

likheter med de överskattningar som gjordes vid förmätning. Det betyder att utfallet vid 

förmätning och utfallet vid eftermätning på mindfulnessvariabeln riskerar att överensstämma 

och att skillnader vid jämförelse inte framkommer, trots att en reell förändring faktiskt skett. 

För att försöka kontrollera för detta utvecklades KIMS-r. 

 

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

MAAS (Brown & Ryan, 2003) är ett självskattningsformulär bestående av 15 item som 

syftar till att mäta grundläggande disposition för öppen eller receptiv närvaro och 

uppmärksamhet för yttre och inre händelser i nuet. Skattning sker på en 6-gradig Likertskala 

(1 = nästan alltid, 6 = nästan aldrig). Ju högre poäng som erhålls desto mer närvarande och 

uppmärksam i nuet. Exempel på fråga är: ”Jag kan reagera med en känsla och inte bli 

medveten om det förrän en stund efteråt”. MAAS har god inre konsistens (Cronbach alpha = 

.82 till .87) och konvergerande validitet samt korrelerar positivt med olika konstrukt för 

livskvalitet (Brown & Ryan, 2003). MAAS medtogs i studien för att erhålla 

mindfulessaspekten medveten närvaro i nuet. 
 

MAAS-r. På samma sätt och av samma syfte som i KIMS utökades varje item i MAAS vid 

studiens eftermätning och uppföljning med en retrospektiv frågeställning (”Hur skulle du 

bedömt påståendet innan rökavvänjningen?”). 

 

Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) 

FTND (Heatherton, Kozlowski, Frecker & Fagerstrom, 1991) är ett 

självskattningsformulär bestående av 6 item som syftar till att mäta fysiologiskt beroende av 

nikotin med en maxpoäng av 10. Ju högre poäng som erhålls desto större fysiologiskt 

beroende. Exempel på fråga som ingår är ”Hur många cigaretter per dag röker du?”. FTND 

har en låg och forskningsmässigt tvivelaktig intern konsistens (Cronbach alpha = .61) men 

togs ändå med i studien som ett mått på aktuellt nikotinberoende vid förmätning. 
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Uppföljningsformulär (UPF) 

UPF är ett självskattningsformulär bestående av 34 frågeställningar som utvecklades för 

studien i syfte att erhålla data efter rökavvänjningens avslut angående (a) aktuell rökstatus, (b) 

återfall, (c) framtida planer gällande rökning, (d) praktisering av mindfulness och (e) 

alternativa faktorer och strategier som kan påverka utfall. UPF består både av frågeställningar 

för självskattning och öppna frågeställningar för kvalitativ analys.  

 

Utvärderingsformulär (UTF) 

UTF sattes samman för studien i syfte att utvärdera mottagandet av rökavvänjningen och 

består av tre delar: (1) Client Satisfaction Questionaire (CSQ), (2) Självskattning av ingående 

interventioners relevans och (3) öppna frågeställningar angående tillfredställelsen av 

rökavvänjningen. 
 

Client Satisfaction Questionaire (CSQ). För att utvärdera tillfredsställelse med 

rökavvänjningen användes CSQ (Larsen, Attkisson, Hargreaves & Nguyen, 1979) som är ett 

självskattningsformulär bestående av 8 item. Varje item skattas på en 4-gradig skala (1 = låg 

tillfredsställelse, 4 = hög tillfredsställelse). Ju högre poäng som erhålls desto högre 

tillfredsställelse anses föreligga. CSQ har uppvisat hög intern konsistens (Cronbach alpha = 

.92). För studien användes en modifierad version av CSQ där ordet behandling ersattes med 

ordet rökavvänjning. 
 

Självskattning av ingående  interventioners relevans. För att utvärdera relevansen av 

interventioner som ingick i rökavvänjningen utvecklades ett självskattningsformulär 

bestående av 14 ingående interventioner där relevans skattas på en 5-gradig skala (1 = inget, 5 

= mycket). Dock medtogs inte denna vid analys av data. 
 

Öppna frågeställningar angående tillfredsställelse. Till studien utvecklades 5 

frågställningar som berör bedömning av positiva och negativa aspekter av rökavvänjningen. 

Dessa framtogs i syfte att erhålla subjektiva data av kvalitativt slag angående mottagandet av 

rökavvänjningen. 

 

Dagboksformulär (DF) 

För studien utvecklades ett formulär för daglig skattning som löpte under de 35 dagar som 

rökavvänjningen pågick. DF består av 9 item uppdelade i 3 grupper. Första gruppen utgörs av 

2 item som berör frågor angående grad av medveten närvaro vid praktisering av 
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mindfulnessmeditation (Mindfulness) respektive praktisering av mindfulnessövning i 

vardagen (Vardaglig mindfulness). Andra gruppen innehåller 6 item som berör frågor 

angående grad av uppmärksamhet på inre upplevelser (Uppmärksamhet), grad av 

röktriggande inre upplevelsr (Röktrigg), grad av mindfult förhållningssätt till inre upplevelser 

(Mindful), grad av stress (Stress), grad av uppmärksamhet på livsvärden (Livsvärden) och 

antalet röka cigaretter per dygn (Antal). Tredje gruppen innehåller 1 item och utgörs av 7 av 

de 8 symtom av nikotinabstinens som listas i DSM-IV (American Psychiatric Association 

[APA], 2002; symtomet sänkt hjärtverksamhet exkluderades) och berör fråga om besvärsgrad 

av upplevt abstinenssymtom (Besvär). Utifrån detta item kunde även antal abstinenssymtom 

(Symtom) beräknas och skapade därigenom totalt 10 dagboksvariabler för analys. 

För att undersöka om variabler relaterade till mindfulness i DF (dvs. Mindfulness, 

Vardaglig mindfulness, Uppmärksamhet, Mindful, Livsvärden) samvarierar tillräckligt 

mycket för att bilda faktorer genomfördes en principalkomponentsanalys med Varimax 

rotation på dagboksformulärets alla 10 variabler. Varje variabel för respektive dag 

standardiserades separat för varje individ genom omvandling till z-värde vilket eliminerade 

individuella skillnader mellan individer (betweensubjects variance) men behöll varians inom 

individer. Principalkomponentanalysen resulterade i fyra faktorer med ett egenvärde > 1, som 

sammanlagt förklarade 72.9 procent av variansen. Varje variabel laddade minst .50 på en och 

enbart en av dessa faktorer. Faktor 1 förklarade 26.8 procent av variansen och döptes till 

Rökning, utifrån de två variabler som laddade starkt på denna faktor: Antal (.93) och Röktrigg 

(.92). Faktor 2 förklarade 20.2 procent av variansen och döptes till Abstinensbesvär utifrån de 

variabler som laddade starkt på denna faktor: Symtom (.87) och Besvär (.85). Variabeln 

Stress som också laddade på denna faktor (.53) plockades bort då den även laddade på Faktor 

1 (.43). Faktor 3 förklarade 15.4 procent av variansen och döptes till Medveten närvaro vid 

tillämpning av mindfulness (TM) utifrån de variabler som laddade starkt på denna faktor: 

Uppmärksamhet (.83), Mindful (.74) och Livsvärden (.60). Faktor 4 förklarade 10.5 procent 

av variansen och döptes till Medveten närvaro vid praktisering av mindfulness (PM) utifrån 

de variabler som laddade starkt på denna faktor: Mindfulness (.83) och Vardaglig mindfulness 

(.70). Utifrån principalkomponentsanalysen erhölls två faktorer som förefaller mäta 

mindfulness vid olika tillfällen. Faktor 3 (TM) synes mäta mindfulness vid formell 

praktisering medan faktor 4 (PM) synes mäta mindfulness vid informell tillämpning. 
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Procedur 

Personer som ansökte om deltagande i rökavvänjningen och uppfyllde uppsatta kriterier i 

Urval 1 kallades till personlig intervju (Urval 2) under tvåveckorsperioden innan 

rökavvänjningens början. I samband med personlig intervju genomfördes förmätning med 

självskattningsformulären AAQ, AIS, KIMS, MAAS, QSU samt FTND. WSWS gavs dock 

vid gruppmöte 1. Innan rökavvänjningens början sändes per post en arbetsbok till deltagarna 

innehållande information och arbetsmaterial för hela rökavvänjningen. Rökavvänjningen 

pågick under 35 dagar, fördelat över 6 veckor och bestod av 6 gruppmöten med hemuppgifter 

mellan varje möte. Vecka 1 utgjordes enbart av självständigt arbete utifrån material i 

arbetsbok medan vecka 2 till 6 även innehöll gruppmöte en till två gånger i veckan. Ett 

inplanerat rökstopp inföll dag 20 i rökavvänjningen. Under de 35 dagar som rökavvänjningen 

pågick ingick dagboksformulär för daglig registrering. I anslutning till gruppmöte 6 

medsändes deltagarna ovan angivna självskattningsformulär (exklusive FTND) samt UPF och 

UTF för eftermätning, med instruktioner att fylla i och återsända per post inom en vecka. 

Cirka 4 veckor efter avslutad rökavvänjning sändes per post ovan angivna 

självskattningsformulär (exklusive FTND) samt UPF med instruktion att fylla i och återsända 

snarast. Figur 2 visar proceduren som deltagarna genomgick. För beskrivning av 

rökavvänjningens struktur och innehåll se manualen (Bilaga J). 
 

 Urval 1 
- n = 16 
- Strukturerad telefonintervju 

Urval 2/Förmätning 
- n = 12 
- Strukturerad personlig intervju 

Exkludering/Bortfall 
- n = 4 

Rökavvänjning/Intervention 
- n = 10 
- Dagbok 
Vecka 1: Självständigt arbete 
Vecka 2: Gruppmöte 1 
Vecka 3: Gruppmöte 2 
    Rökstopp 
Vecka 4: Gruppmöte 3 och 4 
Vecka 5: Gruppmöte 5 
Vecka 6: Gruppmöte 6 

Bortfall 
- n = 2 

Eftermätning 
- n = 8 

Bortfall 
- n = 2 

Uppföljning 
- n = 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Procedur från urval 1 till uppföljning. 
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Etik 

I de båda inledande intervjuerna (Urval 1 och 2) diskuterades sekretessfrågor med de 

sökande. Vid den personliga intervjun fick varje sökande läsa igenom en överenskommelse 

mellan instruktörer och deltagare vilket de muntligt fick godkänna (se Bilaga K). Vid 

gruppmöte 1 diskuterades återigen sekretessfrågor samt att varje deltagare fick signera 

överenskommelsen i form av kontrakt (se Bilaga K). Vid eftermätning och uppföljning 

meddelades sekretessfrågor samt ställningstagande till huruvida personliga resultat fick 

framkomma i publicerad text med risk för identifikation av övriga gruppdeltagare. För övrigt 

har rökavvänjningen följts beträffande etiska principer utifrån American Psychological 

Association (APA Ethics Code, 2002).  
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Resultat 

Resultatredovisningen följer uppsatta hypoteser. Analys utgår huvudsakligen från 

gruppdata och genomfördes statistiskt med parametriska (tvåsidiga) test med undantag för 

korrelationsberäkningarna, där Spearmans r användes eftersom den är mer lämpad för små 

icke-normalfördelade urval. Därutöver ingår kvalitativ analys av individuella data. 
 

Hypotes 1: Intervention (manual) mottages positivt som rökavvänjning av rökare som är 

motiverade att bli rökfria 

Deltagarnas mottagande av interventionen utvärderades med Client Satisfaction 

Questionnaire (CSQ) samt öppna frågeställningar angående tillfredsställelse av intervention. 
 

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) 

CSQ gavs i Uppföljningsformulär (UPF) vid eftermätning och består av 8 frågeställningar 

som besvaras på 4-gradig skala. Ju högre skattning desto högre grad av tillfredsställelse 

föreligger. Medelvärde för helgrupp beräknades till 3.73 (SD 0.45). I tabell 2 redovisas antalet 

svar på respektive svarsalternativ för varje frågeställning. Samtliga deltagare skattade 

antingen högsta grad av tillfredsställelse (4 poäng; 47 skattningar) eller näst högsta grad av 

tillfredsställelse (3 poäng; 17 skattningar) på alla frågor. 

 

Tabell 2. Svarsfördelning  på respektive svarsalternativ på CSQ vid eftermätning 

Frågor som ingår i CSQ Svarsfördelning på respektive 
svarsalternativfråga (n=8) 

 1 2 3     4 
1 Hur bedömer du kvalitén på rökavvänjningen 

du medverkat i? 
- - 2     6 

2 Fick du den typ av rökavvänjning som du  
önskade? 

- - 3     5 

3 I vilken utsträckning har rökavvänjningen svarat  
mot dina behov? 

- - 3     5 

4 Om en vän var i behov av liknande hjälp skulle du då 
rekommendera rökavvänjningen till honom eller henne? 

- - -     8 

5 Hur nöjd är du med omfattningen av den hjälp  
du fått? 

- - 4     4 

6 Har rökavvänjningen du deltagit i hjälpt dig att handskas 
med de problem och svårigheter som uppstod? 

- - 1     7 

7 Totalt sett, hur tillfredsställd är du med rökavvänjningen  
du fått? 

- - 2     6 

8 Om du skulle söka hjälp igen, skulle du söka dig till  
ett likadant rökavvänjningsprogram igen? 

- - 2     6 
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Öppna frågeställningar angående tillfredsställelse av intervention 

För att få ytterligare information om deltagarnas upplevelse av intervention gavs öppna 

frågor som berörde ämnet i Uppföljningsformulär (UPF) vid eftermätning. I tabell 3 redovisas 

återkommande teman samt antalet deltagare som uttryckt detta. Teman som framkom hos en 

majoritet av deltagarna var stöttande grupp, tillåtande och öppen stämning samt 

välstrukturerad behandling. Flera av deltagarna uttrycker även tydlighet, engagemang samt 

önskan om fler gruppträffar. 
 

Tabell 3. Återkommande teman om mottagandet av rökavvänjningen vid eftermätning  

Återkommande teman Antal deltagare (n=8) 

Stöttande gruppgemenskap 5 
Tillåtande och öppen stämning 5 
Välstrukturerad behandling 4 
Tydligt pedagogiskt upplagd behandling 3 
Engagerade instruktörer 3 
Önskan om fler gruppmöten 3 
 
Motivation att bli rökfri 

Motivation har inte analyserats ingående. Vid Urval 2 skattade dock alla deltagare 5 eller 

mer på 10-gradig skala (1=låg, 10=hög) vid frågeställningar om motivation att sluta röka samt 

motivation att delta i rökavvänjning i grupp (se Bilaga B för frågeställningar). 

 

Hypotes 2: Intervention (manual) ger minskat eller upphävt rökbeteende 

Analys av minskat eller upphävt rökbeteende redovisas som (a) rökstatus vid förmätning 

samt uppföljning, (b) konsumtionsjämförelse mellan förmätning och eftermätning samt 

uppföljning och (c) multipla fallstudier av konsumtion per dygn vid olika mätpunkter. 

 

Rökstatus vid eftermätning och uppföljning 

Eftermätning ägde rum veckan efter avslutad rökavvänjning och uppföljning 1 månad 

efter avslutad rökavvänjning. I tabell 4 redovisas rökstatus vid eftermätning samt uppföljning 

för deltagare som påbörjade rökavvänjning (n=10) samt för deltagare som genomförde 

rökavvänjning (n=8). Deltagare som bortföll under rökavvänjningen (n=2) räknades som 

rökare vid analys eftersom andra uppgifter saknades. För påbörjad grupp vid eftermätning var 

andelen rökfria 60 procent (6 av 10) och vid uppföljning var andelen rökfria 40 procent (4 av 
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10). För genomförd grupp vid eftermätning var andelen rökfria 75 procent (6 av 8) och vid 

uppföljning var andelen rökfria 50 procent (4 av 8). Utifrån uppföljningsformulär (UPF) vid 

uppföljning skattar 2 av rökarna att de återfallit tillfälligt och avser att göra nytt rökstopp. 
 

Tabell 4. Rökstatus för den påbörjade gruppen (n=10) och den fullföljande gruppen (n=8). 

Andel och antal rökfria samt rökare vid eftermätning och uppföljning 

 Rökstatus 

Mättillfälle Av de som påbörjat (n=10) Av de som fullföljt (n=8) 

 Rökfria  Rökare Rökfria Rökare  
Eftermätning 60 % (N=6) 40% (N=4) 75% (N=6) 25% (N=2) 
Uppföljning 40 % (N=4) 60% (N=6) 50% (N=4) 50% (N=4) 
 
Konsumtionsjämförelse mellan förmätning och eftermätning/uppföljning 

För att undersöka konsumtionsförändring av antal cigaretter per dygn för deltagare i 

fullföljd grupp (n=8) jämfördes konsumtion vid förmätning med eftermätning respektive 

uppföljning statistiskt med t-test. För att erhålla ett mått på den möjliga effekten av 

interventionen som inte är beroende av gruppstorlek beräknades Effektstorlek (Cohens d). I 

tabell 5 och 6 redovisas medelvärden och standardavvikelser vid förmätning och eftermätning 

respektive uppföljning. I båda fallen uppvisas statistisk signifikant förändring (p<.0001) med 

höga effektstorlekar. 
 

Tabell 5. Förändring i konsumtion av antal cigaretter per dygn för den fullföljande gruppen 

(n=8). Medelvärde och standardavvikelse vid förmätning och eftermätning samt t-värde, p-

värde och effektstorlek (Cohens d) 

Skala Förmätning (M, SD) Eftermätning (M, SD) t (7) p ES 

Antal/dygn 18.50 (5.81) 1.25 (2.32) 9.28 < .0001 2.97 

 
Tabell 6. Förändring i konsumtion av antal cigaretter per dygn för den fullföljande gruppen 

(n=8). Medelvärde och standardavvikelse vid förmätning och uppföljning samt t-värde, p-

värde och effektstorlek (Cohens d) 

Skala Förmätning (M, SD) Uppföljning (M, SD) t (7) p ES 

Antal/dygn 18.50 (5.81) 4.63 (5.71) 8.14 < .0001 2.39 
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Multipla fallstudier av konsumtion per dygn 

För att undersöka individuella förändringar i konsumtion av antal cigaretter per dygn 

analyserades data som multipla fallstudier med förmätning (Före), Rökstoppvecka (RS), 

eftermätning (Efter) samt Uppföljning (UPP). För rökstoppvecka beräknades, utifrån 

konsumtionsskattning i Dagboksformulär, individuella medelvärden per dygn för den vecka 

(7 dagar) som inleddes med dag för planerat rökstopp (vecka 4 i rökavvänjningen). 

Som framgår av figur 3 har deltagare C den lägsta dygnskonsumtionen och deltagare F 

den högsta dygnskonsumtionen vid Före. Vid RS infaller en kraftig minskning av konsumtion 

hos alla deltagare. Dock är det enbart deltagare C, G och H som uppfyller rökfrihet vid RS. 

Vid Efter uppfyller deltagare A, B, C, E, G och H rökfrihet medan deltagare D och F röker 

och uppvisar ökning respektive minskning av konsumtion. Vid Upp är deltagare C, E, G och 

H rökfria medan deltagare A och B återfallit och ligger på en konsumtion av cirka hälften 

respektive en fjärdedel av konsumtionen vid Före. Deltagare D och F röker alltjämt och 

uppvisar ökning till hälften av konsumtionen vid Före.  
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Figur 3. Individuella förändringar i konsumtion av antal cigaretter per dygn vid jämförelse 

mellan Före (förmätning), RS (rökstoppvecka), Efter (eftermätning) och UPP (uppföljning). 
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Hypotes 3a: Intervention (manual) ger ökad grad av mindfulness och acceptans 

För att undersöka om interventionen åtföljdes av ökad grad av mindfulness och acceptans 

för deltagare i fullföljd grupp (n=8) jämfördes skattningar på formulär avsedda att mäta 

mindfulness (KIMS och MAAS) och acceptans (AAQ och AIS) vid förmätning med 

eftermätning respektive uppföljning. Jämförelserna gjordes statistiskt med t-test samt att 

effektstorlekar (Cohens d) beräknades. Då jämförelse mellan eftermätning och uppföljning 

inte visade statistiskt signifikanta skillnader exkluderades uppföljningsdata för vidare analys. 

I tabell 7 redovisas medelvärde och standardavvikelse för respektive självskattningsformulär 

vid förmätning och eftermätning. Av tabellen framgår att endast AIS uppvisar statistisk 

signifikant skillnad (p<.05) med hög effektstorlek i förväntad riktning utifrån hypotes. KIMS 

samt dess subskalor OBS, DES och ACC uppvisar ingen statistisk signifikant förändring 

medan subskalan ACT uppvisar märkbar men icke signifikant skillnad med måttlig 

effektstorlek, dock i motsatt riktning mot förväntat utfall enligt hypotes. MAAS i likhet med 

AAQ-16 samt dess subskala AAQ-16 V uppvisar ingen statistiskt signifikant förändring 

medan subskalan AAQ-16 A uppvisar märkbar men icke statistiskt signifikant skillnad med 

måttlig effektstorlek i förväntad riktning. Sammanfattningsvis uppvisas störst förändring i 

förväntad riktning på acceptansmåtten AIS och AAQ-16 A med erhållen hög till måttlig 

effektstorlek. 

 

Tabell 7. Förändring hos den fullföljande gruppen (n=8) på självskattningsformulär avsedda 

att mäta mindfulness och acceptans. Medelvärde och standardavvikelse vid förmätning och 

eftermätning samt t-värde, p-värde och effektstorlek (Cohens d). Se metoddel för 

förkortningar 

Skala Förmätning (M, SD) Eftermätning (M, SD) t (7) p ES 
KIMS 141.50 (11.92) 139.00 (15.72) .72 .493 -.21 
KIMS OBS 42.50 (4.38) 40.75 (5.55) .94 .378 -.40 
KIMS DES 30.75 (3.69) 30.38 (5.76) .32 .757 -.10 
KIMS ACT 34.38 (3.89) 32.13 (6.18) 1.96 .090 -.58 
KIMS ACC 33.88 (5.06) 35.75 (6.02) -.94 .381 .37 
MAAS 61.63 (6.19) 60.13 (8.78) .71 .502 -.24 
AAQ-16 82.13 (8.71) 80.88 (12.46) .43 .683 .14 
AAQ-16 A 47.13 (3.80) 44.88 (5.22) 1.96 .090 .59 
AAQ-16 V 35.00 (5.61) 36.00 (7.87) -.54 .610 -.18 
AIS 45.50 (8.18) 34.75 (13.31) 3.28 .013 1.31 
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Hypotes 3b: Ökning på mindfulnessvariabel visar sig vid retrospektiv skattning 

För att undersöka om interventionen åtföljdes av ökad grad av mindfulness för deltagare i 

fullföljd grupp (n=8) användes retrospektiv skattning av mindfulness. För formulär avsedda 

att mäta mindfulness (KIMS och MAAS) jämfördes retrospektiv skattning vid eftermätning 

med sedvanlig skattning vid eftermätning samt retrospektiv skattning vid uppföljning med 

sedvanlig skattning vid uppföljning. Jämförelserna gjordes statistiskt med t-test samt att 

effektstorlekar (Cohens d) beräknades. Då jämförelse mellan retrospektiv skattning vid 

eftermätning och retrospektiv skattning vid uppföljning samt sedvanlig skattning vid 

eftermätning och sedvanlig skattning vid uppföljning inte visade statistiskt signifikanta 

skillnader exkluderades skattningar vid uppföljning för vidare analys. Eftersom retrospektiv 

skattning vid eftermätning fungerar som förmätning vid jämförelse benämns den i 

fortsättningen som retrospektiv förmätning samt att sedvanlig skattning vid eftermätning 

enbart benämns som eftermätning. I tabell 8 redovisas medelvärde och standardavvikelse för 

självskattningsformulär vid retrospektiv förmätning och eftermätning. I tabellen framgår att 

statistisk signifikant skillnad erhålls på KIMS-r (p<.05) med måttlig effektstorlek i förväntad 

riktning enligt hypotes samt dess subskalor KIMS-r OBS (p<.01) och KIMS-r ACT (p<.05) 

med hög respektive låg effektstorlek i förväntad riktning. Ingen statistisk signifikant 

förändring erhålls dock på subskalorna KIMS-r DES och KIMS-r ACC. Statistisk signifikant 

skillnad erhålls även på MAAS (p<.01) med måttlig effektstorlek i förväntad riktning.  
 

Tabell 8. Förändring hos fullföljd grupp (n=8) på självskattningsformulär avsedda att mäta 

mindfulness. Medelvärde och standardavvikelse vid retrospektiv förmätning och eftermätning 

samt t-värde, p-värde och effektstorlek (Cohens d). Se metoddel för förkortningar 

Skala Retrospektiv 
förmätning (M, SD) 

Eftermätning (M, SD) t (7) p ES 

KIMS-r 126.25 (17.14) 139.00 (15.72) -3.49 .010 .74 
KIMS-r OBS 34.38 (4.93) 40.75 (5.55) -4.59 .003 1.29 
KIMS-r DES 29.13 (6.51) 30.38 (5.76) -1.45 .190 .19 
KIMS-r ACT 29.88 (5.17) 32.13 (6.18) -2.68 .032 .44 
KIMS-r ACC 32.88 (7.85) 35.75 (6.02) -1.80 .115 .37 
MAAS-r 51.50 (10.93) 60.13 (8.78) -3.93 .006 .79 
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De retrospektiva skattningarnas reliabilitet 

För att undersöka reliabiliteten av retrospektiv skattning på KIMS och MAAS jämfördes 

dessa vid eftermätning och uppföljning, både med korrelationsberäkningar och 

medelvärdesjämförelser genom t-test. I tabell 9 framgår att stark signifikant korrelation 

erhålls mellan eftermätning och uppföljning på KIMS-r respektive MAAS-r. Ingen signifikant 

skillnad uppvisas mellan de båda skattningarna på någon av de retrospektiva måtten. 
 

Tabell 9. Jämförelse av retrospektiva skattningar av mindfulness vid eftermätning och 

uppföljning för den fullföljande gruppen (n=8). Medelvärde och standardavvikelse samt t-

värde, p-värde och Spearmans rangkorrelation (rs). 

Skala Eftermätning (M, SD) Uppföljning (M, SD) t (7) p rs

KIMS-r 126.25 (17.14) 130.63 (23.51) -.94 .379 .96** 
MAAS-r 51.50 (10.93) 49.88 (12.55) 1.27 .245 .98** 

** p < .001 
 

De retrospektiva skattningarnas validitet 

För att undersöka validiteten av retrospektiv skattning på KIMS och MAAS undersöktes 

samvariationen mellan (a) retrospektivt uppskattad förändring i dessa båda mått, och (b) 

retrospektivt uppskattad förändring i dessa båda mått och förändringen från vecka 1 till 5 på 

mindfulnessfaktorer PM  (medveten närvaro vid praktisering av mindfulness) och TM 

(medveten närvaro vid tillämpning av mindfulness). Om retrospektivt uppskattad förändring 

är valid bör dessa båda mått på förändrad mindfulness korrelera positivt, och framförallt bör 

den retrospektivt uppskattade förändringen korrelera bättre med förändringen på PM 

respektive TM än vad förändring från förmätning till eftermätning på KIMS och MAAS gör.  

Som framgår av tabell 10 finns det en starkt positiv och statistiskt signifikant korrelation 

mellan de retrospektivt uppskattade förändringarna på KIMS och MAAS. Även förändringen 

från för- till eftermätning på KIMS och MAAS korrelerar, men korrelerar inte alls i förväntad 

riktning med de retrospektivt uppskattade förändringarna. 
 

Tabell 10. Korrelation (rs) mellan retrospektivt uppskattad förändring på mindfulnessmått 

och förändring från förmätning till eftermätning på samma mått.  

 MAAS-r MAAS 

KIMS-r .81* -.15 
KIMS -.28 .61 

* p < .05 
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Som framgår av Tabell 11 korrelerar de retrospektivt uppskattade förändringarna på både 

KIMS och MAAS i förväntad riktning med de uppskattade förändringarna på 

mindfulnessfaktorerna PM och TM som genererats utifrån den faktoranalys av 

dagboksvariabler som beskrivs i metoddelen. Förändringar från förmätning till eftermätning 

på KIMS och MAAS uppvisar inget liknande korrelationsmönster med förändringar på 

dagboksmåtten.  
 

Tabell 11. Korrelationer mellan förändring på KIMS och MAAS och förändring på 

dagboksmåtten på mindfulness. 

 PM TM 

KIMS-r .68 .47 
MAAS- r .67 .49 
KIMS .11 .10 
MAAS .07 -.18 
 

Hypotes 4: Ökad grad av mindfulness och acceptans är förenat med upphört rökbeteende 

För att undersöka om ökad grad av mindfulness och acceptans är förenat med upphört 

rökbeteende jämfördes förändringen på mindfulness- och acceptansmåtten för gruppen rökfria 

och gruppen rökare, först vid eftermätningen och sedan vid uppföljningen. 
 

Jämförelse mellan rökfria (n=6) och rökare (n=2) vid eftermätning 

I tabell 12 redovisas medelvärde och standardavvikelse för respektive 

självskattningsformulär och grupp på förändring från förmätning till eftermätning. Då AIS, 

KIMS-r och MAAS-r är de självskattningsformulär som uppvisat statistiskt signifikanta 

skillnader för helgrupp (se tabell 8 och 9) utgår analysen huvudsakligen från dessa. Dock 

redovisas även resultat för övriga formulär i tabellen. Någon statistisk jämförelse mellan 

grupper med t-test är inte meningsfull på grund av gruppernas ringa storlek. Om upphört 

rökbeteende är förknippat med en ökning av mindfulness bör man dock kunna förvänta sig ett 

konsistent mönster av större ökning i mindfulness hos den rökfria gruppen. Detta är dock inte 

fallet. I enlighet med hypotesen framkommer förändringar i förväntad riktning på AIS och 

KIMS-r. Den förväntade riktningen på AIS är en minskning av poäng mellan förmätning och 

eftermätning och gruppen rökfria uppvisar större medelvärdesminskning än vad gruppen 

rökare gör. Den förväntade riktningen på KIMS-r är ökning av poäng mellan förmätning och 

eftermätning och gruppen rökfria uppvisar större medelvärdesökning än vad gruppen rökare 
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gör. På MAAS-r, där förväntad riktning är ökning av poäng mellan förmätning och 

eftermätning, uppvisar gruppen rökfria dock mindre medelvärdesökning än gruppen rökare, 

även om skillnaden är marginell.  
 

Tabell 12. Jämförelse mellan rökfria (n=6) och rökare (n=2) med avseende på förändring i 

mindfulness och acceptans. Medelvärde och standardavvikelse. 

Skala Rökfria (M, SD) Rökare (M, SD) 

AAQ-16 -.17 (8.61) -4.50 (9.19) 
AIS -12.67 (9.81) -5.00 (5.66) 
KIMS -.33 (10.25) -9.00 (5.66) 
KIMS-r 13.83 (10.70) 9.50 (12.02) 
MAAS -2.83 (6.08) 2.50 (4.95) 
MAAS-r 8.33 (5.57) 9.50 (10.66) 
 
Jämförelse mellan rökfria (n=6) och rökare (n=2) vid uppföljning 

I tabell 13 redovisas medelvärde och standardavvikelse för respektive 

självskattningsformulär på förändring från förmätning till uppföljning. I likhet med 

föregående analys utgår denna analys huvudsakligen från AIS, KIMS-r och MAAS-r. Dock 

redovisas resultat för övriga formulär i tabellen. I enlighet med hypotesen uppvisar gruppen 

rökfria en större medelvärdesminskning än gruppen rökare på AIS. Däremot går både KIMS-r 

och MAAS-r emot hypotesen och gruppen rökare erhåller större medelvärdesökning på de 

båda retrospektiva självskattningarna. 
 

Tabell 13. Jämförelse mellan rökfria (n=4) och rökare (n=4) med avseende på förändring i 

mindfulness och acceptans. Medelvärde och standardavvikelse 

Skala Rökfria (M, SD) Rökare (M, SD) 

AAQ 16 f .50 (10.41) -3.00 (6.27) 
AIS -19.25 (6.95) -6.75 (3.77) 
KIMS 4.50 (9.04) -4.00 (8.04) 
KIMS r 6.50 (7.14) 15.75 (12.84) 
MAAS .00 (4.08) -5.00 (10.61) 
MAAS r 7.00 (3.16) 11.50 (4.93) 
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Hypotes 5: Ökning av mindfulness sker i samband med ökade abstinensbesvär 

För att undersöka samvariationen mellan dagboksvariabeln Besvär (besvärsgrad av 

upplevt abstinenssymtom) och mindfulnessfaktorer PM (medveten närvaro vid praktisering av 

mindfulness) och TM (medveten närvaro vid tillämpning av mindfulness) vid vecka 1, vecka 

4 (RS; rökstoppvecka) och vecka 5 i rökavvänjningen, beräknades medelvärden och 

standardavvikelser för helgrupp för respektive vecka på standardiserade z-värden, då 

variablerna hade olika skalsteg.  
 

