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Abstract 
 
Skoglund, Astrid (2014). Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning. Innehåll, 
argumentation och modelläsare. (Communicative strategies in texts about tobacco cessation. 
Contents, argumentation and model readers). Written in Swedish with a summary in English.  
 
The aim of this dissertation is to examine the content and communicative strategies in texts 
used in a project on tobacco policy delegated by the Swedish government to the National 
Institute of Public Health (“The National Tobacco Assignment 2008–2010”). The study 
uses communicative strategies as an umbrella term for the way the texts fulfil the political 
assignment through adaptation to suit different receivers in a discursive practice with set 
guidelines for communication between experts and users, and how these strategies are 
visible in the studied texts. 

The material consists of six guides for care personnel and ten brochures for smokers. 
The study is a text-focused critical discourse analysis combining methodological tools from 
different linguistic traditions. These are chiefly taken from critical text linguistics, new 
rhetoric, and sociosemiotics. The main question posed in the study is how the public 
authority’s assignment to influence people through the texts is combined with ideas about 
smokers’ empowerment. The investigation problematizes how the content and form of the 
texts relates to the authority’s assignment to exert influence, and to motivational 
interviewing as a discursive practice with an empowerment perspective on lifestyle changes.  

The analyses show that controlling ideas and notions about smokers’ empowerment 
exist in parallel in the government texts about smoking cessation. Controlling elements are 
most prominent in the sections of the guides about groups who, in the encounter with care 
personnel, do not show any interest or desire to quit smoking. In the studied brochures the 
controlling elements are most prominent in those aimed at operation -patients, adolescents, 
and parents-to-be. Both groups of material – the guides and the brochures – nevertheless 
give the impression of being designed to be compatible with a patient-centred discursive 
practice. This is noticeable, for example, in the occurrence of associative and dissociative 
argumentation strategies which legitimize or tone down controlling elements.  

 
Key words: Swedish language, critical discourse analysis, smoking cessation, public health 
education, new rhetoric, argumentation, model reader, motivational interviewing 
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FÖRORD 
”De flesta som röker är ambivalenta, det vill säga vill både sluta och 
fortsätta röka – samtidigt”, står det i en av de texter som ingår i den-
na undersöknings material. Jag vet inte hur det är att sluta röka, men 
däremot har jag fått erfara hur svårt det är att avsluta sitt avhand-
lingsprojekt. Även en forskarstuderande kan känna sig ambivalent. Å 
ena sidan är det en lättnad att få sätta punkt. Å andra sidan känns 
det tomt. Det finns en risk för att jag kommer att drabbas av forsk-
ningsabstinens.  

Jag vill rikta ett innerligt tack till min huvudhandledare Gunilla 
Byrman för att du envist har följt med mig hela vägen. Tack för ditt 
oändliga tålamod, din tid, kunskap och omtanke! Jag vill också tacka 
min biträdande handledare Jan Svensson, framförallt för hjälp med 
att få överblick och tydliggöra sammanhang i manuset efter slutse-
minariet. Ett stort tack riktas också till Anna W Gustafsson för din 
initierade läsning och konstruktiva kritik på slutseminariet.  

Mina kollegor från doktorandseminariet – både det gamla och det 
nya gänget – vill jag tacka för givande diskussioner och för att ni har 
lagt tid på att läsa material och olika utkast. Ett särskilt tack till Ewa 
Bergh Nestlog och Annelie Johansson för era alltid kloka kommen-
tarer och inte minst för uppmuntrande soppluncher. Tack också till 
alla kollegor vid Institutionen för svenska språket i Växjö och 
Kalmar, till deltagare i Högre seminariet i språk och Diskursgruppen 
vid Linnéuniversitetet – ingen nämnd och ingen glömd – som fri-
kostigt delat med sig av litteraturtips och synpunkter.  

Ett varmt tack till Magnus Nilsson för hjälp med bildsättningen 
och en krånglande skrivmall, till Astrid Byrman och Solveig Ham-
marbäck för korrekturläsning och till Alan Crozier för översättning 
av abstract och sammanfattning.  

Sist men inte minst vill jag tacka min sambo Johan Dahlqvist och 
min dotter Agnes för att ni har stått ut med mig under de här åren 
och trofast funnits vid min sida.  
 