Samvariation mellan abstinensbesvär och mindfulnessfaktorer gällande helgrupp 

I figur 4 framgår att Besvär, PM och TM ökar från vecka 1 till vecka 4 och minskar till 

vecka 5. Mest ökar Besvär och förefaller samvariera starkast med TM men även med PM, 

dock något svagare. Vid vecka 5 återgår både PM och TM till ungefärligt utgångsvärde 

medan Besvär uppvisar kraftigare minskning under utgångsvärdet i vecka 1. 
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Figur 4. Jämförelse mellan dagboksvariabel Besvär och mindfulnessfaktorer PM och TM för 

vecka 1, 4 och 5 i rökavvänjningen för den fullföljande gruppen (n=8). Z-värde. 
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Hypotes 6: Intervention (manual) ger ökad diskrepans mellan grad av abstinensbesvär och 

antal abstinenssymtom 

För att undersöka om interventionen ger ökad diskrepans i förväntad riktning mellan 

Besvär (besvärsgrad av upplevt abstinenssymtom) och Symtom (antal abstinenssymtom) 

jämfördes de båda dagboksvariablerna vid vecka 1 och vecka 5. För ändamålet användes 

standardiserade z-värden då variablerna hade olika skalsteg. Jämförelsen gjordes statistiskt 

med t-test samt att effektstorlekar (Cohens d) beräknades. Förväntad riktning innebär att 

Besvär minskar mer i förhållande till Symtom. I tabell 14 framgår att ingen skillnad finns 

mellan Besvär och Symtom vid vecka 1 men att statistisk signifikant skillnad (p<.0.5) erhålls i 

vecka 5.  
 

Tabell 14. Jämförelse mellan Abstinens (grad av abstinensbesvär) och Symtom (antal 

abstinenssymtom) för vecka 1 och vecka 5 i rökavvänjningen. Z-värde och standardavvikelse 

  Besvär (Z, SD)  Symtom (Z, SD) t (55) p ES 

Vecka 1  0.05 (1.04)  0.06 (0.74) -.12 .906 .01 
Vecka 5  -0.39 (0.80)  -0.01 (0.71) -3.7 .001 .48 
 

I figur 5 framgår att Besvär och Symtom har snarlika värden i vecka 1 och att båda 

variablerna har minskat i vecka 5 men att besvär minskat avsevärt mer i förhållande till 

Symtom. Därmed uppstår diskrepans i förväntad riktning mellan Besvär och Symtom. 
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Figur 5. Jämförelse mellan grad av abstinensbesvär och antal abstinenssymtom för vecka 1 

och 5 i rökavvänjningen för den fullföljande gruppen. Z-värde. 

 



 44

Möjliga faktorer som kan påverka utfall 

Utifrån data från Urval 2 samt Uppföljningsformulär (UPF) erhölls uppgifter om möjliga 

alternativa faktorer som kan påverka utfallet av interventionen. Dessa faktorer är variabler 

som inte kan hållas under kontroll genom den design som valts till studien. Det enda som kan 

göras är uppmärksamma dessa för vidare diskussion.  
 

Möjliga initiala faktorer som kan påverka utfall 

För att undersöka påverkan av variation mellan deltagare vid rökavvänjningens början 

beräknades medelvärden för olika gruppsammansättningar på ett antal relevanta variabler. I 

tabell 15 framgår att de personer som bortföll under rökavvänjningen erhåller lägst 

medelvärde som grupp på cigarettkonsumtion, tid som dagligrökare, nikotinberoende 

(FTND), motivation att sluta röka samt deltaga i gruppbehandling men erhåller högst 

medelvärde på villighet att sluta röka. Personer som rökte vid uppföljning erhåller högst 

medelvärde som grupp på cigarettkonsumtion samt nikotinberoende (FTND). Som grupp 

erhåller de personer som var rökfria vid uppföljning högst medelvärde på tid som 

dagligrökare samt motivation för gruppbehandling. De båda grupperna som fullföljde 

behandling har generellt en hög skattning av villighet och motivation. 
 

Tabell 15. Jämförelse mellan bortfallsgrupp, fullföljd rökfri grupp och fullföljd rökande 

grupp på initiala faktorer som kan påverka utfall vid Urval 1 

 Jämförelse 

  Rökfri Rökare 
Mättillfälle Bortfall (N=2) Fullföljt (N=4) Fullföljt (N=4) 

Förmätning (M, SD) (M, SD) (M, SD) 
Cigarettkonsumtion per dygn 13.50 (2.12) 16.25 (4.79) 20.75 (6.50) 
Tid som dagligrökare i månader 102.00 (8.49) 324.00 (220.84) 246.00 (237.89) 
Nikotinberoende (FTND) 2.00 (1.41) 4.00 (1.83) 5.25 (1.50) 
Villighet att sluta röka 10.00 (0.00) 8.00 (2.16) 9.25 (0.96) 
Motivation att sluta röka 6.50 (2.12) 8.50 (1.00) 9.75 (0.50) 
Motivation för gruppbehandling 6.50 (0.71) 9.50 (0.58) 8.50 (1.29) 

 
Möjliga alternativa faktorer som kan påverka utfall 

För att undersöka påverkan av alternativa faktorer som inte ingick i interventionen men 

som har kopplingar till att sluta röka analyserades nyttjade faktorer som uppgivits av 

deltagarna i Uppföljningsformulär (UPF) vid eftermätning och uppföljning. I tabell 16 
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framgår att annan tobaksprodukt nyttjats av deltagare F, ytterligare information om 

rökavvänjning nyttjats av deltagare A och F samt samtals-/terapikontakt nyttjats av deltagare 

A. Totalt är det 2 deltagare av 8 som uppgivit att de nyttjat faktorer utanför rökavvänjningen.  
 

Tabell 16. Yttre faktorer under och efter rökavvänjningen som nyttjats och rapporterats vid 

eftermätning och uppföljning 

Yttre faktorer Antal deltagare (n=8) 

Annan tobaksprodukt Deltagare F 
Nikotinersättningspreparat - 
Annan rökavvänjning - 
Ytterligare information Deltagare A och F 
Terapi/samtalskontakt Deltagare A 
 

För att ytterligare undersöka alternativa faktorer som inte ingick i interventionen men som 

kan ha relevans för hantering av icke önskvärda inre upplevelser (tankar, känslor och 

kroppsliga sensationer) analyserades frekvensen av nyttjade strategier som uppgavs av 

deltagarna i Uppföljningsformulär (UPF) vid eftermätning och uppföljning. I tabell 17 

presenteras svarsfördelning på respektive använd strategi vid eftermätning och uppföljning. 

Som framgår i tabellen har strategier som inte ingår i interventionen (vilja, kamp och 

undvikande) använts för att hantera oönskade inre upplevelser, dock i högre grad vid 

eftermätning än i uppföljning. 
 

Tabell 17. Svarsfördelning på respektive svarsalternativ för frekvens av nyttjande av 

strategier för att hantera icke önskvärda inre upplevelser 

 Svarsfördelning på respektive svarsalternativfråga (n=8) 

Strategier Eftermätning Uppföljning 

 Ofta Ibland Aldrig Ofta Ibland Aldrig 

Vilja/stå ut 7 1 - 3 5 - 
Kämpa emot 1 3 4 - 1 7 
Undvika 4 3 1 2 4 2 
Nuet* 5 2 1 3 2 3 
Acceptans* 6 2 - 7 1 - 
Observation* 4 3 1 2 4 2 
* Strategier som ingår i intervention 
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Diskussion 

Intentionen med detta arbete var att (1) utveckla och tillämpa en alternativ intervention för 

tobaksrökare som är motiverade att uppnå rökfrihet, (2) utvärdera tobaksrökares mottagande 

av interventionen, (3) utvärdera den omedelbara och långsiktiga effekten av interventionen 

och (4) undersöka medierande variabler som kan utgöra grund för utfall. Nedan diskuteras 

dessa syften i tur och ordning utifrån teorier och resultat som tidigare presenterats i detta 

arbete. Dessutom diskuteras svagheter med föreliggande studie. Avslutningsvis ges 

reflektioner samt förslag till fortsatt arbete med mindfulnessbaserad rökavvänjning. 

I befintlig rökavvänjning förefaller förhållningssättet vara att rökning är kopplat till 

beroende samt de yttringar (abstinensbetingade upplevelser) som beroende ger upphov till och 

genom reducering, modifiering eller undvikande av dessa yttringar kan beroende successivt 

avlägsnas och rökfritt liv uppnås. Detta står i stor överensstämmelse med en medicinsk 

diskurs där en underliggande orsak till ohälsa ska avlägsnas och symtom lindras. Även synen 

på nikotinberoende och nikotinabstinens som sjukdom (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2004) 

och att dessa finns upptagna i de internationella klassifikationssystemen för sjukdomar (DSM-

IV; ICD-10), där nikotinabstinens räknas in under kategorin substansbetingad störning, 

stärker möjligtvis detta påstående. Antagandet i en mindfulnessbaserad rökavvänjning är 

istället att de yttringar som beroende ger upphov till är ofrånkomliga, antingen i samband med 

ett rökstopp eller senare, men att det avgörande för att uppnå rökfrihet är förhållningssättet 

och responsen på dessa. Skillnaden mellan den syn som framkommer inom befintlig 

rökavvänjning och mindfulnessbaserad rökavvänjning är att fokus har flyttats från den 

underliggande orsaken (beroende) och dess yttringar till relationen mellan yttringar och 

beteende. Genom denna fokusförflyttning kan kontext skapas (alternativ rökavvänjning) för 

tillämpning av metoder och tekniker i syfte att reducera försöken att kontrollera beroende och 

yttringar, och öka inslagen av icke reaktiv uppmärksamhet (mindfult förhållningssätt) till 

dessa. Rationalen för detta är att kontrollstrategier för inre upplevelser (yttringar) har visat sig 

vara kontraindicerade då försök att kontrollera tankar, känslor eller kroppsliga sensationer är 

associerade med stimulusfunktionen hos det som försöks kontrolleras, att kontrollstrategier 

tenderar att låsa fokus på orsaken till ett beteende och att kontrollstrategier förefaller föda sig 

själv (mer av det samma som från början inte var funktionellt). I stället kan metoder och 

tekniker tillämpas som ökar förmågan att förhålla sig på ett observerande, accepterande och 

icke värderande sätt till inre upplevelser och på så sätt förhindra automatisk och impulsiv 

reaktion.  

 



 47

Mindfulness kan vara ett alternativ för att öka uppmärksamhet och acceptans av 

exempelvis begär utan att värdera och därmed inte reagera på detta eller förhindra kognitiv 

generering av begär genom mindfult förhållningssätt till positiva förväntningar på rökning. 

Mindfulness kan även vara ett alternativ att reducera kontextuella signalers inverkan på begär 

eller ersätta rökrelaterade förstärkare med metakognitiv och icke-reaktiv uppmärksamhet. 

Dessutom kan mindfulness vara ett alternativ att uppmärksamma, acceptera och icke värdera 

förväntad tillit till egen förmåga vid abstinens och på så sätt förhindrar interaktion med 

positiva förväntningar på rökning. Mindfulnessbaserade metoder och tekniker ger alltså 

möjlighet till funktionell och adaptiv respons på återfallsriskerande inre upplevelser. Vid 

tillämpning av mindfulness kommer inre upplevelser som vanligtvis ökar risken för återfall 

inte längre att utgöra återfallsrisker. Det går också att formulera det så, att inre upplevelser 

som vanligtvis är återfallsriskerande kommer inte att vara återfallsriskerande utan enbart inre 

upplevelser vid tillämpning av mindfult förhållningssätt. 

 

Utveckling och tillämpning av mindfulnessbaserad rökavvänjning 

Rationalen för utvecklandet av en mindfulnessbaserad intervention kan sammanfattas i 

fem punkter: (1) befintlig rökavvänjning uppvisar bristfällig behandlingseffekt vid 

långtidsuppföljning och alternativa metoder och tekniker bör undersökas, (2) metoder och 

tekniker i befintlig rökavvänjning förefäller inte falla under ett enhetligt teoretiskt ramverk 

och riskerar därmed att ta ut varandras effekt, (3) befintlig rökavvänjning har ett otillräckligt 

fokus på återfallsriskerande inre upplevelser, (4) förhållningssättet till återfallsriskerande inre 

upplevelser i befintlig rökavvänjning förefaller vara inriktat på kontroll vilket anses som 

kontraindicerat och (5) mindfulnessbaserade metoder och tekniker kan utgöra alternativ 

eftersom de uppmärksammar inre upplevelser samt möjliggör en funktionell och adaptiv 

respondering i relation till återfallsriskerande inre upplevelser.  

Utifrån ovanstående rational utvecklades Mindfulnessbaserad rökavvänjning i grupp 

(MRG) med ambition att samla metoder och tekniker inom ett enhetligt teoretiskt ramverk. 

MRG utgår teoretiskt från social inlärningsteori om substansbetingat beroende samt teoretiska 

antaganden om kontroll av inre upplevelser och verbalt beteende. Behandlingsmässigt bygger 

MRG på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt delar av Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy (MBCT) och Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP). De 

teoretiska antaganden som utgör grund för MRG, samt de metoder och tekniker som 

tillämpas, anses stå i överensstämmelse med varandra. Denna kompabilitet tillsammans med 

rational för en mindfulnessbaserad intervention gjorde att utvecklandet av MRG framstod 
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som okomplicerad och följdriktig. Dessutom upplevdes behandlingsmässig tillämpning av 

MRG som följsam och flexibel. Tillämpning av MRG gav även insikt i den mycket tillåtande 

attityd som mindfulness står för, bl.a. att inte värdera rökning och rökfrihet som varken bra 

eller dåligt eller vidmakthållen rökfrihet och återfall som lyckat eller misslyckat beteende. Det 

enda som upptäcktes viktigt att värdera var den känslomässiga betydelsen för en önskad 

livssituation som ska leda fram till konkret handlande, dvs. rökfritt liv. 

 

Mottagande av mindfulnessbaserad rökavvänjning 

Utifrån det faktum att en mindfulnessbaserad intervention är ett nytt fenomen inom svensk 

rökavvänjning mottogs MRG mycket positivt av deltagarna. Utifrån Client Satisfaction 

Questionnaire (CSQ) skattade alla deltagarna en mycket hög tillfredsställelse, inte enbart med 

kvalitén på rökavvänjningen, utan även att metoder och tekniker överensstämde med deras 

upplevda behov. Lägst skattning erhöll frågan angående omfattningen på rökavvänjningen. 

Då flera deltagare uttryckte önskan om fler gruppmöten kan denna skattning dock tolkas som 

positiv. Dessa resultat kan ge indikation på att mindfulnessbaserad rökavvänjning har 

potential och att mindfulnessbaserade metoder och tekniker är tillämpliga och behjälpliga vid 

rökavvänjning.  

Dock bortföll 2 deltagare på ett tidigt stadium (gruppmöte 1) av rökavvänjningen. Utifrån 

initiala variabler kan en möjlig förklaring vara den låga motivationsnivån att dels upphöra 

med rökning, dels medverka i rökavvänjning i grupp, som dessa personer uppvisade. Om 

interventionen i sig påverkade bortfallen kan dock inte uteslutas. 

 

Effekten av mindfulnessbaserad rökavvänjning på rökkonsumtion 

För att undersöka effekten av rökavvänjningen gjordes konsumtionsjämförelse i antal röka 

cigaretter per dygn mellan förmätning och eftermätning respektive uppföljning. Utifrån en 

dikotom analys (konsumtion-nollkonsumtion) uppvisade 60 procent av samtliga deltagare 

som påbörjade rökavvänjningen (10 personer) rökfrihet vid eftermätning och 40 procent vid 

uppföljning (bortfall räknas som rökare). För deltagare som fullföljde rökavvänjning (8 

personer) uppvisade 75 procent rökfrihet vid eftermätning och 50 procent vid uppföljning. De 

personer som hade återfallit till rökning vid uppföljning (2 personer) uppgav båda att de 

tillfälligt återfallit och avsåg att göra ett nytt rökstopp. En icke dikotom analys av 

rökkonsumtion mellan förmätning och eftermätning respektive uppföljning gjordes på de 

deltagare som fullföljde rökavvänjningen. Resultaten visar en statistisk signifikant minskning 

av rökkonsumtion vid både eftermätning och uppföljning med höga effektstorlekar. 
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Avslutningsvis analyserades rökkonsumtion för varje deltagare som multipla fallstudier med 

förmätning, rökstoppsvecka, eftermätning och uppföljning. Av resultaten framgår att enbart 3 

deltagare uppfyllde rökfrihet i rökstoppsveckan (individuell medelvärdeskonsumtion för 

vecka 4 i rökavvänjningen) men att alla deltagare kraftigt minskade rökkonsumtionen. Vid 

eftermätning hade antalet rökfria ökat till 6 deltagare för att vid uppföljning minskat till 4 

deltagare. Dock hade ingen av de som rökte vid uppföljning återgått till ursprunglig 

rökkonsumtion, utan aktuell konsumtion utgjordes mellan 25 och 55 procent av konsumtion 

vid förmätning. 

Då uppföljningen gjordes endast 1 månad efter avslutad rökavvänjning kan detta inte ses 

som en långtidsuppföljning (6-12 månader och däröver) vilket är brukligt vid studier av 

rökavvänjning och resultaten blir ej möjliga att jämföra med effekten av andra 

rökavvänjningar. 

 

Medierande variabler i mindfulnessbaserad rökavvänjning 

Ett antagande som gjordes gällande grad av mindfulness var att en ökning skulle infinna 

sig vid jämförelse mellan förmätning och eftermätning på självskattningsformulär avsedda att 

mäta mindfulness och aspekter av mindfulness. Vid jämförelse framkom att enbart för 

acceptansmåttet Avoidance and Inflexibility Scale (AIS) erhölls statistisk signifikant skillnad. 

När däremot retrospektiv skattning av mindfulness tillämpades vid analys erhölls statistisk 

signifikant skillnad även för mindfulnessmåtten Kentucky Inventory of Mindfulness Skills 

(KIMS) och Mindful Attention Awareness Scale (MAAS).  

För att undersöka om ökad grad av mindfulness är förenad med upphörd rökning 

jämfördes medelvärdesdifferansen på mindfulness- och acceptansmått mellan gruppen rökfria 

och gruppen rökare vid eftermätning respektive uppföljning. Det enda mått som följer ett 

konsekvent mönster i förväntad riktning över mättillfällena är AIS. I båda fallen uppvisar 

rökfri grupp en kraftigare ökning av acceptans av återfallsriskerande inre upplevelser jämfört 

med gruppen rökare. Inga andra mått uppvisar liknande resultat och utifrån detta förefaller det 

som om acceptansaspekten av mindfulness är förenat med upphörd rökning. Kanske beror 

detta på att rökavvänjningen möjligtvis lägger större fokus på denna aspekt på bekostnad av 

övriga mindfulnessaspekter eller att deltagarna upplevde tillämpning av acceptans som mest 

funktionell och därför fortsatt tillämpat den vilket syns vid mätning.  

Ett kritiskt moment i rökavvänjning är dagarna efter rökstoppet. Under dessa dagar 

upplever de flesta abstinenta personer de starkaste besvären (Post & Giljam, 2003) vilka kan 

utgöra stor risk för återfall. Vid analys av dagboksvariabler framkom samvariation vid 
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jämförelse mellan besvärsgrad av upplevt abstinenssymtom (Besvär) och 

mindfulnessfaktorerna Medveten närvaro vid praktisering av mindfulness (PM) respektive 

Medveten närvaro vid tillämpning av mindfulness (TM) som genererats utifrån faktoranalys 

av dagboksvariabler. Dock uppvisar TM en starkare samvariation med Besvär än vad PM gör. 

Detta innebär att när grad av abstinensbesvär stiger kraftigt under rökstoppsveckan så ökar 

samtidigt deltagarnas medvetna närvaro vid praktik och tillämpning av mindfulness. En 

tolkning av detta mönster är att deltagarna använder sig av ett mindfullt förhållningssätt till 

återfallsriskerande inre upplevelser vid den tidpunkt då dessa är som mest intensiva. Detta 

styrker möjligtvis att deltagarna förvärvat sig mindfulness samt tillämpar detta vid behov. 

Mindfulnessbaserade metoder och tekniker syftar aldrig till att kontrollera (minska, 

modifiera, undvika) tankar, känslor och kroppsliga sensationer, utan enbart förändra 

förhållningssättet till dessa inre upplevelser. Vid analys av besvärsgrad av upplevt 

abstinenssymtom (Besvär) måste därför grad av besvär alltid sättas i relation till antal 

abstinenssymtom (Symtom) för att effekt av mindfulnessintervention ska bli synlig. Den 

förväntade riktningen av mindfulnessbaserade metoder och tekniker är således en minskning 

av besvärsgrad av upplevda abstinenssymtom men vidmakthållet antal abstinenssymtom. Det 

betyder att de upplevda besvären av symtom minskar trots upplevda symtom. Mönster av 

detta slag har exempelvis framkommit i ACT-studie av psykos där resultat visar oförändrat 

antal psykoser vid eftermätning men minskad upplevd besvärsgrad av dessa (Bach & Hayes, 

2002). Liknande resultat erhålls vid jämförelse av Besvär och Symtom utifrån 

dagboksvariabler vid vecka 1 respektive vecka 5 i rökavvänjningen. I vecka 1 erhålls ingen 

skillnad mellan dessa båda dagboksvariabler medan i vecka 5 erhålls en statistisk signifikant 

skillnad i förväntad riktning. Resultaten tyder på att inre upplevelser som vanligtvis ökar 

risken för återfall inte längre utgör återfallsrisker i samma utsträckning och att interventionen 

kan vara förenat med detta resultat.  

 

Retrospektiv skattning 

Som det redogjordes för i metoddelen antogs att en korrekt självskattning av grad av 

mindfulness kräver insikt i inre processer (dvs. uppmärksamhet av och förståelsegrund för 

egna tankar, känslor och kroppsliga sensationer). Är denna insikt bristfällig ökar risken för 

överskattning av grad av mindfulness. Efter en avslutad mindfulnessintervention antogs även 

att en mer korrekt självskattning av mindfulness görs. Detta kan få konsekvenser vid 

jämförelse mellan förmätning och eftermätning på mindfulnessmått då de båda mätningarna 

riskerar att överensstämma och dölja faktisk variation. 
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Vid jämförelse av gruppmedelvärden på Kentucky Inventory of Mindfulness Skills 

(KIMS) och Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) erhölls inga statistiskt signifikanta 

skillnader eller märkbara förändringar i förväntad riktning mellan förmätning och 

eftermätning. Däremot erhölls statistiskt signifikanta skillnader i förväntad riktning vid 

retrospektiv skattning på KIMS och MAAS med måttliga effektstorlekar. Detta är i enlighet 

med antagandet om svårigheten att mäta mindfulness genom självskattning.  

För att undersöka reliabiliteten jämfördes retrospektiv skattning vid eftermätning med 

retrospektiv skattning vid uppföljning på KIMS respektive MAAS. Ingen statistisk signifikant 

skillnad erhölls på något av måtten vilket var i enlighet med förväntat utfall. Dessutom 

jämfördes samvariation mellan retrospektiv eftermätning och retrospektiv uppföljning på 

KIMS respektive MAAS. Dessa korrelerade mycket starkt vilket även det var i enlighet med 

förväntat utfall. Resultaten styrker tillförlitligheten i den retrospektiva skattningen av KIMS 

och MAAS då båda uppvisar konsistens och samstämmighet över tid. 

För att undersöka validiteten jämfördes samvariation mellan den retrospektivt uppskattade 

förändringen i KIMS och den retrospektivt uppskattade förändringen i MAAS. En statistiskt 

signifikant korrelation i förväntad riktning erhölls för båda måtten. Dessutom korrelerades de 

retrospektivt uppskattade förändringarna på KIMS respektive MAAS med de uppskattade 

förändringarna på mindfulnessfaktorerna PM respektive TM som genererats utifrån 

faktoranalys av dagboksvariabler. Måttlig till hög korrelation i förväntad riktning erhölls på 

båda måtten. Inget liknande korrelationsmönster erhölls med sedvanlig skattning av KIMS 

och MAAS. Resultaten styrker validiteten av den retrospektiva skattningen av KIMS och 

MAAS då de uppvisar inbördes statistisk signifikant samvariation samt samvarierar, och 

bättre än sedvanlig skattning, med mindfulnessmått utifrån dagboksvariabler.  

Utifrån dessa resultat kunde de retrospektiva skattningarna på KIMS och MAAS beslutas 

tillämpas vid analys av medierande variabler enligt ovan. 

 

Validitet 

Eftersom designen på studien av rökavvänjningen var upplagd som en kvasiexperimentell 

design utan kontrollgrupp kan inga kausala slutsatser dras. Uppmätta resultat mellan 

förmätning och eftermätning respektive uppföljning kan bero på interventionen men kan 

också ha andra orsaker. Eftersom möjlighet saknas att kontrollera för alternativa variabler har 

försök gjorts att uppmärksamma dessa bl.a. genom skattning vid olika mätpunkter. 

Hot mot inre validitet kan bl.a. utgöras av historia då några deltagare uppgivit att de 

nyttjat annan information om rökavvänjning, annan tobaksprodukt samt terapi/samtalskontakt, 
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alternativa strategier då deltagarna uppgivit nyttjande av vilja, kamp och undvikande av inre 

upplevelser och gruppåverkan då deltagarna ingick i en kontext med målet att upphöra med 

rökning. Dessutom kan hot utgöras av försöksledareffekt (allegiance) då samma personer stod 

för utvecklandet, tillämpandet och undersökandet av rökavvänjningen. Utöver detta kan hot 

även utgöras av testning och statistisk regression, men data saknas om detta. 

Vad som däremot stärker den inre validiteten är att mindfulnessmått, än så länge, är 

ovanliga och förförståelse för dessa förmodligen saknades hos deltagarna. Dessutom är 

mindfulnessmått starkt kopplade till erfarenhetsbaserade metoder och tekniker i 

rökavvänjningen vilket gör att sannolikheten för att andra faktorer kan påverka är små. 

Förändring i mindfulnessmått kan troligen härledas till rökavvänjningen trots avsaknad av 

kontrollgrupp. 

Uppskattning av resultatens yttre validitet, dvs. deras generaliserbarhet till andra personer 

och grupper, kan dock inte göras utifrån vald design på studien. Kanske skulle deltagarnas 

positiva mottagande av rökavvänjningen samt rökavvänjningsseffekt se annorlunda ut med 

individer som t.ex. är mindre motiverade att upphöra med rökning och/eller deltaga i 

gruppsammanhang jämfört med föreliggande grupp.  

 

Avslutande diskussion och slutsatser 

En slutsats som görs i Metoder för rökavvänjning (SBU, 1998) är att fortsatt 

metodutveckling och renodling av verksamma komponenter är nödvändiga inom 

psykologiska behandlingsformer för rökavvänjning. Niaura och Abrams (2002) har även fört 

fram att utvecklandet av aktiva ingredienser i rökavvänjning behöver prioriteras. Föreliggande 

studie är ett bidrag till detta genom utvecklandet av en mindfulnessbaserad rökavvänjning 

(MRG) innehållande mindfulnessbaserade metoder och tekniker som hålls samman av ett 

enhetligt teoretiskt ramverk.  

Slutsatsen av denna studie är att möjliga effekter av MRG har påvisats. Resultaten visar 

att interventionen mottogs mycket positivt av deltagarna trots att ingen 

mindfulnessintervention tidigare förekommit inom svensk rökavvänjning. Av de som 

fullföljde rökavvänjningen var 75 procent rökfria (60 procent av de som påbörjade) vid 

eftermätning och 50 procent (40 procent av de som påbörjade) vid uppföljning en månad efter 

upphörd rökavvänjning. Av resultaten framgår att acceptansaspekten av mindfulness tycks 

vara förknippad med upphörd rökning och att mindfulness förefaller tillämpas vid ökad grad 

av återfallsriskerande inre upplevelser, på ett sådant sätt att besvärsgraden av abstinensbesvär 

minskar trots oförändrat antal abstinenssymtom. Dock framförs det i Metoder för 
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rökavvänjning (SBU, 1998) att forskning och utveckling inom detta område bör använda 

adekvat forskningsmetodik för att möjliggöra utvärdering och att alltför många projekt i 

Sverige idag bedrivs utan adekvata kontrollgrupper eller objektivt validerad rökfrihet som 

resultatmått. Detta är en svaghet med denna studie eftersom vald design omöjliggör 

uttalanden om kausala samband och generaliserbarhet samt att rökkonsumtion uppmätts 

genom subjektiv skattning. Resultaten som framkommer i denna studie måste därför tolkas 

med stor försiktighet. Ändå uppvisar interventionen effekt i form av minskad eller upphörd 

rökkonsumtion hos deltagare i föreliggande undersökning trots att författarna/instruktörerna 

till denna studie har liten erfarenhet av utveckling av manualbaserad behandling och 

rökavvänjning. Dessutom saknar interventionen läkemedel/nikotinersättningspreparat vilket 

ofta ingår i befintlig rökavvänjning. 

För att kunna uttala sig om kausala samband och generaliserbarhet behöver MRG i 

framtiden undersökas i kontrollerade studier. Dessutom kan MRG med all sannolikhet 

förbättras genom bl.a. utöka antalet gruppmöten, vilket efterfrågades av deltagare, samt 

utökas med kompatibel metod för handlingsberedskap och motivationsökning, exempelvis 

Motivational Interviewing (MI; Miller & Rollnick, 2002).  

Avslutningsvis kan sägas att mindfulness i dagsläget är ett outforskat och omdebatterat 

fenomen som behöver undersöks vidare. Ännu mer outforskat är det i relation till 

rökavvänjning. Föreliggande studie är ett försök att bidra till framtida forskning inom detta 

område och föra in tanken om mindfulnessbaserad intervention inom svensk rökavvänjning. 

Dessutom ställer denna studie frågor kring problematiken att mäta mindfulness genom 

självskattning och mer forskning rekommenderas i ämnet för att i framtiden erhålla mer 

tillförlitliga mått på detta verbalt svårfångade fenomen. 
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INFORMATION 
 

Studien vi kommer att genomföra och som vi nu söker deltagare till är ett rökavvänjningsprogram för grupper. 

Programmet kommer till stor del att innehålla meditationsövningar men även mer traditionella 

rökavvänjningsstrategier kommer att ingå. 

 

Programmet kommer att pågå i totalt 6 veckor, men gruppträffarna är förlagda till de fem sista veckorna. Den 

första veckan består av egen förberedelse med den information som vi skickar hem per post till deltagarna 

 

Gruppen kommer att bestå av 6 till 8 personer plus två instruktörer, jag och min kollega. Varje gruppträff 

kommer att ta ca 2 timmar och är förlagda på kvällstid i Lund. 

 

Jag kommer att ställa ett antal frågor till dig som jag vill att du svarar på så sanningsenligt som möjligt. Detta gör 

jag för att bedöma om du kan tänkas vara rätt person att ingå i denna studie. 

 

Allt som sägs i intervju är konfidentiellt och är endast tillgängligt för mig och min kollega. Varför jag tar dina 

personuppgifter är för att vi ska kunna kontakta dig igen och har inget med de uppgifter du lämnar i denna 

intervju att göra. 
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URVALSFRÅGOR 
 

1. Är du rökare idag? 1 
 
 

 Ja* 

2. Hur många cigaretter röker du per dag i genomsnitt? 1 
 
 

 15-25* 

3. Hur länge har du rökt? 1 
 
 

 > 5 år* 

4. Använder du andra tobaksproduker förutom cigaretter som exempelvis snus? 1 
 

 

 Nej** 

5. Använder du något nikotinersättningspreparat som exempelvis tuggummi eller 
plåster? 1 

 

 Nej** 

6. Är du deprimerad i dagsläget? 1 
 
 

 Nej** 

7. Har du ångestproblematik i dagsläget? 1 
 
 

 Nej** 

8. Har du haft några allvarliga psykiska svårigheter i ditt liv, t.ex. psykos, som gjort 
att du fått söka upp psykiatrisk vård? 1 

 

 Nej** 

9. Hur övertygad är du på en skala från 1 till 10 att du verkligen vill sluta röka, där 
1 är lite övertygad och 10 är mycket övertygad? 1 

 

 (> 5) 

10. Hur motiverad är du på en skala från 1 till 10 att anstränga dig för att sluta röka, 
där 1 är låg motivation och 10 är hög motivation? 1 

 

 (> 5) 

11. Hur motiverad är du på en skala från 1 till 10 att deltaga i gruppbehandling, där 1 
är låg motivation och 10 är hög motivation? 1 

 

 (> 5) 

12. Skulle du fullfölja alla gruppträffar i rökavvänjningen även om du återfaller i 
rökning? 1 

 

 (Ja) 

13. Bedömer du det som rimligt att avsätta en kväll i veckan under fem veckors tid 
för att sluta röka? 1 

 

 (Ja) 

14. Skulle du kunna tänka dig att ägna 30 minuter om dagen med att meditera? 1 
 
 

 (Ja) 

*  Inkluderingskriterium.  ** Exkluderingskriterium.  Svar inom parentes är önskvärda men behöver ej uppfyllas i urval I. 
 
 
Tack för visat intresse. Jag kommer att gå igenom dina svar och återkomma till dig via e-post inom 1-2 veckor 
där jag meddelar om hur det blir med deltagande i vår studie.  
 
 
BEDÖMNING EFTER AVSLUTAD TELEFONKONTAKT 
 
Aktuell för urvalsintervju II:     
 
Ja   Skicka e-post och meddela om intresse för personligt möte i augusti. Återkommer om tid. 
 
Nej   Skicka e-post och tacka för visat intresse. 
                                                 
1 Frågan ingår även i urval 2. 
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URVALSINTERVJU 2 

Bilaga B 

Personligt möte 
 
 
 
PERSONUPPGIFTER 
 
Namn 
 
 

Datum 

Adress 
 
 

Telefon 
 

Ort 
 
 

Ålder* E-post 

Bedömning 
 
 

Kontaktat Deltaga Grupp 

* Inkluderingskriterium > 18 år. 
 
 
 
 
 
INFORMATION 
 
1. 
Det jag ska göra är att intervjua dig för att bedöma om du kan vara rätt person att ingå i en studie om 

rökavvänjning. Det är jag och en kollega till mig som arbetar med denna studie. Allt som du delger kommer att 

behandlas konfidentiellt av oss. Inga andra personer än jag och min kollega kommer att ha tillgång till ditt 

material. De uppgifter som vi kommer att presentera i vår uppsats är avidentifierade och kommer inte att kunna 

kopplas samman med dig. Denna intervju kommer att pågå upp till en timme.  

 

Har du förstått? Ja     
 
 Nej  ____________________________________________________________________ 
 
 
 
2. 
Jag skulle vilja kolla dina personuppgifter som jag har så att de stämmer och att inget saknas. Varför jag vill det 

är för att jag ska kunna komma i kontakt med dig igen efter denna intervju. Vare sig du bedöms att ingå eller inte 

ingå i studien kommer vi att ta kontakt med dig för att meddela utfallet. 

 

Är det ok? Ja     
 
 Nej  ____________________________________________________________________ 
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3. 
Studien vi kommer att genomföra och som vi nu söker deltagare till är en rökavvänjning för grupper. 

Rökavvänjningen kommer till stor del att innehålla meditationsövningar men även mer traditionell 

rökavvänjning kommer att ingå. 

 

Programmet kommer att pågå i totalt 6 veckor, men gruppträffarna är förlagda till de fem sista veckorna. Den 

första veckan består av eget arbete utifrån det material vi skickar till deltagarna per post. 

 

Gruppen kommer att bestå av 6 till 8 personer plus två instruktörer, jag och min kollega. Varje gruppträff 

kommer att ta ca 2 timmar och är förlagda på kvällstid i Lund. Ett planerat rökstopp är fastställt ca 2 veckor efter 

första gruppmötet. Mellan varje gruppmöte kommer deltagarna få hemuppgifter att utföra. Dessa uppgifter 

kommer att ta cirka 30 minuter i anspråk per dag. 4 veckor efter det att programmet har avslutats kommer vi att 

kontakta deltagarna för en liknande intervju som denna. 

 

Några frågor? Nej  
 
 Ja    ____________________________________________________________________ 
 
 
4. 
Jag vill att du läser denna text med överenskommelser som gäller deltagande i rökavvänjningen.  
 
Lägg fram text med överenskommelser. 
 
Kan du acceptera dessa överenskommelser? Ja   
 
     Nej   (Avsluta intervjun) 
 
 
 
5. 
Rökavvänjningen börjar vecka 40 (andra veckan i oktober). Upplägget ser ut som följande: 
 
 
 
Vecka Tisdag: 19:00-21:00 Torsdag:19:00-21:00 Söndag 

1 Arbetsbok hemskickat ---  
2 Gruppmöte 1: 2005-10-11 ---  
3 Gruppmöte 2: 2005-10-18  Rökstopp: 2005-10-23 
4 Gruppmöte 3: 2005-10-25 Gruppmöte 4: 2005-10-27  
5 Gruppmöte 5: 2005-11-01 ---  
6 Gruppmöte 6: 2005-11-08 ---  

 
 
Passar dessa tider dig?    Ja    
 
     Nej  (Gå till frågan under) 
 
 
 
Kan du tänka dig att deltaga på andra tider Ja    Vilka?___________________________________ 
 
     Nej  (Avsluta intervjun) 
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URVALSFRÅGOR 
 
Nu kommer jag att ställa några frågor till dig som jag vill att du svarar på. 
 
 
 
Aktuella tobaksvanor 

1. Är du rökare idag? 1 
 
 

 Ja* 

2. Hur många cigaretter röker du per dag i genomsnitt? 1 
 
 

 15-25* 

3. Hur länge har du rökt? 1 
 
 

 > 5 år* 

4. Använder du andra tobaksproduker förutom cigaretter? 1 
 

 

 Nej** 

5. Använder du något nikotinläkemedel? 1 
 
 

 Nej** 

6. Hur beroende är du av cigaretter på en skala från 1 till 10 om du själv får skatta, 
där 1 är lite beroende och 10 är mycket beroende? 

 

 --- 

 
Tidigare tobaksstop 

7. Har du slutat röka tidigare?  
- om JA gå till fråga 9, om NEJ gå till fråga 15. 
 

 --- 

8. När var senast du sluta röka?  
 
 

 --- 

9. Hur många gånger har du slutat röka? 
 
 

 --- 

10. Hur länge höll du upp i genomsnitt? 
 
 

 --- 

11. Var det något du upplevde som speciellt besvärligt när du sluta röka? 
- Om JA, vad: 
 

 --- 

12. Vad var det som gjorde att du började röka igen? 
 
 

--- --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 64

Hälsa 
13. Är du i dagsläget deprimerad? 1 

 
 

 Nej** 

14. Tar du någon medicin för depression? 
 
 

 Nej** 

15. Har du ångestproblematik i dagsläget? 1 
 
 

 Nej** 

16. Tar du någon medicin för ångest? 
 
 

 Nej** 

17. Har du eller har haft några allvarliga psykiska svårigheter i ditt liv, t.ex. psykos, 
som gjort att du fått söka upp psykiatrisk vård? 1 

 

 Nej** 

18. Tar du eller har du tagit någon medicin för någon annan psykisk svårighet? 
 
 

 Nej** 

19. Går du i psykoterapi? 
 
 

 Nej** 

20. Har du någon medicinsk åkomma som hjärtproblem, magsår, etc. 
 
 

 Nej** 

21. Har du eller har haft något annat beroende som t.ex. alkohol, medicin, mat, etc. 
 
 

 Nej** 

22. Är du nöjd med din vikt? 
- Om inte, på vilket sätt: 

 

 --- 

 
Motivation 

23. Hur övertygad är du på en skala från 1 till 10 att du verkligen vill sluta röka, där 
1 är lite övertygad och 10 är mycket övertygad? 

 

 > 5** 

24. Hur motiverad är du på en skala från 1 till 10 att anstränga dig för att sluta röka, 
där 1 är låg motivation och 10 är hög motivation? 1 

 

 > 5** 

25. Hur övertygad är du på en skala från 1 till 10 att du på egen hand skulle klara av 
att sluta röka, där 1 är lite övertygad och 10 är mycket övertygad? 

 

 --- 

26. Hur övertygad är du på en skala från 1 till 10 att du med hjälp av rökavvänjning 
skulle klara att sluta röka, där 1 är lite övertygad och 10 är mycket övertygad? 

 

 --- 

27. Hur motiverad är du på en skala från 1 till 10 att deltaga i rökavvänjning i grupp, 
där 1 är låg motivation och 10 är hög motivation? 1 

 

 > 5** 

28. Skulle du fullfölja alla gruppträffar i en rökavvänjning även om du återfaller i 
rökning? 1 

 

 Ja** 

29. Tycker du det är rimligt med 30 minuters hemuppgift fem dagar i veckan för att 
sluta röka? 

 

 --- 

30. Bedömer du det som rimligt att avsätta en kväll i veckan under fem veckors tid 
för att sluta röka? 1 

 

 Ja** 

31. Vad bedömer du som svårast med att sluta röka? 
(Svar som innehåller att avhålla sig från cigaretter godkänns ej) 

--- --- 
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Meditation 
32. Har du någon tidigare erfarenhet av meditation? 
 
 

 --- 

33. Har du svårt att koncentrera dig eller att sitta stilla en längre tid? 
 

 

 --- 

34. Skulle du kunna tänka dig att ägna 30 minuter om dagen med att meditera? 1 
 
 

 Ja** 

*  Inkluderingskriterium. ** Exkluderingskriterium. 1 Frågan ingår även i Urval 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEDÖMNING 
 
Bedöms personen i fråga som intressant för att deltaga i studien utifrån ovanstående kriteriefrågor? 
 
Ja     Gå vidare med för-test. 
 
Nej   Avsluta intervjun 
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AAQ-22 
 

 
 
Namn:______________________________                    Datum:________________ 
 

Instruktioner: Här nedan finner du en lista med påståenden. Skatta hur pass sant varje påstående är 
när det gäller dig genom att sätta en ring runt en siffra. Skatta utifrån nedanstående skala. 

1 
Aldrig  
sant 

2 
Mycket 

sällan sant 

3 
Sällan  
sant 

4 
Ibland  
sant 

5 
Ofta  
sant 

6 
Nästan alltid 

sant 

7 
Alltid  
sant 

 
1 Jag kan ta itu med ett problem även om jag är osäker på vad 

som är det rätta att göra. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

2 När jag känner mig deprimerad eller ängslig så är jag oförmögen 

att sköta mina förpliktelser.  

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

3 Jag försöker trycka undan tankar och känslor som jag inte gillar 

genom att helt enkelt inte tänka på dem. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

4 Det är OK att känna sig deprimerad eller ängslig. 

 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

5 Jag oroar mig sällan över om jag har kontroll på mina 

ängsligheter, bekymmer eller känslor. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

6 För att jag ska få något viktigt uträttat så måste alla mina tvivel 

om saken ha löst sig. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

7 Jag är inte rädd för mina känslor. 

 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

8 Jag gör stora ansträngningar för att undvika att känna mig 

deprimerad eller ängslig. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

9 Ångest är dåligt. 

 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

10 Även när jag tvivlar så känner jag att jag kan välja en riktning i 

mitt liv och hålla mig till den. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

11 Om jag på ett magiskt sätt kunde ta bort alla de smärtsamma 

upplevelser jag har haft i mitt liv så skulle jag göra det. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

Fortsätt på nästa sida 

Bilaga C 
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1 
Aldrig  
sant 

2 
Mycket 

sällan sant 

3 
Sällan  
sant 

4 
Ibland  
sant 

5 
Ofta  
sant 

6 
Nästan alltid 

sant 

7 
Alltid  
sant 

 
12 Jag har kontroll på mitt liv. 

 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

13 Om jag blir uttråkad av en uppgift så kan jag ändå slutföra den. 

 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

14 Oro kan hindra mig från att lyckas. 

 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

15 Jag bör handla i överensstämmelse med vad jag känner i 

stunden. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

16 Om jag lovat att göra något så gör jag det, även om jag senare 

inte känner för det. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

17 Jag kommer ofta på mig själv med att dagdrömma om saker jag 

gjort och vad jag skulle göra annorlunda nästa gång. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

18 När jag värderar något negativt, så inser jag vanligtvis att detta 

bara är en reaktion, inte ett objektivt faktum. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

19 När jag jämför mig själv med andra människor, så verkar det 

som om de flesta av dem hanterar sina liv bättre än jag gör. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

20 Det är onödigt för mig att lära mig kontrollera mina känslor i syfte 

att hantera mitt liv på ett bra sätt. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

21 En person som verkligen är “sansad” borde inte kämpa med 

saker på det sätt jag gör. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
 

22 Det är inte många aktiviteter som jag slutar göra när jag känner 

mig deprimerad eller ängslig. 

 
1     2     3     4     5     6     7 
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AIS 
 

 
 
Namn:______________________________                    Datum:________________ 
 

Instruktioner: Nedanstående formulär består av tre delar. Till varje del finns ett påstående och 
därefter följer några frågor. Skatta varje fråga genom att sätta en ring runt den siffra som bäst 
överensstämmer din bedömning. Kom ihåg att det finns inget rätt eller fel svar. 

 
DEL 1 Ibland har människor tankar som uppmuntrar dem till att röka, som exempelvis, 

”Jag behöver en cigarett!” eller ”Jag önskar jag hade en cigarett nu!”. 

1 Hur troligt är det att sådana tankar leder dig till att röka?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

2 Hur mycket kämpar du för att kontrollera sådana tankar?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

3 Till vilken grad måste du minska förekomsten av sådana tankar för att inte röka?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

4 Till vilken grad måste du minska på styrkan av sådana tankar för att inte röka?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

Fortsätt på nästa sida 

Bilaga D 
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DEL 2 Ibland har människor känslor som uppmuntrar dem till att röka, som exempelvis kan 
de känna för att verkligen ta en cigarett, och/eller de kan ha känslor som stress, glädje, 

trötthet, leda, tillfredsställelse, etc. som uppmuntrar dem till att röka. 

5 Hur viktigt är det att bli av med dessa känslor?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

6 Hur troligt är det att sådana känslor leder dig till att röka?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

7 Hur mycket kämpar du för att kontrollera sådana känslor?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

8 Till vilken grad måste du minska förekomsten av sådana känslor för att inte röka?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

9 Till vilken grad måste du minska på styrkan av sådana känslor för att inte röka?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

 
DEL 3 Ibland har människor kroppsliga sensationer som uppmuntrar dem till att röka. Till 

exempel kan fysiska begär eller abstinensbesvär uppmuntra människor att röka. 

10 Hur troligt är det att sådana kroppsliga sensationer leder dig till att röka?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

11 Hur mycket kämpar du för att bli av med sådana kroppsliga sensationer?  

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

12 Till vilken grad måste du minska förekomsten av sådana kroppsliga sensationer för att 

inte röka? 

 

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 

 

13 Till vilken grad måste du minska på styrkan av sådana kroppsliga sensationer för att 

inte röka? 

 

1 2 3 4 5  
Inte alls I liten grad Något så när I hög grad Mycket 
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KIMS (KIMS-r) 
 

 
 
Namn:______________________________                    Datum:________________ 
 

Instruktioner: Din uppgift är att bedöma hur ofta de nedanstående påståendena stämmer in på dig. 
Markera den siffra som stämmer bäst med din egen uppfattning om hur det i allmänhet är för dig. Du 
ska även markera för varje påstående hur du hade svarat innan ditt deltagande i rökavvänjningen. 
Skatta utifrån nedanstående skala. 

1 
Stämmer aldrig 

eller mycket sällan 

2 
Stämmer sällan 

3 
Stämmer ibland 

4 
Stämmer ofta 

5 
Stämmer mycket 

ofta eller alltid 

 
1 Jag noterar förändringar i min kropp, som t ex om min andning blir 

långsammare eller snabbare. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

2 Jag är bra på att hitta ord som beskriver mina känslor. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

3 När jag gör saker vandrar mina tankar iväg och jag blir lätt distraherad. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

4 Jag kritiserar mig själv för att ha känslor som är irrationella eller 

olämpliga. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

5 Jag är uppmärksam på om mina muskler är spända eller avslappnade. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

6 Jag har lätt för att formulera mina uppfattningar, åsikter och förväntningar 

i ord. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

Fortsätt på nästa sida 

Bilaga E 
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1 
Stämmer aldrig 

eller mycket sällan 

2 
Stämmer sällan 

3 
Stämmer ibland 

4 
Stämmer ofta 

5 
Stämmer mycket 

ofta eller alltid 

 
7  När jag gör något är jag bara fokuserad på det jag gör, inget annat. 

1     2     3     4     5  

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

8 Jag har en benägenhet att fundera över om mina uppfattningar är 

riktiga eller felaktiga. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

9 När jag går är jag medvetet uppmärksam på hur det känns att röra 

kroppen. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

10 Jag är bra på att komma på ord som beskriver mina 

sinnesförnimmelser, t ex av hur saker smakar, luktar och låter. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

11 Jag handlar ”automatiskt” utan att vara uppmärksam på det jag gör. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

12 Jag säger till mig själv att jag inte borde känna på det sätt jag gör. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

13 När jag tar en dusch eller ett bad så är jag uppmärksam på 

förnimmelserna av vatten på min kropp. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

14 Det är svårt för mig att hitta ord för att beskriva vad jag tänker. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

15 När jag läser fokuserar jag all min uppmärksamhet på det jag läser. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

 
 

Fortsätt på nästa sida  
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1 
Stämmer aldrig 

eller mycket sällan 

2 
Stämmer sällan 

3 
Stämmer ibland 

4 
Stämmer ofta 

5 
Stämmer mycket 

ofta eller alltid 

 
16 Jag tycker att en del av de tankar jag har är onormala eller dåliga, och 

att jag inte borde tänka på det sättet. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

17 Jag noterar hur mat och dryck påverkar mina tankar, 

kroppsförnimmelser och känslor. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

18 Jag har problem med att komma på de rätta orden för att uttrycka vad 

jag tycker om saker och ting. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

19 När jag gör saker blir jag helt uppslukad av dem och tänker inte på 

något annat. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

20 Jag gör bedömningar av om mina tankar är bra eller dåliga. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

21 Jag är uppmärksam på sinnesförnimmelser, som t ex av vinden i mitt 

hår eller solen på mitt ansikte. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

22 När jag har en förnimmelse i kroppen är det svårt för mig att beskriva 

den eftersom jag inte kan hitta de rätta orden. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

23 Jag är ouppmärksam på det jag gör på grund av att jag dagdrömmer, 

oroar mig eller är distraherad på andra sätt. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

24 Jag har en benägenhet att göra bedömningar av hur värdefulla eller 

värdelösa mina upplevelser är. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

 

 
Fortsätt på nästa sida  
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1 
Stämmer aldrig 

eller mycket sällan 

2 
Stämmer sällan 

3 
Stämmer ibland 

4 
Stämmer ofta 

5 
Stämmer mycket 

ofta eller alltid 

 
25 Jag är uppmärksam på ljud, som t ex klockors tickande, fågelkvitter och 

passerande bilar. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

26 Även när jag är fruktansvärt upprörd kan jag hitta ett sätt att uttrycka 

det i ord. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

27 När jag utför hushållssysslor, som städning och tvätt, brukar jag 

dagdrömma eller tänka på andra saker. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

28 Jag säger till mig själv att jag inte borde tänka på det sätt jag tänker. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

29 Jag lägger märke till hur saker luktar och smakar. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

30 Jag håller mig avsiktligt medveten om mina känslor. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

31 Jag har en benägenhet att göra flera saker samtidigt snarare än att 

fokusera på en sak i taget. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

32 Jag tänker på en del av mina känslor som dåliga eller olämpliga och att 

jag inte borde känna dem. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

33 Jag uppmärksammar detaljer i konstverk och i naturen, som färger, 

former, texturer, ljus och skugga. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

34 Jag har en naturlig benägenhet att sätta ord på mina upplevelser. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

 
Fortsätt på nästa sida  
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1 

Stämmer aldrig 
eller mycket sällan 

2 
Stämmer sällan 

3 
Stämmer ibland 

4 
Stämmer ofta 

5 
Stämmer mycket 

ofta eller alltid 

 
35 När jag arbetar med något är en del av mig sysselsatt med att tänka på 

annat, som t ex vad jag ska göra senare eller andra saker som jag 

hellre skulle vilja ägna mig åt. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

36 Jag ogillar mig själv när jag har irrationella idéer. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

37 Jag är uppmärksam på hur mina känslor påverkar mina tankar och 

beteenden. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

38 Jag blir fullkomligt absorberad av det jag gör, så att all min 

uppmärksamhet fokuseras på det. 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

39 Jag lägger märke till när mitt humör börjar förändras. 

 

 
1     2     3     4     5 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1     2     3     4     5 

 

 

 



 75

MAAS (MAAS-r) 
 

 
 
Namn:______________________________                    Datum:________________ 

 

Instruktioner: Här nedan finns en samling påståenden om dina vardagliga upplevelser. Din uppgift är 
att använda skalan från 1 till 6 för att markera hur ofta eller hur sällan som du brukar ha dessa olika 
upplevelser. Var snäll och svara i enlighet med hur dina upplevelser faktiskt ser ut, och inte efter hur 
du vill att dina upplevelser ska vara! Tänk på att behandla varje påstående separat från de andra 
påståendena. Markera även för varje påståenden hur du hade svarat innan ditt deltagande i 
rökavvänjningen. 

1 
Nästan  
Alltid 

 

2 
Mycket  

Ofta 
 

3 
Ganska  

Ofta 
 

4 
Ganska  
Sällan 

 

5 
Mycket  
Sällan 

 

6 
Nästan  
Aldrig 

 

 
1 Jag kan reagera med en känsla och inte bli medveten om det 

förrän en stund efteråt. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

2 Jag har sönder saker eller spiller saker på grund av slarv, 

ouppmärksamhet eller för att jag tänker på något annat. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

3 Jag tycker att det är svårt att hålla uppmärksamheten på det 

som händer i nuet. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

4 Jag har en benägenhet att gå fort dit jag ska utan att lägga 

märke till vad jag upplever längs vägen. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

5 Jag brukar inte märka känslor av kroppslig spändhet eller 

obehag förrän de verkligen fångar min uppmärksamhet. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

6 Jag glömmer bort en persons namn nästan på en gång efter 

att jag har fått höra det för första gången. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

Fortsätt på nästa sida

Bilaga F 
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1 
Nästan  
Alltid 

 

2 
Mycket  

Ofta 
 

3 
Ganska  

Ofta 
 

4 
Ganska  
Sällan 

 

5 
Mycket  
Sällan 

 

6 
Nästan  
Aldrig 

 

 
7 Det är som om jag går på automatik utan att vara särskilt 

medveten om vad jag gör. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

8 Jag rusar igenom aktiviteter utan att vara riktigt uppmärksam 

på dem. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

9 Jag blir så fokuserad på det mål jag vill uppnå att jag förlorar 

kontakten med det jag gör i stunden för att nå dit. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

10 Jag utför uppgifter och arbeten automatiskt, utan att vara 

medveten om vad jag gör. 

 
1       2       3       4       5       6

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

11 Jag märker att jag lyssnar på en person med ett öra, och gör 

något annat på samma gång. 

 
1       2       3       4       5       6 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

12 Jag åker till ställen rent “vanemässigt” och sedan undrar jag 

varför jag åkte just dit. 

 
1       2       3       4       5       6 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

13 Jag finner mig själv upptagen med framtiden eller det förflutna.

  

 
1       2       3       4       5       6 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

14 Jag finner mig själv görandes saker utan att vara uppmärksam. 

 

 
1       2       3       4       5       6 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 

15 Jag småäter utan att vara medveten om att jag äter. 

 

 
1       2       3       4       5       6 

 Hur skulle du bedömt påståendet innan rökavvänjningen? 1       2       3       4       5       6 
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FTND 

Bilaga G 

 
 

 
 
Namn:______________________________                                     Datum:________________ 
 

Instruktioner: Kryssa för den ruta som bäst motsvarar din rökvana. 

 
1 Hur många cigaretter per dag röker du? 

 

 1-10              11-20 

 21-30            31 eller fler 

2 Hur lång tid efter uppvaknandet röker du dagens 

första cigarett? 

 0-5 min         6-30 min 

 31-60 min     efter 60 min

3 Har du svårt att låta bli att röka i situationer där 

rökning ej är tillåten, t ex flyg, bibliotek, bio mm? 

 Ja 

 Nej 

4 Vilken cigarett skulle du ha svårast att avstå ifrån?  Den första på morgonen 

 Någon annan 

5 Röker du oftare på morgonen än under resten av 

dygnet? 

 Ja 

 Nej 

6 Röker du om är du så sjuk att du åtminstone tidvis är 

sängliggande? 

 Ja 

 Nej 
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UPF 
 

 
 
Namn:______________________________                    Datum:________________ 
 

Instruktioner: Besvara frågorna nedan genom att fylla i det svar som bäst stämmer för dig.  

 
1 

Hur många cigaretter röker du i genomsnitt per 

dygn i dagsläget? 

 Inga 

____________ st per dygn 

2 
Vad bedömer du dig som i dagsläget? 
 

 Rökfri 

 Rökare 

3 
Vad anser du dig vara i dagsläget? 
 

 Fri från rökberoende 

 Rökberoende 

 
 
 
Om du inte genomfört något rökstopp så besvara följande frågor. 
 

4 
Är ditt val att fortsätta röka?  Ja 

 Nej 

5 
Har du tankar på eller planerat in nytt tillfälle för rökstopp? 

 

 Ja 

 Nej 

6 
Var rökavvänjningen ändå behjälplig på något sätt vad 

gäller din rökning? 

 Ja 

 Nej 

7 
Hur kommer det sig att du inte genomförde rökstoppet? 

 

 

Fortsätt på nästa sida 

Bilaga H 
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Om du genomfört rökstopp men röker i dagsläget så besvara följande frågor. 
 

8 
När återföll du till rökning? 

 

 

____________ (datum) 

9 
Anser du dig helt eller tillfälligt återfallit till rökning?  Helt återfallit 

 Tillfälligt återfallit 

10 
Är ditt val att fortsätta röka?  Ja 

 Nej 

11 
Har du tankar på eller planerat in nytt tillfälle för rökstopp? 

 

 Ja 

 Nej 

12 
Var rökavvänjningen ändå behjälplig på något sätt vad 

gäller din rökning? 

 Ja 

 Nej 

13 
Hur kommer det sig att du återföll till rökning? 

 

 

 
 
 
Om du genomfört rökstopp och inte röker i dagsläget så besvara följande frågor. 
 

14 
Har du haft tillfälliga återfall efter rökstoppet?  Ja ____________ (antal) 

 Nej 

15 
Har du ambition att fortsätta vara rökfri?  Ja 

 Nej 

16 
Hur kommer det sig att du är rökfri i dagsläget? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsätt på nästa sida  
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Fortsätt nu att besvara följande frågor. 
 

17 
Har du praktiserat mindfulnessmeditation efter 

rökavvänjningens avslut? 

 Ja, regelbundet 

 Ja, ____gång/er per vecka 

 Nej 

18 
Har du praktiserat vardaglig mindfulness efter 

rökavvänjningens avslut? 

 Ja, regelbundet 

 Ja, ____gång/er per vecka 

 Nej 

 

19 
Använde du några andra tobaksprodukter än 

cigaretter under själva rökavvänjningen? 

 Ja 

 Nej 

20 
Använde du nikotinersättningspreparat (plåster, 

tuggummi, etc.) under själva rökavvänjningen? 

 Ja 

 Nej 

21 
Deltog du i något annat rökavvänjningsprogram 

under själva rökavvänjningen? 

 Ja 

 Nej 

22 
Tog du del av någon ytterligare information om att 

sluta röka under själva rökavvänjningen? 

 Ja 

 Nej 

23 
Gick du i terapi (kurator, psykolog, terapeut, etc.) 

under själva rökavvänjningen? 

 Ja 

 Nej 

 

24 
Har du använt några andra tobaksprodukter än 

cigaretter efter rökavvänjningens avslut? 

 

 Ja 

 Nej 

25 
Har du använt något nikotinersättningspreparat 

(plåster, tuggummi, etc.) efter rökavvänjningens 

avslut? 

 Ja 

 Nej 

26 
Deltar du eller har deltagit i något annat 

rökavvänjningsprogram efter rökavvänjningens 

avslut? 

 Ja 

 Nej 

27 
Har du tagit del av någon ytterligare information om 

att sluta röka efter rökavvänjningens avslut? 

 

 Ja 

 Nej 

28 
Har du gått eller går du i terapi (kurator, psykolog, 

terapeut, etc.) efter rökavvänjningens avslut? 

 

 Ja 

 Nej 

 
Fortsätt på nästa sida 
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Bedöm varje påstående utifrån nedanstående skala. 

1  5 

I liten grad     I stor grad 

29 Till vilken grad påverkade gruppen dig (grupptryck) till att trappa 

ner konsumtionen alternativt genomföra rökstopp?  

 

 
1       2       3       4       5 

30 Till vilken grad påverkade gruppen dig (grupptryck) att bibehålla en 

lägre konsumtion alternativt vara rökfri under rökavvänjningen? 

 

 
1       2       3       4       5 

31 Till vilken grad påverkade instruktörerna som personer dig till att 

trappa ner konsumtionen alternativt genomföra rökstopp? 

 

 
1       2       3       4       5 

32 Till vilken grad påverkade instruktörerna som personer dig att 

bibehålla en lägre konsumtion alternativt vara rökfri under 

rökavvänjningen? 

 
1       2       3       4       5 

 
 

33 Skriv nedan vad det eventuellt kan finnas för andra orsaker till att du är rökfri idag alternativt 
bibehåller en lägre konsumtion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fortsätt på nästa sida 
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34 Bedöm vilka strategier du använde/använder dig av och till vilken utsträckning de 
fungerade/fungerar för dig att hantera negativa upplevelser som uppkom i samband med 
rökstoppet/nedtrappningen. Skatta utifrån nedanstående skala. 

1  5 

Fungerar inte alls  Fungerar mycket bra 

Genom vilja/att stå ut  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom att gå i kamp/ta bort  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom att försöka undvika  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom motivation  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom livsvärden  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom konkreta strategier  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom vara i nuet*  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom att acceptera*  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom att observera*  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

Genom mindfult förhållningssätt  Använde inte 

 Använde ibland 

 Använde ofta 

 
 

1       2       3       4       5 

* delar som ingår i ett mindfult förhållningssätt. 
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UTF 
 

För att vi ska kunna utvärdera det rökavvänjningsprogram du deltagit i och kunna förbättra den ber vi 

dig att besvara några frågor. Vi är intresserade av dina ärliga svar, oberoende av om de är positiva 

eller negativa. Utvärderingen sker anonymt så du behöver inte fylla i ditt namn. 

 

CSQ 

Instruktion: Ringa in det svar som bäst överensstämmer med din uppfattning om rökavvänjningen du 
deltagit i. 

1. Hur bedömer du kvalitén på rökavvänjningen du medverkat i? 

Dålig Måttlig Bra Utmärkt 

2. Fick du den typ av rökavvänjning som du önskade? 

Nej, definitivt inte Nej, egentligen inte Ja, i stort sett Ja, definitivt 

3. I vilken utsträckning har rökavvänjningen svarat mot dina behov? 

Inga av mina  
behov har mötts 

Bara några få av mina 
behov har mötts 

De flesta av mina  
behov har mötts 

Nästan alla mina  
behov har mötts 

4. Om en vän var i behov av liknande hjälp skulle du då rekommendera rökavvänjningen till honom eller 
henne? 

Nej, definitivt inte Nej, jag tror inte det Ja, jag tror det Ja, definitivt 

5.  Hur nöjd är du med omfattningen av den hjälp du fått? 

Helt otillfredsställd Likgiltig eller något 
otillfredsställd 

Till största delen 
tillfredsställd 

Mycket tillfredsställd 

6. Har rökavvänjningen du deltagit i hjälpt dig att handskas med de problem och svårigheter som uppstod? 

Nej, den verkar  
ha gjort det värre 

Nej, den har  
egentligen inte hjälpt 

Ja, den har hjälpt 
till viss del 

Ja, den har hjälpt  
en hel del 

7.  Totalt sett, hur tillfredsställd är du med rökavvänjningen du fått? 

Helt otillfredsställd Likgiltig eller något 
otillfredsställd 

Till största delen 
tillfredsställd 

Mycket tillfredsställd 

8.  Om du skulle söka hjälp igen, skulle du söka dig till ett likadant rökavvänjningsprogram igen? 

Nej, definitivt inte 
 

Nej, jag tror inte det Ja, jag tror det Ja, definitivt 

a

Bilaga I 

 

Fortsätt på nästa sid
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Instruktion: Bedöm hur relevant du anser att nedanstående inslag är för ett rökavvänjningsprogram 
av det slag som det du deltagit i. Skatta utifrån nedanstående skala. 