Växjö, sommaren 2014 
Astrid Skoglund
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1 INLEDNING  
Under de senaste trettio åren har rökningen successivt minskat i 
Sverige, men fortfarande är andelen rökare hög i vissa grupper av be-
folkningen. Av Sveriges befolkning beräknades drygt 1 miljon vara 
dagligrökare i början av 2000-talet. Rökning är idag vanligast bland 
låginkomsttagare och korttidsutbildade, till skillnad på 1960- och 
1970-talet då bruket var vanligare bland högutbildade (SCB 2009; 
Nationella folkhälsoenkäten 2012). 

I oktober 2008 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av rege-
ringen att under tre år och med 23 miljoner kronor per år genomföra 
en nationell satsning mot tobak. I uppdraget ingick att myndigheten 
i samråd med nationella Sluta-Röka-Linjen skulle göra en ”kraft-
samling för tobaksavvänjning” (Regeringsbeslut S2008/ 4702). Kon-
kret innebar uppdraget en satsning på att utbilda yrkesgrupper inom 
hälso- och sjukvården i metoder inom tobaksavvänjning samt ut-
veckling av metod- och informationsmaterial. En av målsättningarna 
för uppdraget var att öka utbudet av målgruppsanpassad tobaksav-
vänjning. Man ville särskilt nå ut till de grupper i samhället som 
röker mest.  

Denna avhandling handlar om innehåll och kommunikativa stra-
tegier i offentligfinansierade texter om rökavvänjning. Materialet ut-
görs dels av texter för brukare, dels av texter för vårdpersonal. Ge-
mensamt för materialet är att det har finansierats och distribuerats 
inom ramen för det nationella tobaksuppdraget. Texterna har också 
en koppling till en viss behandlings- och samtalsmetod, motiverande 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Avhandlingens syfte är att undersöka innehåll och kommunikativa 
strategier i texter inom ett tobakspolitiskt projekt från regeringen till 
Statens folkhälsoinstitut, Nationella tobaksuppdraget 2008–2010. I 
det material som analyseras ingår handledningar för vårdpersonal 
och broschyrer för brukare. Med ett diskursanalytiskt angreppssätt 
söker jag problematisera hur innehållet och textutformningen för-
håller sig dels till myndighetens påverkansuppdrag, dels till motive-
rande samtal som en diskursiv praktik med ett egenmaktsperspektiv 
på livsstilsförändringar. Studiens centrala forskningsfråga berör hur 
myndighetens påverkansuppdrag i texterna förenas med föreställ-
ningar om rökares egenmakt.  

Undersökningen är indelad i tre delstudier som redovisas i var sitt 
kapitel och berör olika aspekter av materialet med djupanalyser i 
delar av materialet:  
 
1. Den första delstudien, Föreställningar om rökare och tobaksavvänj-
ning, fokuserar på handledningarnas och broschyrernas innehåll och 
dominerande perspektiv på innehållet. Vilka föreställningar om 
rökare och tobaksavvänjning dominerar i texterna? Hur skiljer sig 
innehållet i texterna åt beroende på mottagargrupp? Vilka egenska-
per och handlingsmönster tillskrivs olika grupper av rökare? Hur 
framställer handledningarna relationen mellan samtalsparterna i 
motiverande samtal om tobak?  
 
2. I den andra delstudien, Argumentation om motivation, undersöks 1 
längre handledning och 5 broschyrer i syfte att belysa hur textprodu-
centen genom olika argumentationsstrategier legitimerar textinslag 
som inte självklart är förenliga med MI-praktikens egenmaktsper-
spektiv. Genom vilka strategier möjliggörs styrande eller motstridiga 
inslag i egenmaktsdiskursen? Hur har strategierna anpassats efter 
olika adressater: behandlare och brukare?  
 
3. I den tredje delstudien, Rökare som modelläsare, undersöks rela-
tionen mellan textproducent och läsare som den framträder i bros-
chyrer riktade till olika målgrupper av brukare. Med modelläsare av-
ses här hur relationen mellan textproducent och brukare syns på lo-
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samtal eller motivational interviewing (MI), som idag är vanligt före-
kommande i svensk hälso- och sjukvård. 