1 
Inget 

2 
Lite 

3 
Någorlunda 

4 
Ganska mycket 

5 
Mycket 

1. Information om rökning, rökberoende, abstinensbesvär 1    2    3    4    5 

2. Information om konkreta alternativ för att hantera abstinensbesvär 1    2    3    4    5 

3. Ifyllnad och genomgång av värderiktningsformuläret 1    2    3    4    5 

4. Egen praktisering av mindfulnessmeditation från CD 1    2    3    4    5 

5. Egen praktisering av vardaglig mindfulness 1    2    3    4    5 

6. Mindfulnessmeditation i grupp 1    2    3    4    5 

7. Gruppövningar 1    2    3    4    5 

8. Ifyllnad och diskussion om livsvärden 1    2    3    4    5 

9. Ifyllnad av dagbok 1    2    3    4    5 

10. Metaforer/bildspråk 1    2    3    4    5 

11. Mindfulness 1    2    3    4    5 

12. Fånga nuet 1    2    3    4    5 

13. Acceptans/villighet 1    2    3    4    5 

14. Observera utan att värdera/reagera 1    2    3    4    5 

 

Instruktion: Besvara följande frågor utifrån din uppfattning om rökavvänjningen. 

1. Vad var bra eller fungerade för dig med rökavvänjningen? 
 
 

2. Vad var dåligt eller inte fungerade för dig med rökavvänjningen? 
 
 

3. På vilket sätt var mindfulness bra eller funktionellt för dig vid rökavvänjning? 
 
 

4. På vilket sätt var mindfulness dåligt eller icke funktionellt för dig vid rökavvänjning? 
 
 

5. Behövs det ytterligare inslag i rökavvänjningen än det som erbjöds? 
 
 

Fortsätt på nästa sida
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Skriv några rader och berätta vad du upplevde som positivt och/eller negativt med rökavvänjningen 
vad gäller exempelvis bemötande, stämning, struktur, innehåll samt vad som eventuellt behövs 
förändras/läggas till. 
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Mindfulnessbaserad Rökavvänjning i Grupp 

Manual∗

 

Jonas Sand 
Dan Rosenqvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∗ Manual för Mindfulnessbaserad Rökavvänjning i Grupp (MRG) utvecklades i samband  
   med en studie av mindfulness och rökavvänjning. Studien låg till grund för en  
   psykologexamensuppsats vid Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet. 
 
  Jonas Sand & Dan Rosenqvist 2006 
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INLEDNING 
 

Mindfulnessbaserad Rökavvänjning i Grupp (MRG) utvecklades i samband med en 

explorativ studie av mindfulness och rökavvänjning. Studien låg till grund för en 

psykologexamensuppsats vid Institutionen för Psykologi, Lunds universitet (Rosenqvist & 

Sand, 2006). 

 

MRG är en 35-dagars manualbaserad rökavvänjning för grupper och utvecklades utifrån 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl & Wilson, 1999), Mindfulness 

Based Cognitive Therapy (MBCT; Segal, Williams & Teasdale, 2002) och Mindfulness-Based 

Relapse Prevention (Witkiewitz et al., in press). 

 

Teoretiskt grundar sig MRG på Social inlärningsteori för substansrelaterat beroende samt 

ACT gällande verbal kontroll av inre upplevelser. Metodologiskt bygger MRG på MBCT 

gällande behandlingsstruktur och regelbundenhet av mindfulnessmeditation för att 

underminera verbal kontroll av inre upplevelser, på ACT gällande komponenter för att 

underminera verbal kontroll av inre upplevelser, motivation och värderiktad 

beteendeförändring samt på MBRP gällande tekniker att underminera verbal kontroll av inre 

upplevelser. MRG utgår från den definition av mindfulness som görs inom ACT (se ovan) 

vilket är kompatibelt med den teoretiska och metodologiska grund MRG står på. 

 

Antaganden som görs i MRG är: (1) yttre (konkret, overt) kontroll av högrisksituationer är 

funktionellt men ej tillräckligt som strategi vid rökavvänjning då viss styrka av inre upplevelser 

som är förenade med dessa situationer kommer att kvarstanna vid tillämpning (s.k. 

kvarvarande upplevelser) samt att yttre betingelser inte helt kan kontrolleras, (2) inre (verbal, 

kovert) kontroll av högrisksituationer är ej funktionellt vid rökavvänjning då styrkan av inre 

upplevelser som är förenade med dessa situationer riskerar att vidmakthållas eller öka vid 

tillämpning och (3) rökfrihet kan uppnås trots ett rökberoende. 

 

Utifrån teorier och antaganden läggs fokus i MRG som intervention på: (1) främjande av yttre 

kontroll av högrisksituationer genom konkreta alternativ till rökbeteende, (2) underminerande 

av verbal kontroll av högrisksituationer genom mindfulnessinterventioner och (3) främjande 

av värderiktat beteende i enlighet med uppsatt mål som rökfri. 
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MINDFULNESSBASERAD RÖKAVVÄNJNING I GRUPP 
 

Struktur 
Den mindfulnessbaserade rökavvänjningen i grupp är uppbyggt i två faser. Första fasen 

utgörs av förberedande och motiverande arbete inför det planerade rökstoppet och består av 

självständigt arbete samt gruppmöte 1 och 2. Andra fasen utgörs av återfallspreventivt 

arbete och består av gruppmöte 3 till 6. Det planerade rökstoppet utgör brytningen mellan 

det förberedande/motiverande och återfallspreventiva arbetet.  

 

Vecka Dag 1 Dag 2 Dag 3 

1 Självständigt arbete   

2 Gruppmöte 1   

3 Gruppmöte 2  Rökstopp 

4 Gruppmöte 3 Gruppmöte 4  

5 Gruppmöte 5   

6 Gruppmöte 6   

 

Gruppmöte 
Gruppmöten är 6 till antalet. Varje gruppmöte tar ca 120 minuter i anspråk med en maxtid på 

150 minuter. Gruppmöten sker en gång i veckan med undantag av gruppmöte 3 och 4 som 

infaller under samma vecka. 

 

Gruppen 
Antalet gruppdeltagare är idealt till 6-10 stycken. Denna storlek på gruppen ger alla chansen 

att yttra sig och bli delaktiga i gruppen. Gruppen är sluten vilket betyder att inga nya 

deltagare tas in när rökavvänjningen väl startat.  

 

Handledarna 
Handledarna är 2 till antalet och fungerar som vägledare genom rökavvänjningen. 

Handledarna turas om under gruppmötena att leda gruppen i de olika momenten. När en 

handledare leder gruppen intar den andra handledaren en observerande roll. På så sätt kan 

den observerande handledaren hjälpa och stödja den ledande handledaren genom att 

upptäcka skeenden från ett annat perspektiv. 

 

Handledarna ska i varje moment försöka undvika en föreläsande roll och istället låta 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter utgöra grunden för gruppdiskussioner. 

Handledarna ska även undvika språkliga förklaringar av mindfulnessbegreppet eftersom 



 91

 

insikt i detta bygger helt och hållet på upplevelsebaserad erfarenhet. Det är viktigt att 

handledarna förmedlar att logisk problemlösning har en undanskymd roll till fördel för direkt 

upplevande. 

 

Rökstopp 
Alla deltagare upphör med att röka på ett förutbestämt datum som infaller ungefär i mitten av 

rökavvänjningen. Om någon deltagare inte upphört vid det planerade rökstoppet utgår alltid 

handledarna från deltagarnas livsvärden och frågar om de på något sätt har förändrats från 

tidigare samt vilket/a i så fall. Om livsvärden är oförändrade frågar handledarna vad som står 

ivägen mellan deltagaren och att upphöra med att röka. Handledaren stöttar deltagaren att 

trots hindret/en ändå gå i riktning mot sina livsvärden. Om livsvärden har förändrats så att 

deltagaren inte längre värdesätter ett rökfritt liv överenskommes i samspråk med deltagaren 

om denna trots allt vill fortsätta eller avbryta rökavvänjningen. 

 

Återfall 
Om någon deltagare återfaller till rökning utgår alltid handledarna från deltagarnas livsvärden 

och frågar om de på något sätt har förändrats från tidigare samt vilket/a i så fall. Om 

livsvärden är oförändrade så poängterar handledaren att situationen för deltagaren är den 

samma nu som den var när rökavvänjningen startade för att motverka upplevelse av 

misslyckande samt att ny tidpunkt för ett rökstopp kan bestämmas. Nedan finns exempel 

som handledarna kan använda vid diskussion. 
 

 

• Om du har beslutat dig för att åka västerut i bil men upptäckt att du svängt fel och åkt i 

motsatt riktning ett tag, vad är det då som hindrar dig att stanna bilen, vända om och åka 

västerut igen?  

• Om du kör en bil västerut och ditt sinne säger till dig att bilen kommer att gå sönder, att 

vägen är avstängd längre fram eller att du kommer att krocka, skulle du ändå kunna 

fortsätta att köra västerut? 

• Om det är västerut du vill, hoppa då in i bilen och kör. 
 

Om livsvärden har förändrats så att deltagaren inte längre värdesätter ett rökfritt liv 

överenskommes i samspråk med deltagaren om denna trots allt vill fortsätta eller avbryta 

rökavvänjningen. 
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ARBETSBOK 
I Arbetsbok finns det arbetsmaterial som deltagarna ska arbeta med under hela 

rökavvänjningen. Arbetsmaterialet är upplagt veckovis och täcker alla veckor av 

rökavvänjningen. Eftersom den första veckan inte innehåller något gruppmöte utan enbart 

utgörs av självständigt arbete ska arbetsboken översändas och vara varje deltagare till 

handa senast en vecka (7 dagar) innan gruppmöte 1. 

 

Arbetsboken ska av deltagarna medtagas till varje gruppmöte då vissa moment i den 

kommer att behandlas i gruppsammanhang. Varje deltagare får efter fullföljd 

rökavvänjningen behålla sitt exemplar av arbetsboken. Däremot ska arbetsboken återlämnas 

vid icke fullföljd rökavvänjning. 

 

Arbetsbok sitter som bilaga till manualen. 

 

 



 93

 

TEMATA 
I rökavvänjningen finns åtta stycken temata. De fyra första består av mindfulness och dess 

subdelar vilka alla har med förhållningssätt till upplevelser att göra. De resterande fyra 

handlar om insikt och konkret handlande. Alla temata har dock gemensamt att de inte 

lättvinligt kan fångas med språket utan bygger på erfarenhetsbaserad kunskap vilket gör att 

inlärning måste ske genom praktik och tillämpning. 

 

Mindfulness och dess subdelar 
Mindfulness är ett begrepp med många betydelser. Det finns ingen enhetlig definition men 

däremot är många överens om att den består av olika subdelar. MRG utgår från följande 

definition utifrån ACT: 

 

the defused, accepting, open contact with the present moment and the 

private events it contains as a conscious human being experientially 

distinct from the content being noticed (Fletcher & Hayes, in press) 

 

Mindfulness är den centrala aspekten i rökavvänjningen och antas här bestå av tre subdelar 

eller komponenter vilka alla ingår i ACT. Inom parentes ges den engelska benämningen 

utifrån ACT 

 

1. Här-och-nu (Contact with present moment) är en komponent som innebär att vara 

fullständigt närvarande i stunden. Det innebär att medvetandegöra, uppmärksamma och 

observera upplevelser i varje ögonblick. Här-och-nu aspekten av mindfulness finns med 

genom hela rökavvänjningen. Utan den kan inte de andra två aspekterna av mindfulness 

uppnås. 

 

2. Acceptans (Acceptance) är en komponent som innebär att fullständigt acceptera det som 

upplevs i stunden. Det som upplevs tillåts vara precis så som det är utan att kontrollera 

det på något sätt. Acceptansaspekten kommer in något senare i rökavvänjningen och 

följer därefter som en röd tråd. Utan den kan inte den sista aspekten av mindfulness 

uppnås.  

 

3. Defusion (Defusion & Self as context) är en komponent innebär att fullständigt skilja 

mellan det medvetna, uppmärksamma, observerande självet och det som upplevs. Det 

innebär att släppa taget om tankar, känslor och kroppsliga sensationer och enbart 

betrakta dem som just tankar, känslor och kroppsliga sensationer och inte som objektiv 

fakta. Defusionsaspekten av mindfulness kommer in i den senare delen av 

rökavvänjningen. 
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Resterande fyra temata 
Resterande fyra temata är komponenter och metoder som alla ingår i ACT. 

 

1. Kontroll är problemet (Control is the problem) är mer en metod än en komponent och 

innebär att aktiv och logisk problemlösning inte alltid är det bästa sättet att hantera 

upplevelser som tankar, känslor och kroppsliga sensationer. Kontroll är problemet finns 

med som en röd tråd genom hela rökavvänjningen men uppmärksammas framförallt i 

början. 

 

2. Kreativ hopplöshet (Creative hopelessness) är mer en metod än en komponent och 

innebär en känslomässig insikt i att kontroll av inre upplevelser är hopplöst men att det 

ändå kan finnas en lösning av ett helt annat slag. Kreativ hopplöshet uppmärksammas i 

början av rökavvänjningen.  

 

3. Värden (Values) är en komponent som innebär vad livsmål känslomässigt betyder eller 

står för och har alltid med livskvalitet att göra. I rökavvänjningen är värden och livsvärden 

samma sak. Värden finns med under hela rökavvänjningen men uppmärksammas 

framförallt i början av rökavvänjningen. 

 

4. Värderiktad handling (Committed action) är en komponent innebär att fullständigt ha de 

inre upplevelserna och ändå gå i riktning mot sina värden dvs. vara villig att handla på så 

sätt att det tar en i riktning mot sina livsvärden. Villighet finns implicit med under hela 

rökavvänjningen men uppmärksammas framförallt inför rökstoppet samt inför 

rökavvänjningens avslut. 
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VECKA 1: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 
 

AGENDA Tid/min 

• Självständigt arbete - 

ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 1 

1. Livsmål och livsvärden 

2. Värderiktning 

3. Kontrakt 

4. Kort guidad mindfulnessmeditation - CD 

5. Vardaglig mindfulness 

6. Dagbok 1 

TEMATA 

• Mindfulness 

• Kreativ hopplöshet 

• Kontroll är problemet 

• Värden 
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SYFTE 

Det övergripande syftet med arbetsmaterialet för vecka 1 är att initiera rökavvänjningens 

grundläggande antaganden för att uppnå och vidmakthålla ett rökfritt liv samt stifta 

bekantskap med den praktiska tillämpningen av mindfulness. Dessutom är syftet att 

förbereda deltagarna inför rökavvänjning i grupp och det planerade rökstoppet samt som 

förberedelse av tidskrävande arbetsmoment. 

TEMA 

Temata är mindfulness samt en första kontakt med kreativ hopplöshet, kontroll är problemet 

och värden. 

AGENDA 

Vecka 1 utgörs enbart av självständigt arbete utifrån det material som finns i arbetsboken.  
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VECKA 2: GRUPPMÖTE 1 
 
 
AGENDA Tid/min 

1. Välkomnande av deltagarna  

2. Presentationsrunda  

3. Genomgång av arbetsbok 

4. Genomgång av kontrakt  

5. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 1 

6. Livsmål och livsvärden 

7. Rökavvänjningens fokus 

8. Praktiskt moment 1: Föremålet  

9. Värderiktning  

10. Praktiskt moment 2: I kamp med sig själv  

11. Praktiskt moment 3: Kort guidad mindfulnessmeditation  

12. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 2 

13. Praktiskt moment 4: Kort vardaglig mindfulnessmeditation  

14. Avslutning 

05 

10 

05 

05 

05 

05 

05 

15 

30 

10 

20 

05 

05 

- 

Totalt:   125 

UTFÖRT ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 1 

1. Livsmål och livsvärden 

2. Rökavvänjningens fokus 

3. Värderiktning 

4. Kontrakt 

5. Kort guidad mindfulnessmeditation - CD 

6. Vardaglig mindfulness 

7. Dagbok 1 

ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 2 

1. Rökberoende 

2. Abstinensbesvär 

3. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen - CD 

4. Vardaglig mindfulness 

5. Dagbok 2 

MATERIAL TILL GRUPPMÖTE 1 

• Klocka eller liknande 

• En (1) cigarett till varje deltagare 

TEMATA 

• Här-och-nu 

• Kreativ hopplöshet 

• Kontroll är problemet 

• Värderiktad handling 
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SYFTE 

Det övergripande syftet med gruppmöte 1 är skapa en initial gruppkänsla, stimulera till att 

deltaga fullt ut samt tydliggöra arbetssätt, fokus och mål med rökavvänjningen. Dessutom är 

syftet att börja skapa en förståelsegrund för mindfulness genom praktisk tillämpning i grupp.  

TEMA 

Temata är här-och-nu samt kreativ hopplöshet, kontroll är problemet och värderiktad 

handling. 

AGENDA 

1. Välkomnande av deltagarna (5 min) 
Båda handledarna välkomna deltagarna till det första gruppmötet av den 

mindfulnessbaserade rökavvänjningen.  

 

2. Presentationsrunda (10 min) 
a. Presentation av handledare 

Varje handledare presenterar sig i tur och ordning samt påminner om att telefonnummer 

och/eller e-post finns med i arbetsboken och att kontakt kan tas vid behov.  
 

b. Presentation av deltagare 

Varje deltagare presenterar sig i tur och ordning samt hur det kommer sig att de sitter här 

just nu. 

 
3. Genomgång av arbetsbok (5 min) 

En av handledarna går igenom den inledande informationen i arbetsboken samt kort om 

arbetsbokens innehåll och upplägg.  

 

4. Genomgång av kontrakt (5 min) 
En av handledarna går igenom kontraktet och försöker reda ut eventuella oklarheter. 

Båda handledarna signerar därefter deltagarnas kontrakt. Kontrakt finns i arbetsboken. 

 

5. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 1 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom det material som deltagarna arbetat med under 

den gångna veckan, särskilt Dagbok 1 eftersom detta moment inte behandlas mer 

ingående under gruppmötet. Vid eventuella oklarheter på de andra momenten kan dessa 

vänta till respektive punk nedan. 

 

 



 99

 

6. Livsmål och livsvärden (5 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas åsikter angående livsmål och livsvärden samt 

försöker reda ut eventuella oklarheter. Det är viktigt att alla deltagare förstår att målet 

med rökavvänjningen är att vara rökfri och att målet innehåller värden som styr i rätt 

riktning. Deltagarna har förberett detta moment under den gångna veckan. Livsmål och 

livsvärden finns i arbetsboken.  

 

7. Rökavvänjningens fokus (5 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas åsikter angående rökavvänjningens fokus 

och försöker reda ut eventuella oklarheter. Det är viktigt att deltagarna förstår att fokus 

inte är att ta bort ett rökberoende utan att förhindra konkret handlande. Deltagarna har 

förberett detta moment under den gångna veckan. Rökavvänjningens fokus finns i 

arbetsboken. 

 

8. Praktiskt moment 1: Föremålet (15 min) 
Föremålet är deltagarnas första möte med mindfulness i gruppsammanhang och liknar 

Vardaglig mindfulness vilket deltagarna utfört under den gångna veckan. Momentet syftar 

till att få deltagarna uppmärksamma på skeenden och upplevelser i nuet. Det är även ett 

sätt att visa på hur mycket av handlandet som sker per automatik. Till momentet krävs en 

cigarett till varje deltagare. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 
 

 

Föremålet 
1) Jag kommer nu att ge var och en av er ett föremål.  

Börja dela ut en cigarett till varje deltagare 

2) Jag vill att ni studerar föremålet ni får på ett lite annorlunda sätt, som om ni aldrig hade 

sett något liknande förut. Föreställ er helt enkelt att ni aldrig tidigare har kommit i 

kontakt med det som läggs i er hand.  

3) Det enda ni behöver göra nu är att lyssna på min röst och följa det jag säger. 

4) Låt föremålet bara ligga i ena handflatan och observera föremålet noga. 

Uppmärksamma föremålets yta, små detaljer i ytan, jämnheter och ojämnheter, ytans 

olika färger, skugga och ljus. 

5) Ta nu upp föremålet och placera det mellan tumme och pekfinger. Vänd och vrid på 

föremålet och observera den från olika håll, längs med, runt om och kortsidorna. 

Undersöka varje del av föremålet, som om du aldrig sett något liknande tidigare. 
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6) Rulla nu försiktigt föremålet mellan tumme och pekfinger. Uppmärksamma hur den 

känns mellan dina fingrar. Uppmärksamma hur det låter. Observera föremålet samtidigt 

som du rullar och upplev föremålet med både syn, hörsel och känsel.  

7) För nu föremålet sakta upp till din näsa. Lukta på föremålet och uppmärksamma 

föremålets doft vid varje inandning. 

8) Placera nu föremålet mellan pekfinger och långfinger och för sakta ena änden av 

föremålet mot din mun. Placerar försiktigt änden av föremålet mellan dina läppar. 

Uppmärksammar hur föremålet tas emot av dina läppar och upplev känslan av att ha 

föremålet just där. 

9) Och när du är redo suger du på föremålet, tar ut den från munnen och låter all luft dras 

ner i dina lungor. Och håll kvar luften där en stund och andas ut. Sätt tillbaka föremålet 

mellan dina läppar och upprepa samma sak igen. Uppmärksamma hur du upplever 

föremålet mellan dina läppar, hur luften strömmar ner i dina lungor och stannar där en 

kort tid för att sedan strömma ut igen.  

10) Lägg nu föremålet i ena handflatan igen och bara observera det, som om du aldrig sett 

något liknande tidigare. 

11) Och uppmärksamma att du just nu är en cigarett tyngre. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av Föremålet. Handledaren tar 

upp skillnaden mellan automatiskt och medvetet beteende samt mellan det förgångna, 

nuet och framtiden och påpekar hur sällan vi är medvetet närvarande i nuet.  

 

9. Värderiktning (30 min) 
Värderiktning har till syfte att skapa insikt i rökavvänjningens grundläggande antaganden 

om att uppnå och vidmakthålla ett rökfritt liv. Genomgången av värderiktningsformuläret 

följer en logisk form, från rökare till ambivalens till rökfri. En av handledarna går igenom 

punkt för punkt enligt instruktioner. Deltagarna har förberett detta moment under den 

gångna veckan och ska ha ett ifyllt formulär med uträknat resultat innan momentet kan 

börja. Värderiktning finns i arbetsboken. 
 

a. Genomgång av värderiktningsformulär 

En av handledarna frågar deltagarna om de fyllt i och räknat ut resultaten på 

värderiktningsformuläret. Om inte så ges några minuter till detta. 
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1. Genomgång av kolumner 

Handledaren går igenom varje kolumn var för sig och frågar deltagarna om de förstått 

innebörden av yttre och inre faktorer, värde att röka, konkreta alternativ, kvarvarande 

upplevelser respektive värde att inte röka. Handledaren tydliggöra eventuella oklarheter 

och ber deltagarna att ge några exempel från respektive kolumn. 
 

2. Livsvärde 

Handledaren stannar kvar vid kolumn 5 och poängterar att värde att inte röka är det 

samma som livsvärde. Handledaren tydliggör att livsvärden är det som guidar var och en 

fram till ett livsmål och att livsvärden är det vi ska lita på och följa för att uppnå och 

vidmakthålla ett rökfritt liv. Handledaren går sedan igenom deltagarnas åsikter angående 

livsvärden och hur de kan vara behjälpliga.  
 

3. Ambivalens 

Handledaren poängterar att värde av att röka och kvarvarande upplevelser strävar i 

riktning mot att röka, med en kraft som deltagarna skattat i den röda pilen (vänstra) och 

att alternativa strategier och värde att inte röka strävar i riktning mot att vara rökfri, med 

en kraft som deltagarna skattat i den gröna pilen (högra). Handledaren betonar att det 

finns två krafter som vill åt motsatta håll, dvs. att det finns en ambivalens mellan att röka 

och att vara rökfri. Handledaren frågar sedan deltagarna vilken sida de skulle välja, den 

röda eller den gröna? Därefter frågar handledaren vilken sida deltagarna tror kommer att 

vinna kampen utifrån de skattade värdena i respektive pil. Skattningen kan utfalla på tre 

sätt och handledaren kan använda sig av följande exempel vid diskussion. 
 

Skattning Deltagare Handledare 
Röd sida > 
Grön sida 

Röd sida kommer att vinna. Ja troligtvis, det ser ganska så hopplöst 
ut för dig att kämpa. 

Röd sida = 
Grön sida 

Det kan gå hur som helst. Ja, genom att kämpa har du 50% chans 
att misslyckas. 

Röd sida < 
Grön sida 

Grön sida kommer att vinna. Ja troligtvis, men vilken sida kommer att 
vinna vid en stressfull livssituation? 

 

4. Kamp är hopplöst 

Handledaren betonar att hur deltagarna än kämpar så verkar det som om det finns en 

väldigt liten chans att vinna över den andra sidan och att situationen förefaller vara 

ganska så hopplös. Handledaren frågar deltagarna vad som ska göras. I detta skeda kan 

en rad lösningsförslag komma från deltagarnas sida och det är viktigt att handledaren 

inte går i kamp med deltagarna. Nedan följer några exempel som handledaren kan 

använda sig av vid diskussion. 
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Lösningsförslag Handledaren 
Jag kan ju kämpa på ännu mer med 
viljekraft. 

Det kommer säkert gå bra på kort sikt, 
men hur har det fungerat tidigare för dig på 
lång sikt?  

Jag kan ju kontrollera mina tankar och 
känslor. 

Du får inte tänka på en grön elefant. 
Försök att inte vara rädd när du är rädd. 
Försök att inte fnittra när du är fnittrig. 

Jag kan ju öka på alternativa strategier 
och värde att inte röka. 

Ju fler av dessa du har desto bättre men 
glöm inte att samtidigt kommer den andra 
sidan att öka i styrka och att du fortfarande 
kämpar. 

 

Därefter använder sig handledaren av dragkampmetaforen för att tydliggöra 

hopplösheten i att kämpa samt att det kanske finns en alternativt lösning. 
 

 

Dragkampmetaforen 
Det förefaller som om situationen du befinner dig i är som följande. Du har dragkamp 

med ett monster. Det är ett stort, fult och väldigt starkt monster. Mellan dig och 

monstret finns en ravin och så vitt du kan se så är ravinen bottenlöst. Om du förlorar 

den här dragkampen så kommer du att ramla ner i avgrunden och bli förintad. Så du 

drar och drar, men ju mer du drar desto mer drar monstret. Så du tar i ännu mer och 

drar hårdare och hårdare, men ju hårdare du drar desto hårdare drar monstret. Du blir 

allt tröttare och tröttare och kanten till ravinen närmar sig allt mer. Kanske det är så att 

du inte kan vinna denna dragkamp. Kanske det är så att hela idén med att kämpa är 

hopplös. Vad skulle hända om du istället skulle släppa repet? 
 

Handledaren går igenom deltagarnas åsikter utifrån den avslutande frågan.  
 

5. Villighet 

Handledaren frågar deltagarna om det skulle vara möjligt att släppa taget om den andra 

sidan och ändå gå i riktning mot att vara rökfri. Handledaren går igenom deltagarnas 

åsikter utifrån frågan. Därefter frågar handledaren om deltagarna är villiga att ha sina 

positiva upplevelser av att röka och sina kvarvarande upplevelser och ändå göra det som 

tar dem i riktning mot ett rökfritt liv? Handledaren går igenom deltagarnas åsikter utifrån 

frågan. 

 

10. Praktiskt moment 2: I kamp med sig själv (10 min) 
I kamp med sig själv är en praktisk metaforövning som syftar till att på ett 

erfarenhetsbaserat sätt erfara två motsatta krafter som ställs mot varandra. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten och samtidigt utför instruktionerna. 
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I kamp med sig själv 
1) Sätt dig tillrätta i stolen och följ med i det jag säger. 

2) Pressa båda handflatorna hårt mot varandra.  

3) Nu är det så att den ena handen vill ta över den andra handens område. Men för att ta 

över området så måste den andra handen besegras. Nu är det så att ingen av 

händerna vill förlora sina områden så de kämpar ihärdigt vidare.  

4) Så ta nu i ordentligt och pressa på med båda händerna. 

5) Det ni upplever just nu är två starka krafter som står mot varandra i en kamp. Två 

starka krafter som ställs mot varandra på det här sättet tar en enorm energi och det är 

den energin ni nu upplever i era armar. Det är jobbigt att vara mitt uppe i en kamp. 

6) Fortsätt att trycka hårt, en av händerna måste vinna, ni får inte slappna av. 

7) Hur känns det nu? Är det jobbigt i armarna? 

8) Bra, fortsätt att trycka på. 

9) Vilken av era händer är det som leder, har någon hand övertaget? Är det den vänstra 

eller högra handen som tillslut kommer att vinna?  

10) Så hur länge tror ni att ni kan stå ut med att vara i denna kamp. Blir det lättare med 

tiden, eller?  

11) Ni kämpar på bra allihopa men har ni tänkt på att det ni exakt just gör nu är att kämpa 

mot er själva, ni är i kamp med er själva.  

12) Ni kan nu sluta kämpa och ta ner armarna.  

13) På samma sätt är det att gå in i en kamp mellan den del av dig som vill röka och den 

del av dig som inte vill röka.  

14) OK. Ta nu och sätt handflatorna mot varandra igen. 

15) Låt sedan en av händerna fritt falla ner i knäet och låt den bara ligga där. Denna hand 

får symbolisera den del av dig som vill röka.  

16) Handen som ni har framför er symboliserar den del av dig som inte vill röka.  

17) För nu denna hand åt sidan och försök att ta den andra handens område. 

18) Vad upplever ni nu och vad är skillnaden mot tidigare? 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser utifrån den avslutande frågan. 

Handledaren försöker uppmärksamma hopplösheten i att kämpa samt möjligheten att 

släppa taget om inre upplevelser på samma sätt som att släppa ner handen i knäet. 

Handledaren kopplar även detta moment till de två motsatta pilar som finns i 

värderiktningsformuläret. 
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11. Praktiskt moment 3: Kort guidad mindfulnessmeditation (20 min) 
Denna version av kort guidad mindfulnessmeditation är samma som finns på CD:n, men 

här guidar istället en av handledarna. Deltagarna har tidigare praktiserat kort guidade 

meditation utifrån CD:n men har inte haft möjlighet till feedback och diskussion i 

gruppsammanhang. Denna möjlighet ges i detta moment. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 

 

 

Kort guidad mindfulnessmeditation 

1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för dig 

och försök att finna en för dig behaglig position.  

Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Rikta nu din uppmärksamhet mot kontakten mellan dig och underlaget du sitter på. Lägg 

märke till hur det känns, hur du upplever det du sitter på. Upplev hur du dras ned mot 

underlaget samtidigt som något drar dig varsamt uppåt i toppen av dit huvud.  

Paus - 10 sek  

3) Koncentrera dig på kontakten mellan dig och underlaget och stanna kvar här en stund. 

Vad du än upplever så är det helt OK. Låt dina upplevelser få vara precis som det är just i 

denna stund. 

Paus - 10 sek  

4) Och nu, rikta uppmärksamheten mot din omgivning, mot det som finns utanför dig själv. 

Upplev ljuden i din omgivningen, i rummet där du sitter, utanför rummet, utanför huset. 

Paus - 5 sek 

5) Uppmärksamma dofter i rummet, vad luktar det där du är. Förnimmer du någon doft, 

kanske, kanske inte.  

Paus - 5 sek  

6) Uppmärksamma omgivningen mot din kropp, är det svalt, är det varmt, fläktar det eller är 

det stilla.  

Paus - 5 sek 
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7) Låt dina upplevelser av omgivningen vara precis som de är och var kvar i detta en 

stund. 

Paus - 20 sek  

8) Om det dyker upp tankar eller känslor så låt de vara som de är, välkomna dem och låt 

de passera som moln på himlen. Tankarna och känslorna är dina egna, men du behöver 

inte följa med dem eller göra vad de säger.  

Paus - 10 sek 
9) Upplev hur din kropp bara sitter, bara är, här och nu och att du är vaken och fullt 

närvarande.  

Paus - 20 sek 
10) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig.  

- PLING - 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen och den 

upplevda skillnaden mellan att meditera enskilt respektive i grupp. 
 

12. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 2 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom arbetsmaterialet till gruppmöte 2. 

Arbetsmaterialet finns i arbetsboken.  

 

13. Praktiskt moment 4: Kort vardaglig mindfulnessmeditation (5 min) 
Kort vardaglig mindfulnessmeditation syftar till att generalisera ett mindfult förhållningssätt 

till situationer utanför gruppmötena. 

 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 

 

 

Kort vardaglig mindfulnessmeditation 

1) Sätt dig till rätta, blunda och följ med i det jag säger. 

2) Denna mindfulnessmeditation är något du kan göras när och var som helst i din 

vardag och kan hjälpa dig att komma i kontakt med dig själv i stunden när du så 

behöver. Du kan använda den när du är stressad, uppe i varv eller av någon annan 

anledning där du har behov att stanna upp och fånga nuet. Denna 

mindfulnessmeditationen har tre steg.  
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3) Det första steget är att bli medveten om det som sker i stunden. Rikta din 

uppmärksamhet inåt och bli medveten om dina tankar, dina känslor och dina 

kroppsliga sensationer. Så gott som det går, observera dina tankar, känslor och 

kroppsliga sensationer som händelser i ditt medvetande. Upplev dina tankar, känslor 

och kroppsliga sensationer utan att döma, värdera eller undvika dem, även de 

obehagliga. Säg till dig själv ”OK, det är så här det är just nu”. 

4) Det andra steget är att omfokusera din uppmärksamhet. Flytta din uppmärksamhet till 

din andning och följ andningen där den är som tydligast för dig, kanske i nedre delenav 

magen eller kanske vid näsborrarna. Observera varje inandning och varje utandning 

utan att försöka förändra den. Bli uppmärksam på din andning precis så som den är 

och säg till dig själv ”OK, det är så här det är just nu”. 

5) Det tredje steget är att vidga din uppmärksamhet. Flytta din uppmärksamhet och 

upplev hela din kropp, hela dig som en sammanhängande helhet. Allt det du består av 

och alla dina upplevelser precis så som de är i stunden. Tillåt dig att vara precis så 

som du är just nu utan att förändra någonting. Säg till dig själv ”OK, det är så här det 

är just nu”. 

6) Och upplev hur du bara är, här och nu och att du är vaken och fullt närvarande. Och 

tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går kortfattat igenom deltagarnas upplevelse av meditationen. 

 

14. Avslutning 
Båda handledarna avslutar med att tacka för medverkan och ett väl utför arbete. 

 

Totalt: 125 min 
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VECKA 3: GRUPPMÖTE 2 
 

AGENDA Tid/min 

1. Kort sammanfattning av gruppmöte 1  

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 2 

3. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen  

4. Rökstoppet 

5. Rökberoende och abstinensbesvär  

6. Praktiskt moment 2: Guidad visualisering  

7. Praktiskt moment 3: Mindfulness  

8. Praktiskt moment 4: Sugsurfa 

9. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 3 

10. Praktiskt moment 5: Kort vardaglig mindfulnessmeditation  

11. Avslutning 

05 

05 

30 

15 

10 

20 

15 

10 

05 

05 

- 

Totalt: 120 

UTFÖRT ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 2 

1. Rökberoende 

2. Abstinensbesvär 

3. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen - CD 

4. Vardaglig mindfulness 

5. Dagbok 2 

ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 3 

1. Rökstoppet 

2. Andningen 

3. Sugsurfa 

4. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen respektive andning - CD 

5. Vardaglig mindfulness 

6. Dagbok 3 

MATERIAL TILL GRUPPMÖTE 2 

• Klocka eller liknande 

TEMATA 

• Här-och-nu 

• Kontroll är problemet 

• Värderiktad handling  

• Acceptans 
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SYFTE 

Det övergripande syftet med gruppmöte 2 är att förbereda deltagarna inför det planerade 

rökstoppet. Information om rökberoende och abstinensbesvär blandas med praktiska 

moment i ämnet. Dessutom är syftet att fördjupa förståelsen för mindfulness genom fortsatt  

praktisk tillämpning.  

TEMA 

Temata är här-och-nu samt kontroll är problemet och värderiktad handling men även 

acceptans berörs. 

AGENDA 

1. Sammanfattning av gruppmöte 1 (5 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av föregående möte. 

Handledaren hjälper deltagarna att själva sammanfatta gruppmötet samt försöker reda ut 

eventuella oklarheter.  

 

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 2 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom det material som deltagarna arbetat med under 

den gångna veckan samt försöker reda ut eventuella oklarheter. 

 

3. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen (30 
min) 
Denna version av mindfulnessmeditation med kroppen är samma som finns på CD:n men 

här guidar istället en av handledarna. Syftet är att uppmärksamma här-och-nu aspekten 

av mindfulness med hjälp av kroppen och kroppsliga sensationer.  
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 

 

 

Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position.  

Paus - 5 sek  

- PLING - 
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2) Och nu, uppmärksamma din andning. Lägg märke till hur luften strömmar in vid 

inandning och hur luften strömmar ut vid utandning, in och ut genom din näsa eller 

genom din mun. Andas på det sätt som känns mest naturligt för dig. Andas in och 

andas ut, in och ut. 

Paus - 10 sek 
3) Flytta nu din uppmärksamhet till din mage. Lägg märket till hur din mage rör sig i takt 

med din andning. Hur magen rör sig ut och rör sig in, ut och in. Upplev hela din mage, 

både på utsidan och på insidan. Lägg märke till de sensationer som finns i din mage. 

Kanske är den spänd eller avslappnad, orolig eller lugn eller något helt annat. Kanske 

känner du inget, upplev då detta inget, detta frånvaro av sensationer. Det kanske är i 

magen eller i en viss del av magen du ibland upplever behov eller sug efter något, 

kanske din hungerskänsla finns här. Kanske är det här du även upplever behov av att gå 

på toaletten när så behövs. Låt magen få vara precis som den är och acceptera att det 

är just så här du upplever din mage just i denna stund.  

Paus - 5 sek 

4) Om du märker att dina tankar vandrar iväg på annat håll, notera då detta och återvänd 

till magen och låt den vara precis som den är. Och du är vaken och fullt närvarande.  

Paus - 5 sek 

5) Flytta nu din uppmärksamhet från magen upp till ditt mellangärde. Upplev hela ditt 

mellangärde, både på utsidan och på insidan. Innanför finns din viktiga 

andningsmuskel, din diafragma, som påverkar magens rörelse när du andas. Försök 

att uppleva hur diafragman spänns vid inandning och ökar trycket i buken och upplev 

hur diafragman slappnar av vid utandning och minskar trycket i buken. Lägg märke till 

de sensationer som finns i ditt mellangärde. Kanske känns det spänt eller avslappnat 

eller något helt annat. Kanske känner du inget, upplev då detta inget, detta frånvaro av 

sensationer. Det kanske är i mellangärdet eller i en viss del av mellangärdet du ibland 

upplever behov eller sug efter något. Låt mellangärdet få vara precis som den är och 

acceptera att det är just så här du upplever ditt mellangärde just i denna stund.  

Paus - 5 sek 

6) Släpp nu uppmärksamheten på mellangärdet och uppmärksamma istället din 

bröstkorgen. Upplev hela din bröstkorg, både på utsidan och på insidan. Försök att 

uppleva hur dina lungor ökar i volym vid inandning och hur de minskar i volym vid 

utandning. Upplev ditt hjärta som slår, som tillsammans med lungorna kontinuerligt 

arbetar med att syresätta hela din kropp. Lägg märke till de sensationer som finns i din 
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bröstkorg. Kanske känns det ansträngt eller avslappnat, tungt eller lätt eller något helt 

annat. Kanske känner du inget, upplev då detta inget, detta frånvaro av sensationer. Det 

kanske är i bröstkorgen eller i en viss del av bröstkorgen du ibland upplever behov av att 

andas in eller andas ut när så behövs. Låt bröstkorgen få vara precis som den är och 

acceptera att det är just så här du upplever din bröstkorg just i denna stund.  

Paus - 5 sek 

7) Om du märker att dina tankar vandrar iväg på annat håll, notera då detta och återvänd 

till bröstkorgen och låt den vara precis som den är. Och du är vaken och fullt 

närvarande.  

Paus - 5 sek 

8) Flytta nu uppmärksamheten upp till halsen och upplev hela halsen, både på utsidan 

och på insidan. På insidan finns matstrupen som leder ner till din magsäck och 

luftstrupen som leder ner till dina lungor. Försök att upplev hur luften kontinuerligt rör 

sig upp och ned genom luftstrupen, upp för att göra sig av med koldioxid och ner för att 

syresätta kroppen. Och försök att uppleva din matstrupe som leder ned föda och 

vätska till din mage, men som ibland även leder upp maginnehåll när din kropp vill göra 

sig av med detta. Lägg märke till de sensationer som finns i din hals. Kanske känns det 

torrt, kanske inte. Kanske känner du inget, upplev då detta inget, detta frånvaro av 

sensationer. Det kanske är i halsen eller i en viss del av halsen du ibland upplever 

behov eller sug av att äta, dricka eller något annat. Låt halsen få vara precis som den 

är och acceptera att det är just så här du upplever din hals just i denna stund.  

Paus - 5 sek 

9) Släpp nu uppmärksamheten på halsen och uppmärksamma istället din mun. 

Uppmärksamma dina läppar. Lägg märke till de sensationer som finns i dina läppar. 

Kanske är det i läpparna eller mellan dina läppar du ibland känner behov eller sug efter 

något. Låt dina upplevelser av dina läppar få vara precis som de är. Fortsätt nu till 

tungan och upplev hela din tunga. Tungan som känner smak av sött och salt, surt och 

beskt. Lägg märke till de sensationer som finns i din tunga. Kanske är det i tungan du 

ibland känner behov eller sug efter något. Låt bara dina upplevelser av din tung få vara 

precis som de är. Fortsätt nu till undersidan av tungan och upplev de sensationer som 

finns här, till insidan av kinderna, till gommen och till svalget. Upplev nu hela din mun. 

Lägg märke till de sensationer som finns här. Kanske upplever du ingenting, upplev då 

detta inget, detta frånvaro av sensationer. Kanske är det i hela munnen eller någon del 

av munnen du ibland känner behov eller sug efter något. Låt munnen få vara precis som 

den är och acceptera att det är just så här du upplever din mun just i denna stund. 
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Paus - 5 sek 

10) Flytta nu uppmärksamheten upp till näsan och upplev hela näsan. Lägg märke till de 

sensationer som finns här i näsan. Näsan som du tar in alla dofter med, både sådant 

som luktar gott och sådant som luktar illa. Kanske är det i näsan, kanske i samspel 

med din mun, du ibland känner behov eller sug efter något. Kanske upplever du 

ingenting, upplev då detta inget, detta frånvaro av sensationer. Låt näsan få vara precis 

som den är och acceptera att det är just så här du upplever din näsa just i denna stund.  

Paus - 5 sek 

11) Om du märker att dina tankar vandrar iväg på annat håll, notera då detta och återvänd 

till din näsa och låt den vara precis som den är. Och du är vaken och fullt närvarande.  

Paus - 5 sek 

12) Flytta nu uppmärksamheten till utsidan av dina kinder, upp till tinningarna, till dina 

ögon, upp och förbi dina ögonbryn och till pannan. Flytta uppmärksamheten till 

framsidan av ditt huvud, till toppen av ditt huvud, till bakhuvudet och till nacken. Upplev 

nu hela ditt huvud och de sensationer som finns här. Kanske upplever du ingenting, 

upplev då detta inget, detta frånvaro av sensationer.  

Paus - 5 sek 

13) Flytta nu din uppmärksamhet sakta nerför hela din kropp, från halsen - förbi axlarna, 

nerför överarmarna, bröstet och övre delen av din rygg. Nerför underarmarna, förbi 

nedre delen av ryggen, midjan och magen. Sakta förbi höfterna och nerför båda benen 

- låren, knäna, smalbenen och fötterna. Och vänd nu riktning och rör dig sakta upp, 

från fötterna, upp till smalbenen, knäna, låren, höfterna och återvänd till magen där vi 

började. Uppmärksamma magens rörelse när du andas in och när du andas ut. Denna 

kontinuerlig rörelse vi sällan är medvetna om men som finns där hela tiden.  

Paus - 10 sek 

14) Efter att nu ha uppmärksammat olika delar av din kropp, ge dig själv en stund till att 

uppleva din kropp som en helhet, upplev hela dig som en odelbar enhet.  

Paus - 60 sek 
15) Upplev hur din kropp bara sitter, bara är, här och nu och att du är vaken och fullt 

närvarande.  

Paus - 10 sek 

16) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig.  

- PLING - 
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b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen. 

 

4. Rökstoppet (15 min) 
En av handledarna påminner om tidpunkten för det planerade rökstoppet. Handledaren 

går igenom deltagarnas förväntningar och farhågor samt hur rökstoppet kan underlättas, 

både konkret och mentalt. Handledaren går även igenom frågemodellen som finns i 

arbetsboken och fokuserar på villigheten att handla på så sätt som tar en i riktning mot 

sina livsvärden. Deltagarna har förberett detta moment under den gångna veckan.  

Rökstoppet och Frågemodellen finns i arbetsboken. 
 
5. Rökberoende och abstinensbesvär (10 min) 

En av handledarna går igenom deltagarnas åsikter angående rökberoende och 

abstinensbesvär samt försöker reda ut eventuella oklarheter. Det är viktigt att alla 

deltagare förstår att det finns flera olika beroenden samt att abstinensbesvär är alla de 

negativa upplevelser som uppkommer i samband med ett rökstopp. Handledaren 

försöker även att normaliserar abstinensbesvär som något vanligt förekommande. 

Deltagarna har förberett detta moment under den gångna veckan. Rökberoende och 

Abstinensbesvär finns i arbetsboken. 

 

6. Praktiskt moment 2: Guidad visualisering (20 min) 
Detta moment syftar till att frammana olika upplevelser som kan uppkomma i samband 

med ett rökstopp. Detta för att ge deltagarna en upplevelse av abstinensbesvär och hur 

de kan hanteras.  
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 
 

 

Guidad visualisering 
1) Sätt dig tillrätta i stolen, blunda och följ med i det jag säger. 

2) Föreställ dig nu en plats där du brukar röka, just en sådan cigarett som du har som 

svårast att avstå ifrån. Föreställ dig platsen men vänta med att tänd cigaretten.  

3) Uppmärksamma var du är någonstans, hur platsen ser ut, vad som finns runt omkring, 

vad du och kanske andra gör? Ägna en stund åt att utforska platsen. Lev dig in i den 

som om du vore där.  

4) OK. Fortsätt med att föreställa dig platsen. Nu är det så att du börjar bli röksugen. Du 

blir allt mer och mer sugen på en cigarett. Röksuget ökar i styrka och tillslut blir det  
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nästan outhärdligt. Men kruxet är att du har inga cigaretter på dig. Du bli mer och mer 

rastlös, det kryper i hela kroppen och tillslut känner du paniken komma. Var kvar i 

denna upplevelse en stund. Uppmärksamma och utforska vad du upplever. Låt dina 

upplevelser få vara precis som de är utan att försöka undvika eller förändra dem. 

5) Rikta nu din uppmärksamhet mot din kropp. Försök att uppmärksamma var i kroppen 

ditt röksug sitter. Var det är som starkast? Hur det upplevs? Försök att sätta ord på 

dina upplevelser av röksuget. 

6) Riktar nu din uppmärksamhet mot dina känslor. Vad upplever du för känslor, vad 

känner du? Försök att sätta ord på dina känslor. 

7) Rikta nu din uppmärksamhet mot dina tankar. Vad upplever du för tankar, vad tänker 

du? Försök att fånga dina tankar som far genom ditt huvud. 

8) Stanna kvar en stund i dina upplevelser. Acceptera dina upplevelser precis så som de är 

i stunden. Säg till dig själv ”Det är så här jag upplever det just i stunden och det är helt 

OK”. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av den guidade visualiseringen.  

 

7. Praktiskt moment 3: Mindfulness (15 min) 
Detta moment syftar till att på ett erfarenhetsbaserat sätt introducera 

mindfulnessbegreppets tre subdelar, här-och-nu, acceptans och defusion. Mindfulness 

finns i arbetsboken. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 
 

 

Mindfulness 
1) Titta på den svarta punkten mitt på pappret och koncentrera dig helt och hållet på den.  

2) Uppmärksamma punkten i varje ögonblick, i varje stund, precis här och nu.  

3) Låt den vara precis som den är utan att fundera på vad den kan betyda eller stå för. 

4) Bara observera cirkeln med full koncentration och i full medvetenhet om vad du gör i 

varje stund. 

5) Kanske dina tankar drar iväg åt annat håll. Det är helt ok. Låt tankarna vara precis så 

som de är och för tillbaka din fulla uppmärksamhet till den svarta punkten. 

6) Var som en betraktare som på avstånd observerar punkten på ett koncentrerat och 

medvetet sätt. 
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b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av Mindfulness. Handledaren 

uppmärksammar deltagarna på hur svårt det är att vara närvarande i nuet och hur ofta vi 

kategoriserar, värderar och dömer upplevelser. 

 

8. Praktiskt moment 4: Sugsurfa (10 min) 
Sugsurfa kan liknas vid mindfulnessmeditation och är ett sätt att hantera 

abstinensbesvär, särskilt röksug. Momentet syftar till att ge deltagarna ett verktyg att 

hantera abstinensbesvär innan rökstoppet infaller. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 
 

 

Sugsurfa 
1) Sätt dig tillrätta i stolen, blunda och följ med i det jag säger. 

2) Föreställ dig att du är röksugen. Du är nu medveten om ditt röksug och närvarande i 

det. Röksuget börjar nu växa i styrka och du blir mer och mer röksugen. 

3) Föreställ dig ditt röksug som en våg som rör sig in mot land. Vattenmassan närmar sig 

grundare vatten och höjs, blir högre och högre, kraftfull och nästan hotande.  

4) Precis som vågen låter du ditt röksug bli så hög den vill, röksuget får leva sitt eget liv 

precis som vågen.   

5) Och följ bara med röksuget precis som en surfare på toppen av en våg. Följ bara med 

och surfa på ditt röksug. 

6) Någonstans på vägen in mot land kommer vågen att bryta, avta i styrka, blir lägre och 

till slut sköljas upp på stranden. 

7) På samma sätt följer du med ditt röksug ända tills den minskar i styrka och avtar. 

8) Låt ditt röksug få variera fritt likt vågor som kommer och går, och följ med som en surfare 

på en våg. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av att sugsurfa. 

 
9. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 3 (5 min) 

En av handledarna går kortfattat igenom arbetsmaterialet till gruppmöte 3. 

Arbetsmaterialet finns i arbetsboken. 
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10. Praktiskt moment 5: Kort vardaglig mindfulnessmeditation (5 min) 
Kort vardaglig mindfulnessmeditation syftar till att generalisera ett mindfult förhållningssätt 

till situationer utanför gruppmötena. 

 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 

 

 

Kort vardaglig mindfulnessmeditation 

1) Sätt dig till rätta, blunda och följ med i det jag säger. 

2) Rikta din uppmärksamhet inåt och bli medveten om dina tankar, dina känslor och din 

kropp. Så gott som det går, observera dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

som händelser i ditt medvetande. Upplev dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

utan att döma, värdera eller undvika, även de obehagliga. Säg till dig själv ”OK, det är 

så här det är just nu”. 

3) Flytta din uppmärksamhet till din andning och följ andningen där den är som tydligast 

för dig, i nedre delen av magen, eller kanske vid näsborrarna. Observera varje 

inandning och varje utandning utan att försöka förändra den. Bli uppmärksam på din 

andning precis så som den är. 

4) Flytta din uppmärksamhet och upplev hela din kropp, hela dig som en 

sammanhängande helhet. Allt det du består av och alla dina upplevelser precis så som 

de är i stunden. Tillåt dig att vara precis så som du är i stunden utan att förändra 

någonting. 

5) Och upplev hur du bara är, här och nu och att du är vaken och fullt närvarande. Och 

tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går kortfattat igenom deltagarnas upplevelse av meditationen. 

 
11. Avslutning 

Båda handledarna avslutar med att tacka för medverkan och ett väl utför arbete. 

 

Totalt: 120 min 
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VECKA 4: GRUPPMÖTE 3 
 

AGENDA Tid/min 

1. Sammanfattning av gruppmöte 2 

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 3 

3. Rökstoppet - Bli och förbli rökfri 

4. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning   

5. Praktiskt moment 2: 2-skale metafor  

6. Praktiskt moment 3: Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans 

7. Praktiskt moment 4: Promenad med Sinnet  

8. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 4  

9. Praktiskt moment 5: Kort vardaglig mindfulnessmeditation  

10. Avslutning 

5 

5 

10 

25 

15 

25 

25 

5 

5 

- 

Totalt: 120 

UTFÖRT ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 3 

1. Rökstopp - Bli rökfri 

2. Andningen 

3. Sugsurfa 

4. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen respektive andning - CD 

5. Vardaglig mindfulness 

6. Dagbok 3 

ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 4 

1. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning - CD 

2. Vardaglig mindfulness 

3. Dagbok 4 

MATERIAL TILL GRUPPMÖTE 3 

• Klocka eller liknande 

• Penna till tavla 

TEMATA 

• Acceptans 

• Kontroll är problemet 
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SYFTE 

Det övergripande syftet med gruppmöte 3 är att vidmakthålla rökfrihet genom fokus på att 

släppa taget om inre upplevelser och istället förhålla sig till dem på ett accepterande sätt.  

TEMA 

Temata är acceptans och kontroll är problemet. 

AGENDA 

1. Sammanfattning av gruppmöte 2 (5 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av föregående möte. 

Handledaren hjälper deltagarna att själva sammanfatta gruppmötet samt försöker reda ut 

eventuella oklarheter. 

 

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 3 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom det material som deltagarna arbetat med under 

den gångna veckan samt försöker reda ut eventuella oklarheter. 

 

3. Rökstoppet - Bli och förbli rökfri (10 min) 
En av handledarna går igenom rökstoppet samt upplevelserna av detta. Handledaren 

påminner deltagarna om att de blev rökfria i samband med rökstoppet och nu är rökfria 

men att det är ett fortsatt arbete att vidmakthålla rökfrihet. Handledaren påpekar att det är 

viktigt att uppmärksamma sina livsvärden samt lita på att de guidar i rätt riktning. Icke 

utfört rökstopp och/eller återfall behandlas även här. 

 

4. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning (25 
min)  
Denna version av mindfulnessmeditation med andning är samma som finns på CD:n men 

här guidar istället en av handledarna. Syftet är att uppmärksamma här-och-nu aspekten 

av mindfulness med hjälp av andningen. Deltagarna har förberett detta moment under 

den gångna veckan genom att ha läst Andningen som finns i arbetsboken. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 
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Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andningen 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position.  

Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Och nu, uppmärksamma din andning. Lägg märke till hur luften strömmar in vid 

inandning och hur luften strömmar ut vid utandning, in och ut genom näsan eller genom 

munnen. Andas på det sätt som känns mest naturligt för dig. In och ut, in och ut. Låt 

bara din andning sköta sig själv utan att försöka styra den på något sätt.  

Paus - 10 sek 
3) Rikta nu uppmärksamheten till magen och upplev hur magen rör sig när du andas. 

Uppmärksamma hur magen spänner ut sig vid inandning och hur magen drar sig tillbaka 

och slappnar av vid utandning. Om du vill kan du lägga en hand på magen en stund för 

att känna rörelsen. Följ din andning och uppmärksamma hur magen förändras när du 

andas in och när du andas ut. En konstant rörelse vi sällan är medvetna om men som 

finns där hela tiden, dag som natt. Låt bara uppmärksamheten följa denna naturliga 

rörelse utan att försöka styra din andning på något sätt och låt rytmen infinna sig själv. 

Paus - 10 sek 
4) Kanske dina tankar vandrar iväg och för dig bort från din uppmärksamhet på magens 

rörelse. Tankar om framtida planer, drömmar, något som hänt tidigare eller något helt 

annat. Lägg märke till dina tankar och rikta varsamt tillbaka din uppmärksamhet på 

magens rörelse. Om ditt sinne vandrar iväg tusen gånger för du helt enkelt tillbaka din 

uppmärksamhet till magen tusen gånger. Magens rörelse finns som ett ankare, något att 

föra tillbaka uppmärksamheten till, till en medveten närvaro, här och nu. 

Paus - 10 sek 
5) Uppmärksamma hur din kropp av sig självt fyller på med ny luft vid inandning och gör sig 

av med gammal luft vid utandning, och hur magen rör sig kontinuerligt, in och ut, in och 

ut. 

Paus - 5 sek 
6) Fortsätt nu själv ett tag att bara vara med din andning, med din mages rörelse när den 

rör sig in och ut, in och ut, in och ut.  

Paus - 180 sek 
 

 



 119

 

7) Om dina tankar vandrar iväg, lägg märke till vart tankarna för dig och rikta varsamt men 

bestämt tillbaka din uppmärksamhet på din mage som följsamt rör sig med din andning. 

Paus - 180 sek 
8) Om dina tankar vandrar iväg tusen gånger för du helt enkelt tillbaka din uppmärksamhet 

till magens rörelse tusen gånger. Var närvarande med din andning och den kontinuerliga 

rörelsen av magen som din andning ger upphov till.  

Paus - 180 sek 
9) Upplev hur din kropp bara sitter, bara andas, bara är, här och nu och att du är vaken och 

fullt närvarande. 

Paus - 10 sek 
10) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 

- PLING - 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen.  
 

5. Praktiskt moment 2: 2-skale metafor (15 min) 
Metaforen syftar till att illustrera hopplösheten av att försöka kämpa emot, förändra eller 

undvika de upplevelser som strävar mot att röka och istället acceptera dessa upplevelser 

och låta de vara som de är i stunden. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Den andra handledaren 

ritar under tiden de olika skalorna och knapparna på en tavla eller papper. 

 

 

2-skale metafor 
1) Sätt dig tillrätta i stolen och följ med i det jag säger 

2) Föreställ dig två skalor, som på en stereoapparat som visar ljudstyrkan i vänster 

respektive höger högtalare. Ofta är de som pelare som slår upp och ner eller visare 

som pendlar fram och tillbaka i takt med ljudstyrkan. 

3) Föreställ dig nu att en av skalorna visar styrkan eller kraften av de upplevelser som tar 

dig i riktning mot att röka. Det är samma kraft som du tidigare skattade i 

värderiktningsformuläret och består av värde att röka och kvarvarande upplevelser. 

4) Jag tror du har en önskan om att kunna skruva ner styrkan eller kraften på de 

upplevelser som tar dig i riktning mot att röka och på så sätt vara rökfri. Men hur du än 

försöker eller kämpar med att minska dessa upplevelser så kommer de att vara kvar  
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på samma nivå eller till och med öka. Det går inte att skruva ner styrkan eller kraften 

på de upplevelser som tar dig i riktning mot att röka. Det är helt enkelt så de fungerar. 

5) Men nu är det ju så här att det finns en skala till. Vi kan kalla den för acceptansskalan. 

Skalan mäter hur villig du är att känna det du känner, tänka det du tänker eller ha det 

du har i stunden. När styrkan eller kraften på de upplevelser som tar dig i riktning mot 

att röka är på max, låt oss säga 100, och du försöker minska styrkan, genom att tex. 

kämpa emot, förändra eller undgå den, så är acceptansskalan på 0. Du är då inte villig 

att känna det du känner, tänka det du tänker eller ha det du har för stunden. Genom 

att försöka kämpa emot, förändra eller försöka undgå upplevelserna hamnar du istället 

i en ond cirkel. Det är som styrkan får kraft från den kraft som du använder för att 

försöka kontrollera den. 

6) Föreställ dig nu istället att det finns en acceptansknapp som kan reglera din villighet att 

ha de upplevelser som tar dig i riktning mot att röka. Acceptansknappen reglerar alltså 

styrkan på acceptansskalan. Istället för att försöka skruva ner styrkan på de upplevelser 

som tar dig i riktning mot att röka kan du skruva upp din acceptansknapp. Om du skruvar 

upp din acceptansknapp kan jag lova en sak vad gäller styrkan på de upplevelser som 

tar dig i riktning mot att röka. De kommer att minska i styrka och sen kommer de att öka 

igen. Sen kommer de att minska igen och öka igen. Det är det naturliga förloppet. Men 

en sak är dock säkert. Om du skruvar ner acceptansknappen kan du vara säker på att 

styrkan på de upplevelser som tar dig i riktning mot att röka skjuter i höjden till max. Om 

du däremot inriktar dig på att skruva upp acceptansknappen så kommer de upplevelser 

som tar dig i riktning mot att röka vara fri att variera. Ibland är de starka och ibland 

svaga. Men du undviker en hopplös kamp som du sällan går vinnande ur. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av metaforen.  

 

6. Praktiskt moment 3: Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans (25 min)  
Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans har till syfte att lyfta fram 

acceptansaspekten av mindfulness.  
 

a. Guidning:  

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 
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Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position. 

Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Och nu, sitt precis så som du gör. Rör dig inte utan sitt helt stilla. Var närvarande i nuet. 

Uppmärksamma hela dig som en enhet som bara sitter, som bara är. Uppmärksamma 

hela dig och hela din omgivning som en enda enhet som bara är. Sitt så här en stund. 

Paus 10 sek 
3) Uppmärksamma dina känslor, dina tankar och din kropp. Låt de få vara precis så som 

de är. Låt dina tankar få vara som moln på himlen som dyker upp passerar och 

försvinner medan du står på avstånd och betraktar dem. Låt dina känslor få vara som 

havets vågar, som reser sig och sänks med jämna mellanrum medan du bara följer med 

på toppen av dem som en surfare. Låt dina kropp bara sitta som den gör i denna stund.  

Paus 10 sek 
4) Uppmärksamma att det är precis så här du upplever det just nu och att det är helt tillåtet 

att låta dina tankar, dina känslor och din kropp få vara precis så som de är i stunden. 

Vad du än upplever så är det helt OK. 

Paus 10 sek 
5) Och du är vaken och fullt närvarande. Dina tankar är som moln, dina känslor som vågor 

och din kropp bara sitter helt stilla. Du är koncentrerad och fullt medveten om dina 

upplevelser.  

Paus 10 sek 
6) Och acceptera helt enkelt att det är precis så här det är just nu och att det får vara precis 

så här, just i denna stund. Acceptera dina tankar, dina känslor och det du upplever i 

kroppen. Och var i detta en stund. 

Paus 10 sek 
7) Om dina tankar tar dig med på annat håll så uppmärksamma dem och låt dem bara få 

försvinna bort. Kanske upplever du det som tråkigt, ointressant, meningslöst eller något 

helt annat att sitta så här. Kanske upplever du rastlöshet, oro, irritation eller något helt 

annat. Kanske det kliar eller ömmar någonstans. Låt dina upplevelser få finnas där och 

acceptera dem precis så som de är. 
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Paus 5 min 
8) Upplev hur din kropp bara sitter, bara andas, bara är, här och nu och att du är vaken och 

fullt närvarande. 

Paus - 20 sek 
9) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig.  

- PLING - 

 

b. Feedback och diskussion  

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen.  

 

7. Praktiskt moment 4: Promenad med Sinnet (20 min) 
Promenad med sinnet syftet till att uppmärksamma sinnet som den ständiga följeslagaren 

samt konkretisera acceptansaspekten av mindfulness.  

 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 

 

 

Promenad med Sinnet 
1) Sätt dig tillrätta i stolen och följ med i det jag säger. 

2) Innan vi börjar skulle jag vilja att vi uppmärksammade hur många vi är i det här 

rummet. Enligt mitt sätt att räkna är vi ___ stycken här inne (dubbelt så många som 

personer i rummet). Det är alla vi som sitter här och så är det våra sinnen. Alla har vi 

mött våra sinnen flera gånger tidigare. Det är våra sinnen som bland annat berättat för 

oss att ”det vi håller på med här kommer aldrig att hjälpa”, ”jag klarar mig inte utan en 

cigarett”, ”meditation är fantastiskt”, ”meditation är fruktansvärt, ”jag kan inte uthärda 

den här känslan”, ”jag har inte tid att meditera”, ”jag är värdelös” osv. Det är sinnet 

som drar iväg med oss på annat håll när vi mediterar. Det är sinnet som värderar våra 

upplevelser, bra eller dåligt, möjligt eller omöjligt, ha eller inte ha. 

3) Vi ska nu undersöka hur sinnen kan ställa sig i vägen för våra livsmål och livsvärden, i 

vägen för dit vi vill komma eller vara och som är känslomässigt betydelsefullt för oss. 

4) För att uppleva hur sinnet påverkar oss ska vi först dela in oss i par  

Handledaren delar in i par. 

5) Den ena personen ska följa sina livsvärden och hålla sig till sitt livsmål. I detta fall är 

livsmålet att vara rökfri och livsvärdena vad det känslomässigt betyder. Den andra 

personen ska vara sinnet och som vill åt helt motsatt håll.   
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6) Nu ska personen gå omkring i rummet, vart som helst och hur som helst. Sinnet måste 

hela tiden följa efter tätt bakom personens rygg 

Personen börjar gå och sinnet följer efter. 

7) Nu ska sinnet, som vill röka, tjata och försöka övertala personen att röka, hur gott det 

är att röka, hur kul rökare har, hur omöjligt det är att sluta rök, vilken usel 

rökavvänjning det är, osv.  Sinnet tjatar på hela tiden och oavbrutet 

Sinnet börjar tjata. 

8) Personen börjar nu att tjata emot och försöker få tyst på sinnet. Ju mer sinnet tjatar 

desto mer tjatar personen tillbaka. Fortsätt så här tills jag säger till och byt sedan roller  

Handledaren bryter efter 2 minuter och roller byts. 