För att ge en bakgrund till valet av undersökningsobjekt behövs 
en kort summering av forskningsprocessens inledande steg. Min ur-
sprungliga idé var att undersöka retoriken i samtida, statlig folk-
hälsoupplysning om livsstilsrelaterade hälsorisker. När jag satt mig in 
i fältet stod det dock klart för mig att det är missvisande att tala om 
en gemensam retorik för moderna folkhälsoupplysningstexter. De 
kommunikativa strategierna i samtida folkhälsoupplysning kan se ut 
på många olika sätt beroende av vilka typer av missbruk eller hälso-
problem informationen berör, vilka informationens avsedda mot-
tagare är och i vilka sociala sammanhang texterna är avsedda att an-
vändas. Det är också så att merparten av den information som stat-
liga aktörer idag producerar inte är direkt riktad till de målgrupper i 
befolkningen som primärt är föremål för upplysningen (Sandberg 
2004:254 f). Förenklat kan man säga att samtida folkhälsoupplys-
ning oftast är utlagd på entreprenad. Informationen sprids till bru-
karna företrädesvis via aktörer på regional nivå, oftast landstingsan-
ställda, som i sin tur måste utbildas i hur och vad staten vill kommu-
nicera till vissa målgrupper i befolkningen.  

Genom att låta material riktat till både vårdpersonal och brukare 
ingå i studien möjliggörs i denna studie en jämförelse mellan vilka 
påverkansstrategier som tillämpas i kommunikationen med vård-
personal respektive brukare. Att valet föll på texter om just rökav-
vänjning är en följd av att tobaksprevention har varit ett hög-
prioriterat folkhälsopolitiskt område under 2000-talets början och 
att insamlingsperioden sammanföll med en stor nationell satsning på 
tobaksavvänjning (se Nationella tobaksuppdraget 2009:1). Rökning 
ses också som en av de främsta orsakerna till sjukdom och förtida 
död i välfärdsländer som Sverige (Statens folkhälsoinstitut 2009:17), 
vilket gör det angeläget att granska hur myndigheter försöker kom-
municera i tobaksfrågor. Rökning är också, på ett annat sätt än till 
exempel alkoholkonsumtion, ett beteende som i den offentliga de-
batten ofta har pekats ut som samhällsekonomiskt kostsamt och stö-
rande för omgivningen (se Torell 2002; Vallgårda 2003; Olsson 
1999). De texter som undersöks berör alltså ett i vår samtid värde-
laddat ämne.  
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håller också en genomgång av tidigare forskning av relevans för 
undersökningen.  

I kapitel 3 följer en genomgång av studiens material och urvals- 
och insamlingsprinciper för detsamma. Kapitlet ger också en över-
siktlig inblick i texternas produktions- och distributionsvillkor, samt 
en närmare presentation av några texter som blir föremål för 
näranalyser. Avslutningsvis tar kapitlet upp materialkritik.  

Det fjärde kapitlet ägnas åt undersökningens teoretiska utgångs-
punkter och undersökningsmetoder. Studien är en textfokuserad 
diskursanalys, där metodredskap från olika språkvetenskapliga tradi-
tioner kombineras. Främst är dessa hämtade från kritisk textlingvi-
stik, nyretorik och sociosemiotik. Kapitel 4 avslutas med en översikt 
av undersökningens frågor och tillvägagångssätt, samt ett avsnitt om 
teori- och metodkritik.  

De tre delundersökningarna redovisas i var sitt resultatkapitel. 
Kapitel 5 handlar om innehållet i handledningar och broschyrer, ka-
pitel 6 om argumentationsstrategier i ett mindre urval texter och 
kapitel 7 om modelläsare i broschyrmaterial riktat till rökare.  

I det avslutande kapitlet sammanfattas och diskuteras huvudresul-
taten. Kapitlet tar även upp några förslag på vidare forskning. 