9) OK, nu gör vi på samma sätt igen. Personen börjar gå och sinnet följer efter och tjatar. 

Men nu ska personen inte tjata emot utan acceptera att sinnet finns där och säger en 

massa saker som egentligen inte betyder något. Låt sinnet göra som den vill och 

fortsätt att följa dina livsvärden och håll dig till ditt livsmål som rökfri. Fortsätt så här tills 

jag säger till och byt sedan roller  

Handledaren bryter efter 2 minuter och roller byts. 

10) OK, slutligen så går alla runt på egen hand i några minuter  

Alla börjar gå. 

11) Men uppmärksamma att var och en av er inte är ensam, ni har er egen följeslagare med 

er, välbekant och ständigt där är ert sinne. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser, framförallt skillnaden mellan att 

försöka bli av med respektive acceptera sinnet.  

 

8. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 4 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom arbetsmaterialet till gruppmöte 4. Materialet 

finns i arbetsboken. 

 

9. Praktiskt moment 5: Kort vardaglig mindfulnessmeditation (5 min) 
Kort vardaglig mindfulnessmeditation syftar till att generalisera ett mindfult förhållningssätt 

till situationer utanför gruppmötena. 

 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 
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Kort vardaglig mindfulnessmeditation 

1) Sätt dig till rätta, blunda och följ med i det jag säger. 

2) Rikta din uppmärksamhet inåt och bli medveten om dina tankar, dina känslor och din 

kropp. Så gott som det går, observera dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

som händelser i ditt medvetande. Upplev dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

utan att döma, värdera eller undvika, även de obehagliga. Säg till dig själv ”OK, det är 

så här det är just nu”. 

3) Flytta din uppmärksamhet till din andning och följ andningen där den är som tydligast 

för dig, i nedre delen av magen, eller kanske vid näsborrarna. Observera varje 

inandning och varje utandning utan att försöka förändra den. Bli uppmärksam på din 

andning precis så som den är. 

4) Flytta din uppmärksamhet och upplev hela din kropp, hela dig som en 

sammanhängande helhet. Allt det du består av och alla dina upplevelser precis så som 

de är i stunden. Tillåt dig att vara precis så som du är i stunden utan att förändra 

någonting. 

5) Och upplev hur du bara är, här och nu och att du är vaken och fullt närvarande. Och 

tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går kortfattat igenom deltagarnas upplevelse av meditationen. 

 
10. Avslutning 

Båda handledarna avslutar med att tacka för medverkan och ett väl utför arbete. 

 

Totalt: 120 min 
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VECKA 4: GRUPPMÖTE 4 
 

AGENDA Tid/min 

1. Sammanfattning av gruppmöte 3  

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 4  

3. Vara rökfri 

4. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning   

5. Praktiskt moment 2: Schackbrädemetafor  

6. Praktiskt moment 3: Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans 

7. Praktiskt moment 4: Kortövning  

8. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 5  

9. Praktiskt moment 5: Kort vardaglig mindfulnessmeditation  

10. Avslutning 

05 

05 

10 

25 

20 

25 

20 

05 

05 

- 

Totalt: 120 

UTFÖRT ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 4 

1. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning - CD 

2. Vardaglig mindfulness 

3. Dagbok 4 

ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 5 

1. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning - CD 

2. Vardaglig mindfulness 

3. Dagbok 4 

MATERIAL TILL GRUPPMÖTE 4 

• Klocka eller liknande 

• Schackbräda och pjäser 

• Papperslappar 

TEMATA 

• Acceptans 

• Defusion 

 
 
 
 
 
 

 



 126

 

SYFTE 

Det övergripande syftet med gruppmöte 4 är att vidmakthålla rökfrihet genom fokus på att 

släppa taget om inre upplevelser och istället förhålla sig till dem på ett accepterande, 

observerande och icke-värderande sätt. 

TEMA 

Temata är acceptans och defusion. 

AGENDA 

1. Sammanfattning av gruppmöte 3 (5 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av föregående möte. 

Handledaren hjälper deltagarna att själva sammanfatta gruppmötet samt försöker reda ut 

eventuella oklarheter. 

 

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 4 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom det material som deltagarna arbetat med under 

den gångna veckan samt försöker reda ut eventuella oklarheter. 

 

3. Vara rökfri (10 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av att vara rökfria.  

 

4. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning (25 
min)  
Denna version av mindfulnessmeditation med andning är samma som finns på CD:n men 

här guidar istället en av handledarna. Syftet är att uppmärksamma här-och-nu aspekten 

av mindfulness med hjälp av andningen.  
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 

 

 

Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andningen 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position.  
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Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Och nu, uppmärksamma din andning. Lägg märke till hur luften strömmar in vid 

inandning och hur luften strömmar ut vid utandning, in och ut genom näsan eller genom 

munnen. Andas på det sätt som känns mest naturligt för dig. In och ut, in och ut. Låt 

bara din andning sköta sig själv utan att försöka styra den på något sätt.  

Paus - 10 sek 
3) Rikta nu uppmärksamheten till magen och upplev hur magen rör sig när du andas. 

Uppmärksamma hur magen spänner ut sig vid inandning och hur magen drar sig tillbaka 

och slappnar av vid utandning. Om du vill kan du lägga en hand på magen en stund för 

att känna rörelsen. Följ din andning och uppmärksamma hur magen förändras när du 

andas in och när du andas ut. En konstant rörelse vi sällan är medvetna om men som 

finns där hela tiden, dag som natt. Låt bara uppmärksamheten följa denna naturliga 

rörelse utan att försöka styra din andning på något sätt och låt rytmen infinna sig själv. 

Paus - 10 sek 
4) Kanske dina tankar vandrar iväg och för dig bort från din uppmärksamhet på magens 

rörelse. Tankar om framtida planer, drömmar, något som hänt tidigare eller något helt 

annat. Lägg märke till dina tankar och rikta varsamt tillbaka din uppmärksamhet på 

magens rörelse. Om ditt sinne vandrar iväg tusen gånger för du helt enkelt tillbaka din 

uppmärksamhet till magen tusen gånger. Magens rörelse finns som ett ankare, något att 

föra tillbaka uppmärksamheten till, till en medveten närvaro, här och nu. 

Paus - 10 sek 
5) Uppmärksamma hur din kropp av sig självt fyller på med ny luft vid inandning och gör sig 

av med gammal luft vid utandning, och hur magen rör sig kontinuerligt, in och ut, in och 

ut. 

Paus - 5 sek 
6) Fortsätt nu själv ett tag att bara vara med din andning, med din mages rörelse när den 

rör sig in och ut, in och ut, in och ut.  

Paus - 180 sek 
7) Om dina tankar vandrar iväg, lägg märke till vart tankarna för dig och rikta varsamt men 

bestämt tillbaka din uppmärksamhet på din mage som följsamt rör sig med din andning. 

Paus - 180 sek 
8) Om dina tankar vandrar iväg tusen gånger för du helt enkelt tillbaka din uppmärksamhet 

till magens rörelse tusen gånger. Var närvarande med din andning och den kontinuerliga 

rörelsen av magen som din andning ger upphov till.  
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Paus - 180 sek 
9) Upplev hur din kropp bara sitter, bara andas, bara är, här och nu och att du är vaken och 

fullt närvarande. 

Paus - 10 sek 
10) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 

- PLING - 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen.  

 

5. Praktiskt moment 2: Schackbrädemetafor (20 min) 
Schackbrädemetafor syftar till att illustrera defusion, att individen inte är sina tankar, 

känslor och kroppsliga sensationer utan istället har sina tankar, känslor och kroppsliga 

sensationer dvs. inte vara sammanblandad med dem.  
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt samt sätter fram 

schackbrädet och placerar ut pjäser vid rätt tillfälle. 
 

 

Schackbrädemetafor 
1) Vi ska nu undersöka om ett helt vanligt schackbräde kan hjälpa till att skapa förståelse 

för hur vi kan förhålla oss till våra tankar, känslor och kroppsliga sensationer, 

framförallt de som tar oss i riktning mot att röka. 

Handledaren sätter fram schackbrädet. 

2) Som ni ser så består ett schackbräde av en svartvitrutig bräda, vita pjäser och svarta 

pjäser. De svarta pjäserna tillhör ett gäng och de vita pjäserna tillhör ett annat gäng. 

Dessa båda gäng står i motsättning och krigar mot varandra. 

3) Föreställ er nu att era tankar, känslor och kroppsliga sensationer är som dom här 

schackpjäserna. Vissa negativa tankar verkar hänga ihop med vissa negativa känslor 

och kroppsliga sensationer. De utgör det ena gänget, det svarta gänget. Samma sak 

gäller för positiva upplevelser. De hänger ihop och utgör det andra gänget, det vita 

gänget. 

Handledaren placerar ut några svarta och vita pjäser på brädet och benämner varje 

pjäs med en negativ eller positiv tanke, känsla eller kroppslig sensation samt visar på 

att vissa hänger ihop med varandra.  
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4) OK, det verkar som om det här spelet handlar om att välja sida och gå ut i krig mot det 

andra gänget. Vi sätter upp det svarta gänget på den ena sidan och det vita gänget på 

den andra sidan, precis som i ett schackspel. 

5) Föreställ er nu att ni hoppar upp på den vita springaren och drar ut till strid mot det 

svarta gänget. Det svarta gänget som vi inte vill veta av, som vi inte tycker om och 

som vi vill bli av med.  

6) Men det verkar som om det finns ett problem här. Om vi drar ut i strid mot det svarta 

gänget så innebär det ju att vi börjar kriga mot oss själva. Det svarta gänget är faktiskt 

en del av oss själva. Och faktum är att ju mer vi krigar mot delar av oss själva desto 

större, starkare och mer dominerande kommer dessa delar att bli. Kriget kommer att 

bli mer och mer centralt i våra liv, det blir till en vana, en strategi vi använder oss av för 

att hantera våra negativa tankar, känslor och kroppsliga sensationer. 

7) Naturligtvis är den bakomliggande tanken med kriget, att rensa slagfältet på det svarta 

gänget, fullt logisk och förståelig. Det är så vi människor gör för att lösa problem och 

svårigheter och för det mesta är det en bra strategi som fungerar. Men i detta fall, när 

det handlar om inre upplevelser, så är det en hopplös strategi, den fungerar inte. 

8)  Ändå är krigsföring den enda strategi vi har lärt oss att ta till. Så det är inte konstigt att 

vi går ut i strid när det svarta gänget dyker upp och fortsätter med att strida för att 

försöka bli av med dem.  

9) Men frågan är, vill vi leva våra liv på ett slagfält och kämpa i en hopplös kamp? 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser utifrån den avslutande frågan. 

Handledaren försöker uppmärksamma ett accepterande och observerande 

förhållningssätt samt hopplösheten i att kämpa.  

 
6. Praktiskt moment 3: Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans (25 min)  

Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans har till syfte att lyfta fram 

acceptansaspekten av mindfulness. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 
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Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position. 

Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Och nu, sitt precis så som du gör. Rör dig inte utan sitt helt stilla. Var närvarande i nuet. 

Uppmärksamma hela dig som en enhet som bara sitter, som bara är. Uppmärksamma 

hela dig och hela din omgivning som en enda enhet som bara är. Sitt så här en stund. 

Paus 10 sek 
3) Uppmärksamma dina känslor, dina tankar och dina kropp. Låt de få vara precis så som 

de är. Låt dina tankar få vara som moln på himlen som dyker upp passerar och 

försvinner medan du står på avstånd och betraktar dem. Låt dina känslor få vara som 

havets vågar, som reser sig och sänks med jämna mellanrum medan du bara följer med 

på toppen av dem. Låt dina kropp bara sitta som den gör i denna stund.  

Paus 10 sek 
4) Uppmärksamma att det är precis så här du upplever det just nu och att det är helt tillåtet 

att låta dina tankar, dina känslor och din kropp få vara precis så som de är i stunden. 

Vad du än upplever så är det helt OK. 

Paus 10 sek 
5) Och du är vaken och fullt närvarande. Dina tankar är som moln, dina känslor som vågor 

och din kropp bara sitter helt stilla. Du är koncentrerad och medveten om dina 

upplevelser.  

Paus 10 sek 
6) Och acceptera helt enkelt att det är precis så här det är just nu och att det får vara precis 

så här, just i denna stund. Acceptera dina tankar, dina känslor och det du upplever i 

kroppen. Och var i detta en stund. 

Paus 10 sek 
7) Om dina tankar tar dig med på annat håll så uppmärksamma dem och låt dem bara få 

försvinna bort. Kanske upplever du det som tråkigt, ointressant, meningslöst eller något 

helt annat att sitta så här. Kanske upplever du rastlöshet, oro, irritation eller något helt 

annat. Kanske det kliar eller ömmar någonstans. Låt dina upplevelser få finnas där och 

acceptera dem precis så som de är.  

Paus 5 min 
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8) Upplev hur din kropp bara sitter, bara andas, bara är, här och nu och att du är vaken och 

fullt närvarande. 

Paus - 20 sek 
9) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig.  

- PLING - 

 

b. Feedback och diskussion  

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen.  

 

7. Praktiskt moment 4: Kortövning (20 min) 
Kortövning syftar till att ge deltagarna en upplevelse av ett icke-accepterande respektive 

accepterande förhållningssätt till sina tankar, känslor och kroppsliga sensationer samt 

känslan av att förhålla sig till dessa på ett observerande sätt. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt.  
 

 

Kortövning 
1) OK, nu ska vi försöka komma på så många negativa tankar, känslor eller kroppsliga 

sensationer ni just för tillfället upplever och som har samband med rökstoppet. 

Upplevelser som ni verkligen inte vill ha, som ni vill bli av med eller som ni kämpar med.  

Den ena handledaren hjälper deltagarna att komma på upplevelser medan den andra 

handledaren skriver ner varje upplevelse på en papperslapp. 

2) OK, är det rätt av mig att säga att jag har era negativa upplevelser här i mina händer? 

Handledaren lägger papperslapparna i sina båda händer. 

3) Jag kommer nu att gå fram till var och en av er och kasta några lappar och försöka träffa 

er. Er enda uppgift är att försöka slå bort lapparna så att inga hamnar i erat knä. 

Handledaren går runt till var och en och kasta några lappar mot dem. 

4) OK, nu ska vi göra samma sak igen. Är det rätt av mig att säga att jag har era negativa 

upplevelser här i mina händer? 

Handledaren samlar ihop papperslapparna och lägg dem i sina båda händer. 

5) Jag kommer nu igen att gå fram till var och en av er och kasta några lappar och försöka 

träffa er. Men nu är er enda uppgift att bara låta lapparna landa där de landar. Landar de 

i knäet så landar de i knäet, det är helt OK. Bara uppmärksamma och observera var 

lapparna landar. 
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b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av de olika varianterna att 

förhålla sig till lapparna som slängs på dem samt knyter det samman med olika sätt att 

förhålla sig till inre upplevelser.  

 

8. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 5 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom materialet till gruppmöte 5. Materialet finns i 

arbetsboken. 

 

9. Praktiskt moment 5: Kort vardaglig mindfulnessmeditation (5 min) 
Kort vardaglig mindfulnessmeditation syftar till att generalisera ett mindfult förhållningssätt 

till situationer utanför gruppmötena. 

 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 

 

 

Kort vardaglig mindfulnessmeditation 

1) Sätt dig till rätta, blunda och följ med i det jag säger. 

2) Rikta din uppmärksamhet inåt och bli medveten om dina tankar, dina känslor och din 

kropp. Så gott som det går, observera dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

som händelser i ditt medvetande. Upplev dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

utan att döma, värdera eller undvika, även de obehagliga. Säg till dig själv ”OK, det är 

så här det är just nu”. 

3) Flytta din uppmärksamhet till din andning och följ andningen där den är som tydligast 

för dig, i nedre delen av magen, eller kanske vid näsborrarna. Observera varje 

inandning och varje utandning utan att försöka förändra den. Bli uppmärksam på din 

andning precis så som den är. 

4) Flytta din uppmärksamhet och upplev hela din kropp, hela dig som en 

sammanhängande helhet. Allt det du består av och alla dina upplevelser precis så som 

de är i stunden. Tillåt dig att vara precis så som du är i stunden utan att förändra 

någonting. 

5) Och upplev hur du bara är, här och nu och att du är vaken och fullt närvarande. Och 

tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 
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b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går kortfattat igenom deltagarnas upplevelse av meditationen. 

 
10. Avslutning 

Båda handledarna avslutar med att tacka för medverkan och ett väl utför arbete. 

                    

Totalt: 120 min 



 134

 

VECKA 5: GRUPPMÖTE 5 
 

AGENDA Tid/min 

1. Sammanfattning av gruppmöte 4 

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 5 

3. Vara rökfri 

4. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning   

5. Praktiskt moment 2: Observatören 

6. Praktiskt moment 3: Träskmetaforen 

7. Praktiskt moment 4: Mindfulnessmeditation och acceptans 

8. Inför rökavvänjningens avslut 

9. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 6 

10. Praktiskt moment 5: Kort vardaglig mindfulnessmeditation  

11. Avslutning 

05 

05 

10 

25 

15 

15 

25 

10 

05 

05 

- 

Totalt: 120 

UTFÖRT ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 5 

1. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning - CD 

2. Vardaglig mindfulness 

3. Dagbok 5 

ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 6 

1. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning - CD 

2. Vardaglig mindfulness 

3. Dagbok 6 

MATERIAL TILL GRUPPMÖTE 5 

• Klocka eller liknande 

TEMATA 

• Defusion 

• Värderiktad handling  
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SYFTE 

Det övergripande syftet med gruppmöte 5 är att vidmakthålla rökfrihet genom fokus på att 

släppa taget om inre upplevelser och istället förhålla sig till dem på ett accepterande, 

observerande och icke-värderande sätt samt att fortsätta gå i samma riktning som sina 

livsvärden.  

TEMA 

Temata är defusion och värderiktad handling. 

AGENDA 

1. Sammanfattning av gruppmöte 4 (5 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av föregående möte. 

Handledaren hjälper deltagarna att själva sammanfatta gruppmötet samt försöker reda ut 

eventuella oklarheter.  

 

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 5 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom det material som deltagarna arbetat med under 

den gångna veckan samt försöker reda ut eventuella oklarheter. 

 

3. Vara rökfri (10 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av att vara rökfria.  

 

4. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning (25 
min)  
Denna version av mindfulnessmeditation med andning är samma som finns på CD:n men 

här guidar istället en av handledarna. Syftet är att uppmärksamma här-och-nu aspekten 

av mindfulness med hjälp av andningen.  
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 

 

 

Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andningen 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position.  
 



 136

 

Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Och nu, uppmärksamma din andning. Lägg märke till hur luften strömmar in vid 

inandning och hur luften strömmar ut vid utandning, in och ut genom näsan eller genom 

munnen. Andas på det sätt som känns mest naturligt för dig. In och ut, in och ut. Låt 

bara din andning sköta sig själv utan att försöka styra den på något sätt.  

Paus - 10 sek 
3) Rikta nu uppmärksamheten till magen och upplev hur magen rör sig när du andas. 

Uppmärksamma hur magen spänner ut sig vid inandning och hur magen drar sig tillbaka 

och slappnar av vid utandning. Om du vill kan du lägga en hand på magen en stund för 

att känna rörelsen. Följ din andning och uppmärksamma hur magen förändras när du 

andas in och när du andas ut. En konstant rörelse vi sällan är medvetna om men som 

finns där hela tiden, dag som natt. Låt bara uppmärksamheten följa denna naturliga 

rörelse utan att försöka styra din andning på något sätt och låt rytmen infinna sig själv. 

Paus - 10 sek 
4) Kanske dina tankar vandrar iväg och för dig bort från din uppmärksamhet på magens 

rörelse. Tankar om framtida planer, drömmar, något som hänt tidigare eller något helt 

annat. Lägg märke till dina tankar och rikta varsamt tillbaka din uppmärksamhet på 

magens rörelse. Om ditt sinne vandrar iväg tusen gånger för du helt enkelt tillbaka din 

uppmärksamhet till magen tusen gånger. Magens rörelse finns som ett ankare, något att 

föra tillbaka uppmärksamheten till, till en medveten närvaro, här och nu. 

Paus - 10 sek 
5) Uppmärksamma hur din kropp av sig självt fyller på med ny luft vid inandning och gör sig 

av med gammal luft vid utandning, och hur magen rör sig kontinuerligt, in och ut, in och 

ut. 

Paus - 5 sek 
6) Fortsätt nu själv ett tag att bara vara med din andning, med din mages rörelse när den 

rör sig in och ut, in och ut, in och ut.  

Paus - 180 sek 
7) Om dina tankar vandrar iväg, lägg märke till vart tankarna för dig och rikta varsamt men 

bestämt tillbaka din uppmärksamhet på din mage som följsamt rör sig med din andning. 

Paus - 180 sek 
8) Om dina tankar vandrar iväg tusen gånger för du helt enkelt tillbaka din 

uppmärksamhet till magens rörelse tusen gånger. Var närvarande med din andning och 

den kontinuerliga rörelsen av magen som din andning ger upphov till. 
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Paus - 180 sek 
9) Upplev hur din kropp bara sitter, bara andas, bara är, här och nu och att du är vaken och 

fullt närvarande. 

Paus - 10 sek 
10) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 

- PLING - 
 

b. Feedback och diskussion  

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen. 

 

5. Praktiskt moment 2: Observatören 
Observatören syftar till att uppmärksamma defusion dvs. skillnaden mellan det medvetna 

observerande jaget och tankar, känslor och kroppsliga sensationer. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 
 

 

Observatören 
1) Jag ska nu guida dig till den plats där du inte är ditt innehåll, så sätt dig till rätta, blunda 

och följ med i det jag säger.  

2) OK, lägg märket till vart du är just nu. Uppmärksamma dig själv, rummet du är i och dig 

själv sittande i rummet. Uppmärksamma din kropp, hur du sitter i stolen, hur din 

kroppsställning är i stolen och hur du upplever stolen med din kropp.  

3) OK, uppmärksamma nu om det finns några kroppsliga sensationer. Låt de i så fall vara 

som de är och var medveten om dem. Uppmärksamma om det finns några känslor. Låt 

de i så fall vara som de är och var medveten om dem. Och uppmärksamma nu om det 

finns några tankar och låt de i så fall vara som de är och var medveten om dem. 

4) OK, lägg nu märke till att när du uppmärksammade dina kroppsliga sensationer, dina 

känslor och dina tankar så var det en del av dig som uppmärksammade dem. Vi kan 

kalla den delen av dig för ditt observerande jag.  Det är denna del av dig som är 

medveten om vad jag säger just nu. Det är även denna del av dig som du kallar för jag. 

Ditt observerande jag är den du har varit i hela ditt liv.  

5) OK, jag ber inte att du ska tro på det här. Det är inte frågan om övertygelse eller tro. 

Fundera istället på vad jag har sagt och lägg sedan märke till skillnaden mellan vad du 

funderar på och vem det är som funderar.  

6) OK, vi går tillbaks till din kropp. Notera att din kropp är i ständig förändring. Ibland är den 
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sjuk och ibland är den frisk. Den kan vara utvilad eller trött. Den kan vara stark eller 

svag. En gång var din kropp liten och nu är den större. De celler som du har nu är inte 

desamma som när du var liten. Till och med när du sitter här och lyssnar förändras de. 

Så om du har varit det du kallar för ditt jag i hela ditt liv och att din kropp är i ständig 

förändring så måste det betyda att du inte är din kropp. OK, uppmärksamma din kropp 

en stund nu och lägg samtidigt märke till att du är den som uppmärksammar.  

7) OK, vi går nu över till dina känslor. Notera att dina känslor ständigt förändras. Ibland 

känner du kärlek och ibland hat, Ibland lugn och ibland spänning, ibland glädje och 

ibland sorg. Till och med nu har du känslor, kanske intresse, kanske uttråkad. Det enda 

du kan räkna med när det gäller känslor är att de förändras. Även om en stor våg av en 

känsla dyker upp så kommer den att lägga sig efter en stund. Så även om känslor 

kommer och går, så förändras inte ditt jag. Det måste betyda att du inte är dina känslor. 

OK, uppmärksamma dina känslor en stund nu och lägg samtidigt märke till att du är den 

som uppmärksammar. 

8) OK, vi går nu vidare till dina tankar. Notera att dina tankar är i ständig förändring. Det 

fanns en tid då du var outbildad, sen gick du till skolan och lärde dig nya tankar. Du har 

tillägnat dig nya kunskaper och idéer. Ibland tänker du på saker på ett visst sätt och 

ibland på ett annat sätt. Ibland verkar tankarna till och med sakna förnuft eller kommer 

upp från ingenstans. Notera hur många olika tankar du har haft sen du kom hit idag. Och 

trots det så finns det ett jag hos dig som vet vad du tänker och som inte förändras. Det 

måste betyda att du inte är dina tankar. OK, uppmärksamma din tankar en stund nu och 

lägg samtidigt märke till att du är den som uppmärksammar. 

9) OK, notera att du, ditt jag är konstant. Du var du när du var liten och du är du nu. Du har 

varit det du kallar för ditt jag i hela ditt liv, trots att din kropp, dina känslor och dina tankar 

har förändrats och alltjämt förändras. Du är inte din kropp, dina känslor och dina tankar, 

de är innehållet i ditt liv. Du, det du kallar för ditt jag, är observatören som beskådar 

innehållet, som medvetet betraktar din kropp, dina känslor och dina tankar.  

10) OK, lägg märket till vart du är just nu. Uppmärksamma dig själv, rummet du är i och dig 

själv sittande i rummet en stund. Lägg samtidigt märke till att du är den som observerar. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av Observatören.  

 
11) Praktiskt moment 3: Träskmetaforen 

Träskmetaforen syftar till att stärka deltagarnas villighet att fortsätta gå i samma riktning 

som sina livsvärden. 
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a. Guidning 

En av deltagarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 
 

 

Träskmetaforen 
Föreställ dig att du ska vandra till ett vackert och naturskönt berg som du klart och tydligt 

kan se på avstånd. Snart efter att du börjat vandra trampar du in i ett träsk som sträcker sig 

så långt ögat når. Du säger till dig själv, ”Skit också, jag visste inte att jag skulle behöva gå 

genom ett träsk. Det stinker och mina skor är fulla av dynga. Jag kan knappt flytta mina 

fötter för all gyttja och jag är genomsur och trött. Varför sa inte någon att det fanns ett träsk 

här?” Valet är nu ditt: avbryt vandringen eller fortsätt genom träsket. På samma sätt är det 

med rökavvänjningen. Du trampar in i ett träsk, inte för att du vill få dynga och gyttja på dig, 

utan för att träsket finns mellan dig och dit du ska.  
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av metaforen. 

 

7. Praktiskt moment 4: Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans (25 min)  
Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans har till syfte att lyfta fram 

acceptansaspekten av mindfulness. 
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 
 

 

Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position. 

Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Och nu, sitt precis så som du gör. Rör dig inte utan sitt helt stilla. Var närvarande i nuet. 

Uppmärksamma hela dig som en enhet som bara sitter, som bara är. Uppmärksamma 

hela dig och hela din omgivning som en enda enhet som bara är. Sitt så här en stund. 

Paus 10 sek 
3) Uppmärksamma dina känslor, dina tankar och dina kropp. Låt de få vara precis så som 

de är. Låt dina tankar få vara som moln på himlen som dyker upp passerar och 

försvinner medan du står på avstånd och betraktar dem. Låt dina känslor få vara som  
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havets vågar, som reser sig och sänks med jämna mellanrum medan du bara följer med 

på toppen av dem. Låt din kropp bara sitta som den gör i denna stund.  

Paus 10 sek 
4) Uppmärksamma att det är precis så här du upplever det just nu och att det är helt tillåtet 

att låta dina tankar, dina känslor och din kropp få vara precis så som de är i stunden. 

Vad du än upplever så är det helt OK. 

Paus 10 sek 
5) Och du är vaken och fullt närvarande. Dina tankar är som moln, dina känslor som vågor 

och din kropp bara sitter helt stilla. Du är koncentrerad och medveten om dina 

upplevelser.  

Paus 10 sek 
6) Och acceptera helt enkelt att det är precis så här det är just nu och att det får vara precis 

så här, just i denna stund. Acceptera dina tankar, dina känslor och det du upplever i 

kroppen. Och var i detta en stund. 

Paus 10 sek 
7) Om dina tankar tar dig med på annat håll så uppmärksamma dem och låt dem bara få 

försvinna bort. Kanske upplever du det som tråkigt, ointressant, meningslöst eller något 

helt annat att sitta så här. Kanske upplever du rastlöshet, oro, irritation eller något helt 

annat. Kanske det kliar eller ömmar någonstans. Låt dina upplevelser få finnas där och 

acceptera dem precis så som de är.  

Paus 5 min 
8) Upplev hur din kropp bara sitter, bara andas, bara är, här och nu och att du är vaken och 

fullt närvarande. 

Paus - 20 sek 
9) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig.  

- PLING - 

 

b. Feedback och diskussion  

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen.  

 

8. Inför rökavvänjningens avslut (10 min) 
Detta moment syftar till att medvetandegöra tankar och känslor inför rökavvänjningens 

upphörande. En av handledarna går igenom deltagarnas förväntningar och farhågor inför 

upphörandet samt poängterar att rökavvänjningen även har som mål att göra 

handledarna och gruppträffarna onödiga.  
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9. Genomgång av arbetsmaterial till gruppmöte 6 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom arbetsmaterialet till gruppmöte 6. Materialet 

finns i arbetsboken. 

 

10. Praktiskt moment 5: Kort vardaglig mindfulnessmeditation (5 min) 
Kort vardaglig mindfulnessmeditation syftar till att generalisera ett mindfult förhållningssätt 

till situationer utanför gruppmötena. 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 

 

 

Kort vardaglig mindfulnessmeditation 

1) Sätt dig till rätta, blunda och följ med i det jag säger. 

2) Rikta din uppmärksamhet inåt och bli medveten om dina tankar, dina känslor och din 

kropp. Så gott som det går, observera dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

som händelser i ditt medvetande. Upplev dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

utan att döma, värdera eller undvika, även de obehagliga. Säg till dig själv ”OK, det är 

så här det är just nu”. 

3) Flytta din uppmärksamhet till din andning och följ andningen där den är som tydligast 

för dig, i nedre delen av magen, eller kanske vid näsborrarna. Observera varje 

inandning och varje utandning utan att försöka förändra den. Bli uppmärksam på din 

andning precis så som den är. 

4) Flytta din uppmärksamhet och upplev hela din kropp, hela dig som en 

sammanhängande helhet. Allt det du består av och alla dina upplevelser precis så som 

de är i stunden. Tillåt dig att vara precis så som du är i stunden utan att förändra 

någonting. 

5) Och upplev hur du bara är, här och nu och att du är vaken och fullt närvarande. Och 

tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går kortfattat igenom deltagarnas upplevelse av meditationen. 

 
11. Avslutning 

Båda handledarna avslutar med att tacka för medverkan och ett väl utför arbete. 

 

Totalt: 120 min 
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VECKA 6: GRUPPMÖTE 6 
 

AGENDA Tid/min 

1. Sammanfattning av gruppmöte 5 

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 6 

3. Vara rökfri 

4. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning 

5. Repetition och sammanfattning av rökavvänjningen 

6. Praktiskt moment 2: Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans 

7. Rökfri efter rökavvänjningen 

8. Arbete efter rökavvänjningens slut 

9. Praktiskt moment 3: Kort vardaglig mindfulnessmeditation  

10. Kort utvärdering 

11. Avslutning 

05 

05 

10 

25 

15 

25 

15 

05 

05 

10 

- 

Totalt: 120 

UTFÖRT ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 6 

1. Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning - CD 

2. Vardaglig mindfulness 

3. Dagbok 5 

ARBETSMATERIAL TILL GRUPPMÖTE 6 

• Klocka eller liknande 

TEMA 

• Övergripande 
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SYFTE 

Det övergripande syftet med gruppmöte 6 är att vidmakthålla rökfrihet efter rökavvänjningens 

upphörande genom repetition och utvärdering samt diskussion om fortsatt rökfrihet. 

TEMA 

Tema är generell aspekt av rökavvänjningen och dess innehåll. 

AGENDA 

1. Sammanfattning av gruppmöte 5 (5 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av föregående möte. 

Handledaren hjälper deltagarna att själva sammanfatta gruppmötet samt försöker reda ut 

eventuella oklarheter.  

 

2. Genomgång av utfört arbetsmaterial till gruppmöte 6 (5 min) 
En av handledarna går kortfattat igenom det material som deltagarna arbetat med under 

den gångna veckan samt försöker reda ut eventuella oklarheter. 

 

3. Vara rökfri (10 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av att vara rökfria. Om någon 

inte upphört eller återfallit ges förslag på vart personen kan vända sig för att få stöd och 

hjälp. 

 

4. Praktiskt moment 1: Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning (25 
min)  
Denna version av mindfulnessmeditation med andning är samma som finns på CD:n men 

här guidar istället en av handledarna. Syftet är att uppmärksamma här-och-nu aspekten 

av mindfulness med hjälp av andningen.  
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 

 

 

Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andningen 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position.  
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Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Och nu, uppmärksamma din andning. Lägg märke till hur luften strömmar in vid 

inandning och hur luften strömmar ut vid utandning, in och ut genom näsan eller genom 

munnen. Andas på det sätt som känns mest naturligt för dig. In och ut, in och ut. Låt 

bara din andning sköta sig själv utan att försöka styra den på något sätt.  

Paus - 10 sek 
3) Rikta nu uppmärksamheten till magen och upplev hur magen rör sig när du andas. 

Uppmärksamma hur magen spänner ut sig vid inandning och hur magen drar sig tillbaka 

och slappnar av vid utandning. Om du vill kan du lägga en hand på magen en stund för 

att känna rörelsen. Följ din andning och uppmärksamma hur magen förändras när du 

andas in och när du andas ut. En konstant rörelse vi sällan är medvetna om men som 

finns där hela tiden, dag som natt. Låt bara uppmärksamheten följa denna naturliga 

rörelse utan att försöka styra din andning på något sätt och låt rytmen infinna sig själv. 

Paus - 10 sek 
4) Kanske dina tankar vandrar iväg och för dig bort från din uppmärksamhet på magens 

rörelse. Tankar om framtida planer, drömmar, något som hänt tidigare eller något helt 

annat. Lägg märke till dina tankar och rikta varsamt tillbaka din uppmärksamhet på 

magens rörelse. Om ditt sinne vandrar iväg tusen gånger för du helt enkelt tillbaka din 

uppmärksamhet till magen tusen gånger. Magens rörelse finns som ett ankare, något att 

föra tillbaka uppmärksamheten till, till en medveten närvaro, här och nu. 

Paus - 10 sek 
5) Uppmärksamma hur din kropp av sig självt fyller på med ny luft vid inandning och gör sig 

av med gammal luft vid utandning, och hur magen rör sig kontinuerligt, in och ut, in och 

ut. 

Paus - 5 sek 
6) Fortsätt nu själv ett tag att bara vara med din andning, med din mages rörelse när den 

rör sig in och ut, in och ut, in och ut.  

Paus - 180 sek 
7) Om dina tankar vandrar iväg, lägg märke till vart tankarna för dig och rikta varsamt men 

bestämt tillbaka din uppmärksamhet på din mage som följsamt rör sig med din andning. 

Paus - 180 sek 
8) Om dina tankar vandrar iväg tusen gånger för du helt enkelt tillbaka din 

uppmärksamhet till magens rörelse tusen gånger. Var närvarande med din andning och 

den kontinuerliga rörelsen av magen som din andning ger upphov till.  
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Paus - 180 sek 
9) Upplev hur din kropp bara sitter, bara andas, bara är, här och nu och att du är vaken 

och fullt närvarande. 

Paus - 10 sek 
10) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig.  

- PLING - 

 

b. Feedback och diskussion  

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen.  

 

5. Repetition och sammanfattning av rökavvänjningen (15 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av innehållet i rökavvänjningen. 

Handledaren försöker få deltagarna att själva kort repetera och sammanfatta 

rökavvänjningen.  

 
6. Praktiskt moment 2: Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans (25 min)  

Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans har till syfte att lyfta fram 

acceptansaspekten av mindfulness.  
 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. Börja och avsluta själva 

meditationen med ett pling på en klocka eller liknande. 
 

 

Mindfulnessmeditation med fokus på acceptans 
1) Denna stund är avsatt för just dig. Sätt dig tillrätta så du får en rak och värdig hållning 

utan för stor anspänning. Du ska kunna sitta i denna position under hela övningen. 

Ögonen kan vara öppna eller slutna. Lägg händerna där det känns mest naturligt för 

dig och försök att finna en för dig behaglig position. 

Paus - 5 sek  

- PLING - 
2) Och nu, sitt precis så som du gör. Rör dig inte utan sitt helt stilla. Var närvarande i nuet. 

Uppmärksamma hela dig som en enhet som bara sitter, som bara är. Uppmärksamma 

hela dig och hela din omgivning som en enda enhet som bara är. Sitt så här en stund. 

Paus 10 sek 
3) Uppmärksamma dina känslor, dina tankar och dina kropp. Låt de få vara precis så som 

de är. Låt dina tankar få vara som moln på himlen som dyker upp passerar och  
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försvinner medan du står på avstånd och betraktar dem. Låt dina känslor få vara som 

havets vågar, som reser sig och sänks med jämna mellanrum medan du bara följer med 

på toppen av dem. Låt din kropp bara sitta som den gör i denna stund.  

Paus 10 sek 
4) Uppmärksamma att det är precis så här du upplever det just nu och att det är helt tillåtet 

att låta dina tankar, dina känslor och din kropp få vara precis så som de är i stunden. 

Vad du än upplever så är det helt OK. 

Paus 10 sek 
5) Och du är vaken och fullt närvarande. Dina tankar är som moln, dina känslor som vågor 

och din kropp bara sitter helt stilla. Du är koncentrerad och medveten om dina 

upplevelser.  

Paus 10 sek 
6) Och acceptera helt enkelt att det är precis så här det är just nu och att det får vara precis 

så här, just i denna stund. Acceptera dina tankar, dina känslor och det du upplever i 

kroppen. Och var i detta en stund. 

Paus 10 sek 
7) Om dina tankar tar dig med på annat håll så uppmärksamma dem och låt dem bara få 

försvinna bort. Kanske upplever du det som tråkigt, ointressant, meningslöst eller något 

helt annat att sitta så här. Kanske upplever du rastlöshet, oro, irritation eller något helt 

annat. Kanske det kliar eller ömmar någonstans. Låt dina upplevelser få finnas där och 

acceptera dem precis så som de är.  

Paus 5 min 
8) Upplev hur din kropp bara sitter, bara andas, bara är, här och nu och att du är vaken och 

fullt närvarande. 

Paus - 20 sek 
9) Tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig.  

- PLING - 

 

b. Feedback och diskussion  

En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av meditationen.  

 

7. Rökfri efter rökavvänjningen (15 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas åsikter om hur ett rökfritt liv ska 

vidmakthållas och vad som särskilt krävs den närmsta tiden efter rökavvänjningens 

upphörande. Handledaren poängterar relevansen av att fortsätta med  
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mindfulnessmeditation och vardaglig mindfulness för att underlätta vidmakthållandet av 

ett rökfritt liv. Rökfri efter rökavvänjningen har förberetts av deltagarna och finns i 

arbetsboken. 

 

8. Praktiskt moment 3: Kort vardaglig mindfulnessmeditation (5 min) 
Kort vardaglig mindfulnessmeditation syftar till att generalisera ett mindfult förhållningssätt 

till situationer utanför gruppmötena. 

 

a. Guidning 

En av handledarna läser texten på ett lugnt och harmoniskt sätt. 

 

 

Kort vardaglig mindfulnessmeditation 

1) Sätt dig till rätta, blunda och följ med i det jag säger. 

2) Rikta din uppmärksamhet inåt och bli medveten om dina tankar, dina känslor och din 

kropp. Så gott som det går, observera dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

som händelser i ditt medvetande. Upplev dina tankar, känslor och kroppsliga yttringar 

utan att döma, värdera eller undvika, även de obehagliga. Säg till dig själv ”OK, det är 

så här det är just nu”. 

3) Flytta din uppmärksamhet till din andning och följ andningen där den är som tydligast 

för dig, i nedre delen av magen, eller kanske vid näsborrarna. Observera varje 

inandning och varje utandning utan att försöka förändra den. Bli uppmärksam på din 

andning precis så som den är. 

4) Flytta din uppmärksamhet och upplev hela din kropp, hela dig som en 

sammanhängande helhet. Allt det du består av och alla dina upplevelser precis så som 

de är i stunden. Tillåt dig att vara precis så som du är i stunden utan att förändra 

någonting. 

5) Och upplev hur du bara är, här och nu och att du är vaken och fullt närvarande. Och 

tacka dig själv för denna stund av medveten närvaro och uppmärksamhet som du själv 

givit dig. 
 

b. Feedback och diskussion 

En av handledarna går kortfattat igenom deltagarnas upplevelse av meditationen. 
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9. Kort utvärdering (10 min) 
En av handledarna går igenom deltagarnas upplevelser av rökavvänjningen, vad som var 

bra, vad som var mindre bra och vad som var dåligt. Handledaren går även igenom 

deltagarnas upplevelser av rökavvänjningen behjälplighet samt vilka moment som hjälpt 

mest respektive minst. 

 

10. Avslutning 
Båda handledarna avslutar med att tacka för medverkan i rökavvänjningen och ett väl 

utför arbete. 

 

Totalt: 120 min 
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VÄLKOMMEN SOM DELTAGARE TILL 
MINDFULNESSBASERAD RÖKAVVÄNJNING  

 

 

 

För att leva ett rökfritt liv, är jag villig att förändra det jag kan förändra, att 

acceptera det jag inte kan förändra, och inse skillnaden där emellan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jonas Sand & Dan Rosenqvist 2006
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INFORMATION 
 
Gruppmöte 1 startar:  

Klockan:  

Plats:  

 
 

SCHEMA OCH GRUPPMÖTEN 
Som du ser på schemat är tidsplanen för rökavvänjningen 6 veckor. Vecka 1 utgörs enbart 

av självständigt arbete utifrån arbetsmaterial i denna arbetsbok, medan vecka 2 till 6 även 

innehåller gruppmöten. Det planerade rökstoppet infaller under vecka 3, ungefär halvvägs in 

i rökavvänjningen. Varje gruppmöte kommer att ta cirka 120 minuter, med en maxtid på 150 

minuter. Antal gruppdeltagare är 8-10 stycken och handledarna är 2 till antalet.  

 

Vecka Dag: Dag: Dag: 
 

1 
 

Självständigt arbete 
 

 
2 

 

Gruppmöte 1 
 

  

 
3 

 

Gruppmöte 2 
 

 RÖKSTOPP 
 

 
4 

 

Gruppmöte 3 
 

Gruppmöte 4 
 

 

 
5 

 

Gruppmöte 5 
 

  

 
6 

 

Gruppmöte 6 
 

  

 
 

HANDLEDARNA 
Namn: 
            
 

Namn: 
        

Tel. 
        
 

Tel. 
            

E-post 
          
 

E-post 
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ARBETSBOKEN 
I arbetsboken finns allt material samlat som du ska arbeta med under rökavvänjningen. 

Materialet är framförallt till för självständigt arbete men kommer stundtals även att användas i 

gruppsammanhang. Därför är det viktigt att du till varje gruppmöte tar med dig arbetsboken.  

 

Eftersom rökavvänjningen i stor utsträckning bygger på varje deltagares eget arbete är det 

viktigt att du engagerar dig i materialet. Det gör du genom att inför varje gruppmöte läsa den 

information och utföra de uppgifter som hör till respektive vecka.  

 

Arbetsboken är upplagd veckovis och följer samma ordning som gruppmötena. Det betyder 

att vecka 1 i arbetsboken innehåller arbetsmaterial för den första veckan samt för gruppmöte 

1, vecka 2 för den andra veckan samt för gruppmöte 2, osv. Du behöver alltså inte arbeta 

med hela boken på en gång utan enbart med det arbetsmaterial som är aktuellt för den 

vecka du befinner dig i. 

 

I arbetsboken finns en dagbok som löper under hela rökavvänjningen. Dagboken är 

uppdelad veckovis. Fyll i dagboken varje dag enligt de instruktioner som medföljer. Det är 

viktigt att du är så uppriktig som möjligt när du för dagbok. 

 

 

ATT BÖRJA MED 
Börja med det arbetsmaterial som finns i kapitel Vecka 1 på sidan 5 och arbeta med det fram 

till gruppmöte 1. Speciellt viktigt är att du börjar med de dagliga uppgifterna omgående samt 

utför uppgiften Värderiktning. 

 
 

Observera att det finns tre stycken uppgifter som du ska börja 
med omgående och utföra dagligen fram till gruppmöte 1 
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VECKA 1 
 

ARBETSMATERIAL FRAM TILL GRUPPMÖTE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glöm ej att ta med dig arbetsboken till gruppmötet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att göra fram till Gruppmöte 1 
 

Livsmål och livsvärden - Läs igenom informationen 
 

Rökavvänjningens fokus - 
 

Läs igenom informationen 
 

Värderiktning 
 

- Fyll i formuläret enligt instruktionerna 

Kontrakt 
 

- Läs igenom kontraktet och signera 

Guidad mindfulnessmeditation 
 

- Dagligen: Praktisera mindfulnessmeditation 

Vardaglig mindfulness 
 

- Dagligen: Praktisera vardaglig mindfulness 

Dagbok 1 
 

- Dagligen: Fyll i dagboken 
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LIVSMÅL OCH LIVSVÄRDEN 
I den mindfulnessbaserade rökavvänjningen talar vi om livsmål och livsvärden. Ett livsmål 

kan sägas vara en plats man vill gå till, dit man vill komma. Livsvärden är vad denna plats 

betyder, vad den känslomässigt står för.  

 

Man kan säga att livsvärden är det som hjälper dig att visa vägen fram till ditt livsmål, det 

som håller reda på kurs och riktning mot en för dig betydelsefull plats. Men livsvärden är 

även det som hjälper till att hålla dig kvar vid ditt livsmål, det som gör att du stanna kvar på 

en viss plats när du väl är där.  

 

I den mindfulnessbaserade rökavvänjningen är ditt livsmålet att vara rökfri. Det är den 

förutbestämda platsen du ska gå till och där du ska stanna. Men vad det känslomässigt 

innebär att vara rökfri vet bara du. Det är dina livsvärden som ska hjälpa dig fram till och 

hålla dig kvar vid ditt livsmål som rökfri. 

 

 

 

 

  RÖKST
 

 

OPP 

Bli rökfri Vara rökfri Vara rökare 

LIVSMÅL 

LIVSVÄRDEN 
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RÖKAVVÄNJNINGENS FOKUS 
 
Din rökning är ett konkret handlande, ett beteende som kan observeras av dig och av andra. 

När du röker en cigarett så sker det antingen spontant och reflexmässigt på en omedveten 

nivå eller så gör du det på ett mer eller mindre medvetet sätt. Vare sig det är det ena eller det 

andra så är din rökning alltid något som du utför med din kropp. 

 

I den mindfulnessbaserade rökavvänjningen fokuserar vi inte på att bli fri från ett 

rökberoende utan istället på att vara rökfri. Vara rökfri innebär att ditt konkreta handlandet att 

röka inte längre existerar. Det betyder att du kan uppnå och vidmakthålla ett rökfritt liv trots 

ditt rökberoende. 

 

Hur ska detta då gå till? Jo, ditt konkreta handlandet att röka en cigarett föregås alltid av 

någonting. Framförallt är det dina inre upplevelser som tankar, känslor och kroppsliga 

sensationer som gör att du tänder en cigarett. Lösningen skulle då ligga i att ta bort dessa 

upplevelser som föregår ditt rökande. Men en sådan lösning är problematisk eftersom inre 

upplevelser är svåra, om än omöjliga, att kontrollera dvs. förändra, undvika eller ta bort.  

 

Myt Om jag bara kan göra mig av med de tankar, känslor och kroppsliga 
sensationer som triggar mig att röka så är kampen vunnen. 

Fakta Att försöka förändra, undvika eller ta bort tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer ger motsatt effekt – de ges istället en allt mer 
framträdande roll ju mer vi kämpar mot dem. 

 

Lösningen borde istället ligga i att bryta förbindelsen mellan de inre upplevelserna och det 

konkreta handlandet och det är precis detta som fallet. Genom att medvetandegöra de inre 

upplevelserna som föregår din rökning och förhålla sig till dem på ett speciellt sätt så 

behöver inte upplevelserna styra ditt konkreta handlande.  

 

Fokus i den mindfulnessbaserade rökavvänjningen är alltså dina inre upplevelser som styr 

ditt rökande samt ett särskilt förhållningssätt till dem, ett mindfult förhållningssätt, som bidrar 

till att bryta förbindelsen mellan dina inre upplevelser och ditt konkreta handlande.  

 

 
 

 
 
 
 

Inre upplevelser Konkret handlande 

Mindfulness 
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VÄRDERIKTNING 
 
Inledning 
Med hjälp av formuläret som du finner på sidan 11 kan du öka din förståelse för ditt 

rökberoende. Formuläret ger dig möjlighet att utforska vilka typiska tankar, känslor och 

situationer som triggar dig till att röka, vilka känslomässiga värden du upplever med att röka 

respektive inte röka och vilka konkreta alternativ du kan ta till istället för att röka. Det är viktigt 

att du tar dig tid till denna uppgift och läser instruktionerna mycket noga. Försök så gott det 

går att fylla i så många rader du kan. Ju fler rader du fyller i desto större utforskande av och 

bättre förståelse för ditt rökberoende. Vid gruppmöte 1 kommer vi att gå igenom och arbeta 

med formuläret du fyllt i.  

 

Instruktioner 
Läs igenom instruktionerna mycket noga en gång innan du börjar fylla i formuläret. Följ 

sedan instruktionerna punkt för punkt. Om du stöter på problem så gå tillbaka till 

instruktionerna eller ta hjälp av de exempel som ges.  
 
1. Kolumn 1 handlar dels om yttre faktorer som saker, platser, personer och händelser som 

triggar dig att röka, dels om inre faktorer som tankar, känslor och kroppsliga sensationer 

som även de triggar dig att röka. Försök att komma på en för dig typisk yttre eller inre 

faktor som gör att du tänder en cigarett. Skriv in den faktorn på första raden i kolumn 1. 
 
2. Kolumn 2 handlar om det som du upplever som positivt med att röka just denna cigarett 

som triggats av den yttre eller inre faktorn. Det är den känslomässiga belöning som 

cigaretten ger dig som ska fyllas i. Cigaretten lägger alltså till något du vill ha, någonting 

som har ett positivt värde för dig. Skriv in på första raden i kolumn 2, vad du upplever att 

denna cigarett känslomässigt ger dig.  
 

Skatta sedan i den lilla kolumnen till höger med rubriken P (Poäng) hur mycket du 

värderar denna upplevelse. Skatta mellan 0 och 100, där 0 är ”betyder inget” och 100 är 

”betyder mycket”. 
 

3. Kolumn 3 handlar om konkreta alternativ du kan ta till istället för att röka denna cigarett. 

Det är vad du konkret kan göra för att helt eller delvis ta bort det som cigaretten annars 

fullständigt skulle ta bort. Det kan vara att äta eller dricka något, aktivera dig eller vila, gå 

undan från platser eller plocka bort föremål som påminner om rökning, etc. (ej 

nikotinersättnings- eller tobaksprodukter). Skriv in på första raden i kolumn 3, konkreta 

alternativ du kan ta till istället för att röka. 
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Skatta sedan i den lilla kolumnen till höger hur mycket du anser att konkreta alternativ tar 

bort det som cigaretten annars fullständigt skulle ta bort. Skatta mellan 0 och 100, där 0 

är ”tar bort inget” och 100 är ”tar bort allt”. 
 
4. Kolumn 4 handlar om negativa upplevelser som kvarstår efter att du använt konkreta 

alternativ. Det kan vara sug, irritation, tomhetskänslor, nedstämdhet, darrighet, oro, 

stress, etc. Du hade inte haft några kvarvarande upplevelser om du istället hade rökt. 

Cigaretten tar alltså fullständigt bort något du inte vill ha, någonting du upplever som 

negativt. Skriv in på första raden i kolumn 4, kvarstående upplevelser du har efter att 

använt konkreta alternativ.  
 

Skatta sedan i den lilla kolumnen till höger hur mycket som återstår av det som cigaretten 

annars helt skulle ha tagit bort. Det gör du genom att dra din poäng i kolumn 3 från talet 

100 (100 – Poäng kolumn 3). Detta blir alltså din poäng på kvarvarande upplevelse. 
 
5. Kolumn 5 handlar om det som du upplever som positivt med att inte röka denna cigarett 

dvs. vad det har för värde för dig att inte röka. Detta är även dina livsvärden. Skriv in på 

första raden i kolumn 5, vad du upplever att det känslomässigt ger dig att inte röka denna 

cigarett. 
 

Skatta sedan i den lilla kolumnen till höger hur mycket du värderar denna upplevelse. 

Skatta mellan 0 och 100, där 0 är ”betyder inget” och 100 är ”betyder mycket”. 
 
6. Gör nu samma sak rad för rad så långt du kan. Försök att täcka så många rader som 

möjligt.  

 

 

 

Exempel för ifyllnad av formulär 
 

Kolumn 1:  En inre faktor som triggar mig att röka är när tanken dyker upp som säger ”nu måste jag ha en 

cigarett för annars klarar jag inte av mer”.  

Kolumn 2:  Denna cigarett betyder nästan total tillfredsställelse både till kropp och själ. Jag skattar denna 

upplevelse av tillfredsställelse till 99. 

Kolumn 3:  Om jag inte skulle röka när denna tanke dyker upp kan jag istället dricka några glas vatten. Men att 

dricka vatten tar bara bort 9 av det som cigaretten helt skulle ta bort.  

Kolumn 4:  Vad jag fortfarande upplever är ett massivt sug och en rastlöshet i kroppen. Om vattendrickandet 

bara tar bort 9 av 100 så är det 91 kvar av det som cigaretten helt skulle ha tagit bort. 

Kolumn 5:  Att dricka vatten istället för att röka när denna tanke kommer betyder att jag upplever mig som 

fräsch och nyttig. Denna upplevelse av fräsch och nyttig skattar jag till 50. 

 

 

 



 161

Resultatuträkning 
Räkna nu ut medelvärdena för kolumn 2 till 5 var för sig. Detta gör du genom att lägga 

samman alla tal kolumnvis och därefter dela varje summa med antal rader du fyllt i. För att 

det ska bli korrekt betyder det att du inte kan lämna någon rad i en kolumn tom. Har du 

påbörjat en rad måste hela raden fyllas i. Fyll därefter i de uträknade medelvärdena på första 

raden (Medelvärde I) i tabellen under formuläret. 

 

Räkna nu ut medelvärdena för kolumn 2 och 4 respektive kolumn 3 och 5. Detta gör du 

genom att lägga samman talen du tidigare erhöll för kolumn 2 respektive 4 till en summa och 

delar sedan denna summa med talet 2. Gör likadant med kolumn 3 och 5. Fyll därefter i de 

nya medelvärdena på andra raden (Medelvärde II) i tabellen under formuläret. Fyll även i de 

nya medelvärdena i de två pilarna över formuläret. Medelvärdet för kolumn 2 och 4 ska till 

röd pil (vänstra) och medelvärdet för kolumn 3 och 5 ska till grön pil (högra). 

 
 

Vi kommer att gå igenom formuläret du fyllt i vid gruppmöte 1  
så glöm inte att ta med dig arbetsboken 

 

 

Fundera på 
Redan nu kan du fundera på vem av de två figurerna i formuläret som kommer att vinna 

dragkampen utifrån styrkan du skattat i respektive pil samt vad man kan göra för att figuren 

vid den gröna pilen ska vinna i det långa loppet? 
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VÄRDERIKTNINGSFORMULÄR 

 

 
 

 
 
 
 

 KOLUMN 1 KOLUMN 2 KOLUMN 3 KOLUMN 4 KOLUMN 5 
 Yttre & Inre faktorer Värde att röka P Konkreta alternativ P Kvarvarande upplevelser P Värde att inte röka P 
Ex. 1 Situation: Direkt efter middagen Njutning & välbehag 75 Äter apelsin 35 Tomhetskänsla 65 Luktar inte rök inne 90 
Ex. 2 Tanke: Jag behöver en cigarett Tillfredsställelse 99 Dricker vatten 9 Sug & rastlöshet 91 Fräsch & nyttig 50 
Ex. 3 Känsla: Arg & irriterad  Lugnande 60 Går undan & slappnar av 25 Irritation & myrkrypningar 75 Avkoppling utan rök 70 

 

1  
 

        

 

2  
 

        

 

3  
 

        

 

4  
 

        

 

5  
 

        

 

6  
         

 

7  
 

        

 

8  
 

        

 

9  
 

        

 

10  
 

        

 
RESULTATUTRÄKNING 

 

 Kolumn 2 Kolumn 4 Kolumn 3 Kolumn 5 
 

Medelvärde I 
 

    

 
Medelvärde II 
 

  

RÖKFRI  
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RÖKA 
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KONTRAKT 
 
Detta kontrakt gäller mellan 

__________________________,___________________________, Instruktör/er och 

_________________________________________, deltagare. 

Jag (deltagare) är dock fri att avsluta den mindfulnessbaserade rökavvänjningen när 
som helst. Om jag avbryter ska jag omgående informera någon av instruktörerna 
samt andledningen till detta.  
 
 
 
Jag (deltagare) samtycker till följande: 
 

1. Att efter bästa förmåga fullfölja den mindfulnessbaserade rökavvänjningen. 
2. Att fortsätta som deltagare vid eventuellt återfall till rökning. 
3. Att behandla all information som lämnas i gruppen, av mig och av andra, 

konfidentiellt.  
 

 
 
Instruktören/er förbinder sig: 
 

1. Att behandla alla uppgifter som lämnas av deltagarna konfidentiellt. 
Deltagarnas identitet kommer ej att vara åtkomligt för någon utomstående. 

2. Att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.  
3. Att handla i enlighet med god forskningsetik och yrkesetiska principer.  

 
 
 
 
 
_____________________________ 
               Datum och ort 
 
 
_____________________________              _________________ 
                  Instruktör/er                     Deltagare 
 

 

Läs igenom, signera och ta med dig kontraktet till gruppmöte 1 
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GUIDAD MINDFULNESSMEDITATION 

 

CD:n, som du finner på sidan 51, innehåller Introduktion till mindfulnessmeditation (spår 1), 

Kort guidad mindfulnessmeditation (spår 2), Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på 

kroppen (spår 3) samt Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning (spår 4). 

 

Uppgift 
Varje dag fram till gruppmöte 1 ska du enbart praktisera spår 2, Kort guidade 

mindfulnessmeditation. Vid första tillfället lyssnar du först igenom introduktionen. Därefter 

räcker det med att du enbart praktiserar meditationen.  

 

Observera att du inte automatiskt kommer att erhålla någon tid för meditation. Du får helt 

enkelt ta dig den tiden. Det kan vara en god idé att på förhand bestämma sig för en tidpunkt 

för meditationspassen. Välj tidpunkt som passar dig och försök att hålla dig till den varje dag 

så att du därigenom får in en daglig rutin.  

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser av meditationen vid gruppmöte 1. 
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VARDAGLIG MINDFULNESS 
 

Mindfulness har egentligen inget värde om den inte praktiseras i vardagen. Därför är det 

viktigt att öva sig i att göra vardagliga saker på ett mindfult sätt.  

 

Uppgift 
Under veckan fram till gruppmöte 1 ska du varje dag försöka att röka en eller flera cigaretter 

på ett mindfult sätt. Det handlar helt enkelt om att vara fullt medveten och uppmärksam i nuet 

på det du gör dvs. röker. 

 

Försök att uppmärksamma varje skeende av ditt rökande. Det kan till exempel vara hur du 

tar i cigarettpaketet och hur paketet ser ut och känns, hur du tar fram en cigarett, hur du 

håller cigaretten och hur den ser ut och känns, hur du för cigaretten till munnen och hur den 

känns mellan läpparna, hur du tänder cigaretten, hur ditt första bloss upplevs i din kropp, var 

du gör av din arm när du inte tar ett bloss, hur du för handen fram till munnen och omsluter 

cigaretten och drar in rök, etc.  

 

Försök att uppmärksamma hela förloppet, från det att du blir röksugen fram tills du släcker 

cigaretten, på ett medvetet och uppmärksamt sätt. Uppmärksamma dina inre aspekter som 

tankar, känslor, kroppsliga sensationer och dina yttre aspekter som din kropps rörelse och 

omgivningen du är i. 

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser av att röka på ett mindfult sätt vid gruppmöte 1. 
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DAGBOK 1 - FRAM TILL GRUPPMÖTE 1 
 
1. Markera dag för dag när du praktiserat Kort guidad mindfulnessmeditation samt Vardaglig mindfulness genom att skatta hur medvetet 

närvarande i nuet du var under praktiseringen. Skatta genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din upplevelse, där 0 

betyder ”inget” och 4 betyder ”mycket”. Observera att om du inte praktiserat gör du ingen markering. 
 
 

Mindfulness Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

1 Kort guidad mindfulnessmeditation 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

2 Vardaglig mindfulness 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

 
2. Markera dag för dag antal cigaretter du rökt. Markera därefter resterande frågor med att skatta den siffra som bäste överensstämmer med 

dig, där 0 betyder ”inget” och 4 betyder ”mycket”. Observera att du ska skatta alla frågor. 

Frågor 

 
 

Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

1 Hur många cigaretter har du rökt idag? 
 

  

st
 

st st
 

st
  

st
 

st st 

2 Hur uppmärksam har du varit på de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka? 

 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4     

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   43 Till vilken grad har de tankar, känslor och kroppsliga 
sensationer som triggar dig att röka gjort så att du rökt? 

       

Till vilken grad har du hanterat de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka på ett 
mindfult sätt? 

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4 

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

4 
      

5  

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4Till vilken grad har du upplevt dig som stressad idag? 
 

     

6  

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4I vilken utsträckning har du ägnat din uppmärksamhet åt 
dina livsvärden av ett rökfritt liv? 
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3. Markera dag för dag om du upplevt något av följande genom att skatta det besvär som bäst överensstämmer med din upplevelse, där 0 

betyder ”inget besvär” och 4 betyder ”mycket besvär”.  Observera att om du inte upplevt något gör du ingen markering. 
 

Upplevelser Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

Röksug 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Nedstämdhet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Sömnsvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Irritation, frustration eller ilska 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Oro 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Koncentrationssvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Rastlöshet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Ökad aptit 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 
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Glöm ej att ta med dig arbetsboken till gruppmötet 

 

 

Att göra fram till Gruppmöte 2 

 

VECKA 2 

ARBETSMATERIAL FRAM TILL GRUPPMÖTE 2 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rökberoende 
 

- Läs igenom informationen 

Abstinensbesvär 
 

- Läs igenom informationen 

Livsvärden 
 

- Uppmärksamma dina livsvärden 

Guidad mindfulnessmeditation 
 

- Dagligen: Praktisera mindfulnessmeditation 

Vardaglig mindfulness 
 

- Dagligen: Praktisera vardaglig mindfulness 

Dagbok 2 - 
 

Dagligen: Fyll i dagboken 
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MINDFULNESS 
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RÖKBEROENDE 
Någonting gör att du röker, det kommer inte ur tomma intet. Ditt rökberoende utgör själva 

grunden till att du gång på gång tänder en cigarett. Men ditt rökberoende är inte enbart ett (1) 

beroende utan flera och utgörs av fysiologiskt, psykologiskt och socialt beroende.  

 

 
• Psykologiskt beroende har med ditt rökbeteende att göra. Det finns i stor sett tre olika 

psykologiska grunder till att du tänder en cigarett. Den första grunden

• Fysiologiskt beroende uppstår genom att din kropp, nervsystemet, vant sig vid att fungera 

med en jämn tillförsel av nikotin. Beroendet visar sig genom de kroppsliga sensationer 

som uppstår när nikotinhalten i ditt blod sjunker. Den mest märkbara yttringen är ofta det 

kraftfulla röksug eller begär som kan märkas på ett eller flera ställen i kroppen. Andra 

yttringar kan vara stress, rastlöshet och oro.  

 är att yttre faktorer 

som saker, platser, personer och händelser får dig att på ett automatiskt och rutinmässigt 

sätt att tända en cigarett. Det är ett inlärt beteende som vi ofta kallar för vana, ibland för 

dålig vana. Den andra grunden är att inre faktorer som tankar, känslor och kroppsliga 

sensationer som du upplever som negativa och vill bli av med får dig att tända en 

cigarett, därför att du förväntar dig att cigaretten kommer att ta bort det negativa. Det kan 

vara tankar på ensamhet, känslor av tristess eller yttringar av krypningar i kroppen. Den 

tredje grunden är att inre faktorer som tankar och känslor innehåller förväntningar på att 

cigaretten kommer att lägga till något du vill ha och får dig att tända den. Det du förväntar 

är ofta av känslomässig karaktär och något du vill åt. Det kan vara känsla av lugn, glädje, 

meningsfullhet eller njutning. För en schematisk illustration se sidan 21. 

Det finns dock ingen tydlig gräns mellan de olika beroendena. Det ena beroendet överlappar 

det andra och blir ofta till en helhet. Försök ända att skilja ut de olika beroendena hos dig 

själv, hur du upplever dem och var de sitter i din kropp. 

 

 
• Socialt beroende har även det med ditt rökbeteende att göra och är alltid kopplat till 

sociala sammanhang. Det kan vara att få vara med i en grupp, behov av likhet och 

samvaro eller utmärka sig i ett kollektivt sammanhang som gör att du tänder en cigarett.  

 

Kom dock ihåg att den mindfulnessbaserade rökavvänjningen inte fokuserar på att bli av 

med rökberoendet utan på att vara rökfri.
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3. 

2. 

1. 

 
 
 
YTTRE ASPEKTER INRE ASPEKTER BETEENDE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YTTRE FAKTORER 
 
TÄNDER CIGARET  T

REFLEX YTTRE  FAKTORER 

INRE FAKTORER 

TANKAR, KÄNSLOR OCH 
KROPPSLIGA SENSATIONE

SOM DIREKT ELLER AV 
PÅVERKAN FRÅN YTTRE 

FAKTORER TRIGGAR TILL
RÖKNING 

SAKER, PLATSER, PERSONER 
OCH HÄNDELSER I OMGIVNINGEN 

SOM INDIREKT, VIA INRE 
FAKTORER, TRIGGAR TILL 

RÖKNING  

RÖKNING GER DIREKT EFFEKT 

KROPPEN REAGERAR PÅ ETT 
INLÄRT OCH REFLEXMÄSSIGT 

SÄTT PÅ YTTRE FAKTORER 

SAKER, PLATSER, PERSONER 
OCH HÄNDELSER I OMGIVNINGEN 

SOM DIREKT TRIGGAR TILL 
RÖKNING 

INRE FAKTORER 
R 

 

OCH  ÅTERUPPRÄTTAR ETT 
EFTERSTRÄVAT TILLSTÅND 171
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ABSTINENSBESVÄR 
Abstinensbesvär i klassisk mening är kopplat till det fysiologiska beroendet och syftar på de 

kroppsliga sensationer som uppkommer i samband med att nikotinhalten i blodet sjunker. 

 

I den mindfulnessbaserade rökavvänjningen talar vi istället om abstinensbesvär som symtom 

på att det fysiologiska, psykologiska och sociala beroendet inte längre tillfredsställs genom 

rökning. Det betyder att alla de negativa upplevelser som uppkommer i samband med ett 

rökstopp innefattas i begreppet abstinensbesvär.  

 

Abstinensbesvär kan vara allt från depression, hopplöshet, meningslöshet och 

tomhetskänslor till irritation, ilska, oro och rastlöshet. Det kan även vara sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och trötthet. Men det mest framträdande abstinensbesväret är i 

många fall ett kraftigt röksug som beror på att din kropp vant sig vid en viss mängd nikotin 

och att denna mängd nu är för låg. Vissa abstinensbesvär är tillfälliga och fort övergående 

medan andra är mer ihållande och trappas av successivt under en längre tid. 

Abstinensbesvär är i regel som mest framträdande dagarna straxt efter rökstoppet. 

 

En vanlig uppfattning om abstinensbesvär, framförallt när det gäller röksug, är att när de 

dyker upp så kommer de att öka i styrka till en outhärdlig nivå. I själva verket så avtar 

besvären efter en tid. Grafen nedan visar det förväntade förloppet samt abstinensbesvärets 

reella förlopp. 

 
 
 
 
 
 

Förväntat förlopp  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstinens-
besvär 
 
Reellt förlopp 

Tid
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LIVSVÄRDEN 
Livsvärden är vad ett rökfritt liv känslomässigt betyder för dig och som nu ska visa dig vägen 

fram till att bli rökfri. Dina livsvärden av ett rökfritt liv är en viktig motivationell faktor. Men 

livsvärden har alltid en känslomässig aspekt vilket motivation kan sakna. Följande exempel 

belyser detta. 

Att vara rökfri betyder för mig att jag … 

 

Skriv upp vad det känslomässigt betyder för dig att vara rökfri. Försök att komma på så 

många livsvärden som möjligt. Får du svårt att identifiera känslan av någonting så fråga dig 

själv, ”vad betyder det här för mig?” (Exempel: Fråga - Vad betyder bättre hälsa för mig? 

Svar – Jag känner mig mer tillfreds med mig själv.).  

 

1. Motivation: …får bättre hälsa. 

2. Livsvärden: …känner mig piggare och sundare. 

Uppgift 

 

Mina livsvärden av ett rökfritt liv 
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GUIDAD MINDFULNESSMEDITATION 

Uppgift 
Varje dag fram till gruppmöte 2 ska du enbart praktisera spår 3, Mindfulnessmeditation med 

 

uppmärksamhet på kroppen, utifrån CD:n du erhållit.   

 

 

Försök att släppa alla förväntningar på att känna något speciellt under meditationen eller på 

meditationen som helhet. Låt bara dina upplevelser under meditationen vara precis så som 

de är i stunden. Så gott som det går, döm inte dina upplevelser eller dig själv.  

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser vid gruppmöte 2.  
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VARDAGLIG MINDFULNESS 

Under veckan fram till gruppmöte 2 ska du fortsätta med att varje dag röka en eller flera 

cigaretter på ett mindfult sätt, dvs. fullt medveten och uppmärksam i nuet på rökningen.  

 

 
Uppgift 

 

Försök att uppmärksamma hela förloppet, från det att du blir röksugen fram tills du släcker 

cigaretten, på ett medvetet och uppmärksamt sätt. 

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser av att röka på ett mindfult sätt vid gruppmöte 2. 
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DAGBOK 2 - FRAM TILL GRUPPMÖTE 2 
 
1. Markera dag för dag när du praktiserat Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen samt Vardaglig mindfulness genom att 

skatta hur medvetet närvarande i nuet du var under praktiseringen. Skatta genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din 

upplevelse, där 0 betyder ”inget” och 4 betyder ”mycket”. Observera att om du inte praktiserat gör du ingen markering. 
 
 

Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Mindfulness Dag: 

1 Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

2 Vardaglig mindfulness 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

 
2. Markera dag för dag antal cigaretter du rökt. Markera därefter resterande frågor med att skatta den siffra som bäste överensstämmer med 

dig, där 0 betyder ”inget” och 4 betyder ”mycket”. Observera att du ska skatta alla frågor. 
 
 

Frågor Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

1 Hur många cigaretter har du rökt idag? 
 

 

st
 

st
 

st
 

st
 

st
 

st
 

st 

2 Hur uppmärksam har du varit på de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka? 

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4       

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   43 Till vilken grad har de tankar, känslor och kroppsliga 
sensationer som triggar dig att röka gjort så att du rökt? 

     

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4 

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

4 Till vilken grad har du hanterat de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka på ett 
mindfult sätt? 

      

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   45 Till vilken grad har du upplevt dig som stressad idag? 
 

      

 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   46 I vilken utsträckning har du ägnat din uppmärksamhet åt 
dina livsvärden av ett rökfritt liv? 
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3. Markera dag för dag om du upplevt något av följande genom att skatta det besvär som bäst överensstämmer med din upplevelse, där 0 

betyder ”inget besvär” och 4 betyder ”mycket besvär”.  Observera att om du inte upplevt något gör du ingen markering. 
 

Upplevelser Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

Röksug 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Nedstämdhet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Sömnsvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Irritation, frustration eller ilska 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Oro 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Koncentrationssvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Rastlöshet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Ökad aptit 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 
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ARBETSMATERIAL FRAM TILL GRUPPMÖTE 3 

 

 

 

 
 
 
 
 

VECKA 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glöm ej att ta med dig arbetsboken till gruppmötet 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Att göra fram till Gruppmöte 3 
 

Rökstoppet 
 

- Läs igenom informationen 

Andningen 
 

Läs igenom informationen - 

Sugsurfa 
 

- Praktisera sugsurfing 

Livsvärden 
 

- Uppmärksamma dina livsvärden 

Guidad mindfulnessmeditation 
 

- Dagligen: Praktisera mindfulnessmeditation 

Vardaglig mindfulness 
 

- Dagligen: Praktisera vardaglig mindfulness 

Dagbok 3 
 

- Dagligen: Fyll i dagboken 
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RÖKSTOPPET 
I slutet av denna vecka infaller rökstoppet, det är då du ska bli rökfri. På det utsatta datumet 

ska du upphöra med att röka. Dock har du en tidsfrist till klockan tolv (12:00), därefter är du 

rökfri. Se schemat på sidan 3 för det exakta datumet för rökstoppet. 

 

Förbered rökstoppet 
Försök att förbereda dig så gott det går inför rökstoppet, både mentalt och konkret.  
 

Mental förberedelse 

• Förbered dig genom att uppmärksamma dina tankar på och känslor inför rökstoppet. 

Acceptera dina tankar och känslor så som de är utan att värdera dem som bra eller 

dåliga. Acceptera rökstoppet och att du kommer att handla på så sätt att det tar dig i 

riktning mot dina livsvärden av ett rökfritt liv.  
 

Konkret förberedelse 

• Identifiera platser där du i regel inte röker. Genom att identifiera så kallade rökfria zoner 

skapar du möjlighet att på ett medvetet sätt välja att vistas och spendera mer tid på 

dessa platser efter rökstoppet.  

Innan du fimpar 

• Förbereder dig genom att sanera din miljö. Det betyder att du plockar bort allt som har 

med din rökning att göra som t.ex. cigaretter, tändare, askkoppar, etc. Se till så att alla 

gömmor är tömda, även soppåsen, och gör det i god tid. 

• Identifiera situationer där du har svårt att låta bli att röka. Genom att identifiera så kallade 

högrisksituationer skapar du möjlighet att på ett medvetet sätt välja att avstå från dem 

efter rökstoppet. Dock går det inte att avstå från alla högrisksituationer men genom att 

identifiera och medvetandegöra dem har du större möjlighet att förbereda dig och hantera 

dessa situationer. 

• Berätta för personer i din omgivning att du ska bli rökfri. Syftet är att din omgivning kan 

stötta dig men även ta hänsyn till din rökfrihet efter rökstoppet genom att inte röka i din 

närhet. 

 

Innan du fimpar tackar du för den tid som du haft med cigaretterna, som många gånger har 

varit trivsam och behaglig, men att det nu är dags att gå vidare och att en ny period i ditt liv 

står för dörren. Ta dig tid till att uppmärksamma hur du släcker cigaretten och vad du 

upplever. Acceptera dina upplevelser, dina tankar och känslor. Uppmärksamma att du just 

blivit rökfri och att du från denna stund är rökfri. 

 

 



 180

FRÅGEMODELL 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
5 

4 

 

Genom att göra skillnad
Dig och Dina inre upplevel
som vill röka 

 mellan
ser  

 

 

2 

6 

3 

1 

just i denna stund? 
 

är du då villig att ha
dessa upplevelser, 
helt och fullt ut
 

precis så som de är 
och inte vad de säger
sig vara 
 
 

och göra det som tar 
Dig i riktning mot 
 
 

Dina livsvärden
av ett rökfritt liv 
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ANDNINGEN 
Andning är livet. Du kan tänka på andningen som en tråd som länkar ihop och förenar alla de 

händelser som sker i ditt liv, från det att du föds tills dess att du dör. Andningen är alltid där, i 

varje ögonblick.  

 

Under rökavvänjningen kommer vi att ta hjälp av andningen på olika sätt. 

Har du någonsin uppmärksammat att din andning förändras med din sinnesstämning? Den 

är kort och ytlig när du är spänd eller arg, snabbare när du är upprymd, långsam och djup 

när du är lugn, och den försvinner nästan när du blir rädd. Den finns med oss alla hela tiden.  

 

Oftast är vi inte i kontakt med vår andning. Den bara är där, bortglömd. Så en av de saker vi 

gör i rökavvänjningen är att komma i kontakt med vår andning. Vi uppmärksammar hur 

andningen förändras med vår sinnesstämning, våra tankar, våra kroppsrörelser och 

kroppsliga sensationer. Vi behöver inte kontrollera andningen. Bara uppmärksamma och lära 

känna den, som en vän. Allt vi behöver göra är att uppmärksamma och observera vår 

andning. 

 

Andningen kan användas som ett verktyg, som ett ankare, för att ta oss tillbaka till nuet, till 

här och nu. Vart vi än är i tankarna så finns andningen alltid kvar i nuet och vi kan när som 

helst återvända till andningen. När vi väl är medvetna om vår andning kan vi utgå från den 

och rikta vår uppmärksamhet till andra delar av oss själva som våra tankar och känslor vi har 

i stunden.  
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SUGSURFA 
Abstinensbesvär och då särskilt röksug är något som kan komma gradvis eller plötsligt. Hur 

röksug än dyker upp, vad det än är och hur det än upplevs så är det inte en varaktig och 

konstant upplevelse. Röksug kommer och går, varierar i styrka och uppträder ofta eller mer 

sällan.  

 

Röksug kan liknas vid en våg som rör sig in mot land. När vattenmassan närmar sig 

grundare vatten höjs den, blir högre och kraftfullare. Men någonstans på vägen in mot land 

kommer vågen att bryta, avta i styrka, blir lägre och tillslut sköljas upp på stranden. 

 

Uppgift 
Det du ska göra innan rökstoppet infaller är att prova på, vid ett eller flera tillfällen, att avstå 

från att röka när du känner dig röksugen. Försök att avstå från den första cigaretten på 

morgonen eller någon annan cigarett som du har svårt att låta bli. Du ska, istället för att röka, 

gå undan och sätta dig ner, på samma sätt som du gör när du praktiserar meditation. Men 

istället för att meditera ska du surfa på ditt röksug.  

 

Läs texten nedan och utför sedan uppgiften. Försök att förhålla dig till ditt röksug som en 

surfare på en våg.  

 
 

Sugsurfa 
När du har satt dig ner och intagit en behaglig ställning ska du uppmärksamma ditt 

röksug, bli närvarande i det och låt det få variera fritt. Föreställ dig ditt röksug som en 

våg som rör sig in mot land. Vattenmassan närmar sig grundare vatten och höjs, blir 

högre och högre, kraftfull och nästan hotande. Precis som vågen låter du ditt röksug bli 

så hög den vill, röksuget får leva sitt eget liv precis som vågen. Följ med röksuget som 

en surfare på toppen av en våg. Följ bara med och surfar på ditt röksug. Någonstans på 

vägen in mot land kommer vågen att avta i styrka och lägga sig. På samma sätt följer du 

med ditt röksug ända tills den minskar i styrka och avtar. Låt bara ditt röksug variera fritt 

likt en våg på havet. 
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LIVSVÄRDEN 
Livsvärden är vad ett rökfritt liv känslomässigt betyder för dig och som nu ska bistå dig att 

vara rökfri. Uppmärksamma dina livsvärden, bli medveten om dem och ta med dig dem i din 

vardag. Tänk på dem ofta och låt de vägleda dig i din rökfrihet. Lita till dina livsvärden men 

använd dem inte till att kämpa mot dina inre upplevelser som strävar mot att röka.  

 

 

 

Om du kommer på fler livsvärden så skriv ner dessa här. 
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GUIDAD MINDFULNESSMEDITATION 
 

Uppgift 
Varje dag fram till gruppmöte 3 ska du praktisera både spår 3, Mindfulnessmeditation med 

uppmärksamhet på kroppen, och spår 4 Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på 

andning, utifrån CD:n du erhållit.   

 

Börja med spår 3 den första dagen och spår 4 den andra dagen. Praktisera sedan de båda 

meditationerna varannan dag under hela veckan.  

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser vid gruppmöte 3.  
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VARDAGLIG MINDFULNESS 
 

Uppgift 
Istället för en cigarett ska du välja en daglig aktivitet som du ska utföra på ett mindfult sätt. 

Utför aktiviteten på ett närvarande och uppmärksamt sätt och följ hela skeendet från början 

till slut. 

 

Välj en aktivitet som du utför regelbundet varje dag och som inte tar så lång tid i anspråk. Det 

kan vara att diska, borsta tänder, duscha, ta på sig eller ta av sig kläder, etc. När du väl valt 

en aktivitet så hålla dig till den under hela veckan.  

 

Utför aktiviteten en gång per dag under hela veckan fram till gruppmöte 3. 

 

Exempel: 
 

Att diska 
Diska avspänt som om varje tallrik, glas och bestick var ett ämne för uppmärksamhet. 

Betrakta varje sak du diskar som unikt. Följ din andning så ditt sinne inte tar dig iväg 

någonstans. Försök inte skynda på för att bli färdig. Betrakta diskandet som det viktigaste i 

livet. Att diska är uppmärksamhet.  

 
 

Att laga mat 
Laga mat till en gäst eller till dig själv. Även om du lagar till din familj, se dem som gäster du 

ska bjuda på mat. Utför varje rörelse sakta och uppmärksamt. Var uppmärksam på varenda 

detalj i din rörelse. Följ din hand när du lyfter kastrullen i handtaget. Se hur du lägger upp 

maten på tallriken. Följ uppmärksamt varje steg. Andas lugnt och avspänt. Om ditt sinne 

irrar bort sig, gå tillbaka till din andning. 
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DAGBOK 3 - FRAM TILL GRUPPMÖTE 3 
 
1. Markera dag för dag när du praktiserat mindfulnessmeditation samt vardaglig mindfulness genom att skatta hur medvetet närvarande i nuet 

du var under praktiseringen. Skatta genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din upplevelse, där 0 betyder ”inget” och 4 

betyder ”mycket”. Observera att om du inte praktiserat gör du ingen markering. 
 

Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Mindfulness Dag: Dag: 

1 Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

2 Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på kroppen 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 - 

3 Vardaglig mindfulness 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

 

2. Markera dag för dag antal cigaretter du rökt. Markera därefter resterande frågor med att skatta den siffra som bäste överensstämmer med 

dig, där 0 betyder ”inget” och 4 betyder ”mycket”. Observera att du ska skatta alla frågor. 
 

Frågor Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

1 Hur många cigaretter har du rökt idag? 
 

 

st
 

st
 

st
 

st
 

st
 

st
 

st 

2 Hur uppmärksam har du varit på de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka? 

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4     
 

0   1   2   3   4 

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   43 Till vilken grad har de tankar, känslor och kroppsliga 
sensationer som triggar dig att röka gjort så att du rökt? 

      

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

4 Till vilken grad har du hanterat de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka på ett 
mindfult sätt? 

    
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4 

 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   45 Till vilken grad har du upplevt dig som stressad idag? 
 

     

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   46 I vilken utsträckning har du ägnat din uppmärksamhet åt 
dina livsvärden av ett rökfritt liv? 
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3. Markera dag för dag om du upplevt något av följande genom att skatta det besvär som bäst överensstämmer med din upplevelse,  

där 0 betyder ”inget besvär” och 4 betyder ”mycket besvär”.  Observera att om du inte upplevt något gör du ingen markering. 
 

Upplevelser Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

Röksug 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Nedstämdhet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Sömnsvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Irritation, frustration eller ilska 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Oro 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Koncentrationssvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Rastlöshet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Ökad aptit 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 
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VECKA 4 
 

ARBETSMATERIAL FRAM TILL GRUPPMÖTE 4 & 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glöm ej att ta med dig arbetsboken till gruppmötet 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Att göra fram till Gruppmöte 4 & 5 
 

Livsvärden 
 

- Uppmärksamma dina livsvärden 

Guidad mindfulnessmeditation 
 

- Dagligen: Praktisera mindfulnessmeditation 

Vardaglig mindfulness 
 

- Dagligen: Praktisera vardaglig mindfulness 

Dagbok 4 
 

- Dagligen: Fyll i dagboken 
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LIVSVÄRDEN 
Livsvärden är vad ett rökfritt liv känslomässigt betyder för dig och som nu ska bistå dig att 

vara rökfri. Uppmärksamma dina livsvärden, bli medveten om dem och ta med dig dem i din 

vardag. Tänk på dem ofta och låt de vägleda dig i din rökfrihet. Lita till dina livsvärden men 

använd dem inte till att kämpa mot dina inre upplevelser som strävar mot att röka.  

 

 

 

 

 

 

 

Om du kommer på fler livsvärden så skriv ner dessa här. 
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GUIDAD MINDFULNESSMEDITATION 
 

Uppgift 
Varje dag fram till gruppmöte 5 ska du praktisera enbart spår 4, Mindfulnessmeditation med 

uppmärksamhet på andning, utifrån CD:n du erhållit.   

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser vid gruppmöte 4 och 5.  
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VARDAGLIG MINDFULNESS 
 

Uppgift 
Fortsätt med en rutinmässig aktivitet i din vardag på ett mindfult sätt. Du kan hålla dig till den 

aktivitet du gjort under den gångna veckan eller byta till en ny. När du väl valt en aktivitet så 

är det bra om du håller dig till den under hela veckan fram till gruppmöte 5. 

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser vid gruppmöte 4 och 5.  
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DAGBOK 4 - FRAM TILL GRUPPMÖTE 5 
 
1. Markera dag för dag när du praktiserat mindfulnessmeditation samt vardaglig mindfulness genom att skatta hur medvetet närvarande i nuet 

du var under praktiseringen. Skatta genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din upplevelse, där 0 betyder ”inget” och 4 

betyder ”mycket”. Observera att om du inte praktiserat gör du ingen markering. 
 
 

Dag: Dag: Mindfulness Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

1 Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning 0   1   2   3   4  0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

2 Vardaglig mindfulness 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

 
2. Markera dag för dag antal cigaretter du rökt. Markera därefter resterande frågor med att skatta den siffra som bäste överensstämmer med 

dig, där 0 betyder ”inget” och 4 betyder ”mycket”. Observera att du ska skatta alla frågor. 

Frågor 

 
 

Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

1 Hur många cigaretter har du rökt idag? 
 

 

st
 

st
 

st
 

st
 

st
 

st
 

st 

2 Hur uppmärksam har du varit på de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka? 

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4      

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   43 Till vilken grad har de tankar, känslor och kroppsliga 
sensationer som triggar dig att röka gjort så att du rökt? 

       

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

4 Till vilken grad har du hanterat de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka på ett 
mindfult sätt? 

       

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   45 Till vilken grad har du upplevt dig som stressad idag? 
 

      

 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   46 I vilken utsträckning har du ägnat din uppmärksamhet åt 
dina livsvärden av ett rökfritt liv? 
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3. Markera dag för dag om du upplevt något av följande genom att skatta det besvär som bäst överensstämmer med din upplevelse,  

där 0 betyder ”inget besvär” och 4 betyder ”mycket besvär”.  Observera att om du inte upplevt något gör du ingen markering. 
 

Upplevelser Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

Röksug 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Nedstämdhet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Sömnsvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Irritation, frustration eller ilska 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Oro 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Koncentrationssvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Rastlöshet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Ökad aptit 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

193

 

 



 194

 
 
 
 
 
 

 

VECKA 5 
 

ARBETSMATERIAL FRAM TILL GRUPPMÖTE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glöm ej att ta med dig arbetsboken till gruppmötet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att göra fram till Gruppmöte 6 
 

Livsvärden 
 

- Uppmärksamma dina livsvärden 

Guidad mindfulnessmeditation 
 

- Dagligen: Praktisera mindfulnessmeditation 

Vardaglig mindfulness 
 

- Dagligen: Praktisera vardaglig mindfulness 

Dagbok 5 
 

- Dagligen: Fyll i dagboken 
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LIVSVÄRDEN 
Livsvärden är vad ett rökfritt liv känslomässigt betyder för dig och som nu ska bistå dig att 

vara rökfri. Uppmärksamma dina livsvärden, bli medveten om dem och ta med dig dem i din 

vardag. Tänk på dem ofta och låt de vägleda dig i din rökfrihet. Lita till dina livsvärden men 

använd dem inte till att kämpa mot dina inre upplevelser som strävar mot att röka.  

 

Om du kommer på fler livsvärden så skriv ner dessa här. 
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GUIDAD MINDFULNESSMEDITATION 
 

Uppgift 
Varje dag fram till gruppmöte 6 ska du praktisera enbart spår 4, Mindfulnessmeditation med 

uppmärksamhet på andning, utifrån CD:n du erhållit. 

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser vid gruppmöte 6.  
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VARDAGLIG MINDFULNESS 
 

Uppgift 
Fortsätt med en rutinmässig aktivitet i din vardag på ett mindfult sätt. Du kan hålla dig till den 

aktivitet du gjort under den gångna veckan eller byta till en ny. När du väl valt en aktivitet så 

är det bra om du håller dig till den under hela veckan fram till gruppmöte 6. 

 

Vi kommer att gå igenom dina upplevelser vid gruppmöte 6.   
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DAGBOK 5 - FRAM TILL GRUPPMÖTE 6 
 
1. Markera dag för dag när du praktiserat mindfulnessmeditation samt vardaglig mindfulness genom att skatta hur medvetet närvarande i nuet 

du var under praktiseringen. Skatta genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din upplevelse, där 0 betyder ”inget” och 4 

betyder ”mycket”. Om du inte praktiserat gör du ingen markering. 
 
 

Mindfulness Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

1 Mindfulnessmeditation med uppmärksamhet på andning 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

2 Vardaglig mindfulness 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

 
2. Markera dag för dag antal cigaretter du rökt. Markera därefter resterande frågor med att skatta den siffra som bäste överensstämmer med 

dig, där 0 betyder ”inget” och 4 betyder ”mycket”. Skatta alla frågor. 
 
 

Frågor Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

1 Hur många cigaretter har du rökt idag? 
 

 

st
 

st
 

st
 

st
 

st
 

st
 

st 

2  

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4Hur uppmärksam har du varit på de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka? 

       

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   43 Till vilken grad har de tankar, känslor och kroppsliga 
sensationer som triggar dig att röka gjort så att du rökt? 

      

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

 
0   1   2   3   4

4 Till vilken grad har du hanterat de tankar, känslor och 
kroppsliga sensationer som triggar dig att röka på ett 
mindfult sätt? 

       

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   45 Till vilken grad har du upplevt dig som stressad idag? 
 

       

 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4
 

0   1   2   3   4 
 

0   1   2   3   46 I vilken utsträckning har du ägnat din uppmärksamhet åt 
dina livsvärden av ett rökfritt liv? 
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3. Markera dag för dag om du upplevt något av följande genom att skatta det besvär som bäst överensstämmer med din upplevelse,  

där 0 betyder ”inget besvär” och 4 betyder ”mycket besvär”.  Observera att om du inte upplevt något gör du ingen markering. 
 

Upplevelser Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: Dag: 

Röksug 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Nedstämdhet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Sömnsvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Irritation, frustration eller ilska 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Oro 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Koncentrationssvårigheter 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Rastlöshet 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 

Ökad aptit 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 0   1   2   3   4 
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VECKA 6 OCH DÄREFTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att göra efter Gruppmöte 6 
 

Fortsätt att följa dina livsvärden och leva ett rökfritt liv 
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VARA RÖKFRI PÅ EGEN HAND 
Även om den mindfulnessbaserade rökavvänjningen i grupp har avslutats så innebär det inte 

att du även slutar med att gå i riktning med dina livsvärden. Följ dina livsvärden av ett rökfritt 

liv och uppmärksamma dina upplevelser som drar dig mot att börja röka igen med ett 

accepterande förhållningssätt. Låt dig inte luras av dina upplevelser som återigen vill röka 

som objektiv fakta utan behåll en observerande och icke-värderande hållning. 

 

Var speciell uppmärksam vid stressfulla och känslomässigt laddade livssituationer. Det är 

ofta då som de flesta återfaller till rökning. Använd dig av din kunskap och erfarenhet du 

skaffat under rökavvänjningen för att hantera din vardag. 

 

Om du återfaller till rökning så gör det på ett medvetet och uppmärksamt sätt. På så sätt blir 

återfall ett medvetet val du gör och inte en spontan händelse. Fråga dig sedan om dina 

livsvärden av ett rökfritt liv har förändrats på något sätt och vilket eller vilka i så fall. 

Förmodligen betyder det lika mycket nu som det gjorde innan att vara rökfri.  

 

Vid återfall kan du fundera på följande: 

 

Föreställ dig att det finns en mycket vacker och för dig betydelsefull plats långt bort i 

väster. För ett tag sedan så satte du dig i din bil och började köra västerut i riktning 

mot platsen. Men på vägen dit hände något. Du svängde av vid fel avfart och började 

köra i motsatt riktning, tillbaka mot där du startade.  

 

Om nu denna plats är så vacker och betydelsefull för dig, vad är det då som hindrar 

dig att stanna bilen, vända om och köra väster ut igen? 

 

 

 

 

Lycka till! 
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GUIDAD MINDFULNESSMEDITATION 
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Nedan följer en kort lista på litteratur som behandlar mindfulness på olika sätt. All litteratur är 

på svenska och lätta att ta till sig. Detta är för den intresserade som vill fördjupa sig i 

mindfulness och ska inte ses som något obligatoriskt.  

 

Kabat-Zinn, J. (1997). Vart du än går är du där: leva i nuet - en meditationshandbok. 
Forum. 
Denna bok är en handledning i konsten att meditera och att lära känna sig själv - att bli 

vaknare för det som sker just nu, både inom sig själv och i omvärlden. Utifrån situationer som 

det är lätt att känna igen sig i beskriver författaren enkla övningar i meditation som man själv 

kan göra hemma. Boken är indelad i tre delar. Den första ger en bakgrund kring vad 

meditation och medveten närvaro är. Den andra är en praktisk handbok i konsten att 

meditera. Den sista delen handlar om hur man kan omsätta medveten närvaro i de dagliga 

rutinerna och hur man kan få plats för meditationen i vardagslivet. 

 

Kåver, A. (2004). Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans. Natur och Kultur. 
Författaren vill på ett lättfattligt sätt förklara begreppet acceptans och visa hur det kan 

tillämpas. Acceptans innebär att välja att se, ha och stå ut med både sin inre och yttre 

verklighet, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den, hur plågsam den än kan vara. Ett 

accepterande förhållningssätt innebär inte att man avstår från att söka förändring i en svår 

situation, utan att man ger upp sitt krig mot tillvaron. Texten är pedagogisk och lättillgänglig 

och innehåller rikligt med exempel och övningar. 

 

Nilsonne, Å. (2004). Vem är det som bestämmer i ditt liv? om medveten närvaro. Natur 
och Kultur. 
Medveten närvaro, mindfulness, innebär att vi är vakna i nuet, att vi lägger märke till det som 

sker omkring oss och hur det påverkar vårt inre. Vi har alla en egen inneboende 

teaterrepertoar, och vi kan lära oss att styra den, välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår 

inre scen. Med hjälp av medveten närvaro kan vi nå större självinsikt, öka våra valmöjligheter 

och förmågan att nå våra mål. Fokus i boken ligger på hur vi styr koncentration och 

uppmärksamhet. Författaren ger många praktiska tips, exempel och övningar. 

 

Kroese, A. (2004). Minska din stress med meditation. Natur och Kultur. 
Detta är en bok som berättar om vad meditation är, hur det går till att meditera och om vad 

som händer i kroppen vid stress  Boken innehåller även ett kort men instruktivt kapitel med 

yogaövningar. På ett lättfattligt sätt berättar dessutom författaren om det buddhistiska 

synsättet bakom uppmärksamhetsmeditation.  
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KONTRAKT 

Bilaga K 

 
Detta kontrakt gäller mellan 

__________________________,___________________________, Instruktör/er och 

_________________________________________, deltagare. 

Jag (deltagare) är dock fri att avsluta den mindfulnessbaserade rökavvänjningen när 
som helst. Om jag avbryter ska jag omgående informera någon av instruktörerna 
samt andledningen till detta.  
 
 
Jag (deltagare) samtycker till följande: 
 

 

                      Instruktör/er                            Deltagare 
 

 

4. Att efter bästa förmåga fullfölja den mindfulnessbaserade rökavvänjningen. 
5. Att fortsätta som deltagare vid eventuellt återfall till rökning. 
6. Att inte söka någon annan behandling för rökavvänjning samt att ej använda 

nikotinersättningsprodukter (tuggummi, plåster, etc.) eller annan 
tobaksprodukt under de 6 veckor som rökavvänjningen pågår. 

7. Att deltaga i individuellt uppföljningssamtal ca fyra veckor efter 
rökavvänjningens upphörande. 

8. Att behandla all information som lämnas i gruppen, av mig och av andra, 
konfidentiellt.  

 

 
 
Instruktören/er förbinder sig: 
 

4. Att behandla alla uppgifter som lämnas av deltagarna konfidentiellt. 
Deltagarnas identitet kommer ej att vara åtkomligt för någon utomstående. 

5. Att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.  
6. Att handla i enlighet med god forskningsetik och yrkesetiska principer.  

 
 
 
 
 
_________________________________ 
                    Datum och ort 
 
 
_________________________________              ___________________________ 

 

Läs igenom, signera och ta med dig kontraktet till gruppmöte 1 
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