1.3 Motiverande samtal 
Motiverande samtal (MI) efter engelskans motivational interviewing 
var från början en behandlingsform som utvecklades för alkohol-
missbrukare från socialt utsatta områden med ingen eller låg motiva-
tion att sluta dricka (se Miller 1983). Metoden grundades i början av 
1980-talet av de engelskspråkiga psykologerna Bill Miller och 
Stephen Rollnick. De har sedan dess utkommit med ett flertal 
metodböcker i MI, varav några har översatts till svenska under 2000-
talet i takt med att metoden ökat i popularitet i svenska behand-
lingskontexter (se t.ex. Miller & Rollnick 2002; Rollnick, Miller & 
Butler 2009; Miller & Rollnick 2010). Det har också utkommit 
några metodböcker skrivna av svenska psykologer (se t.ex. Barth & 
Näsholm 2006; Farbring 2008; Ortiz 2009). Enligt upphovsmännen 
Miller och Rollnick är motiverande samtal både en behandlings- och 
kommunikationsmetod och ett förhållningssätt. Centralt i MI-sam-
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kal textnivå genom textproducentens val av språkhandlingar, modali-
tet, pronomenanvändning och bilder. Hur förhåller sig broschyrer-
nas modelläsare till den diskursiva praktikens normer för kommuni-
kation mellan experter och lekmän?  
 
I avhandlingen används kommunikativa strategier som ett samlings-
begrepp för hur texterna mot bakgrund av det politiska uppdraget 
har anpassat innehåll, argumentation, språkhandlingar och tilltal 
efter olika mottagare i en diskursiv praktik med bestämda riktlinjer 
för kommunikation mellan experter och brukare, och hur dessa 
strategier blir synliga i de studerade texterna.  

Ett antagande, som följs upp i undersökningens resultatdiskus-
sion, är att de undersökta texterna präglas av en inneboende konflikt 
mellan ett terapeutiskt och ett politiskt synsätt på patienters egen-
makt. De texter som undersöks i föreliggande studie är kopplade till 
ett politiskt uppdrag med det uttalade målet att genom utbildnings-
insatser halvera andelen rökare bland de grupper i befolkningen som 
röker mest (se Tobaksuppdraget 2009/1; 2010/1 och 2010/2). Denna 
ambition är inte självklart förenlig med det synsätt på patienters 
egenmakt som präglar motiverande samtal som behandlingspraktik.  

Vad motiverande samtal är och hur metoden hör ihop med ett 
visst synsätt på patienter och livsstilsförändringar beskrivs närmare i 
detta kapitels avsnitt 1.3. Därefter följer i avsnitt 1.4 en jämförelse 
mellan hur regeringen respektive grundarna till metoden motiveran-
de samtal definierar egenmakt eller empowerment – ett begrepp som 
är centralt i behandlingsmetodens synsätt på patienter.  

1.2 Avhandlingens disposition  
Avhandlingen är indelad i åtta kapitel. I det inledande kapitlet redo-
visas syfte, forskningsfrågor och studiens centrala utgångspunkter. 
Inledningskapitlet ger också en introduktion till begreppet em-
powerment och samtals- och behandlingsmetoden motiverande 
samtal.  

Kapitel 2 ger en historisk bakgrund om svensk folkhälsoupplys-
ning och Statens folkhälsoinstituts politiska uppdrag. Kapitlet inne-
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I likhet med andra klientcentrerade terapier utgår metodens ideo-
logi från Carl Rogers humanistiska psykologi, som fick ett genom-
slag under 1960- och 70-talen som en motreaktion mot behavioris-
men och paternalistiska förhållningssätt till medborgare och pati-
enter (Barth & Näsholm 2006; Askheim & Starrin 2007). Klient-
centrerade behandlingsformer betonar individens inneboende re-
surser och syftar till att frigöra individens empowerment (egenmakt), 
så att denna så småningom självständigt kan genomföra en livsstils-
förändring (Starrin 2007:66 ff).  

Det är vanligt att empowerment (egenmakt) beskrivs som ett 
individcentrerat och demokratiskt synsätt på medborgare i svensk 
litteratur om självhjälpsbehandlingar, och som en motpol till synsätt 
som bygger på över- och underordning. Behandlingsformer som har 
ett empowermentperspektiv syftar till att ändra ”expertens roll från 
att vara styrande till att vara en samtalspartner på jämställd fot med 
den hjälpbehövande” (Askheim 2007:27). Det paternalistiska syn-
sättet på behandling och rådgivning betonar istället medborgarnas 
okunnighet och behov av expertvägledning (Starrin 2007:67).  

Enligt sociologen Bengt Starrin (2007:69–71) utmärks empower-
mentorienterade förhållningssätt av en inkluderande språklig kod 
som betonar horisontella relationer mellan människor. Paternalistis-
ka förhållningssätt kännetecknas istället av en exkluderande språklig 
kod som främjar hierarkitänkande. Uppställningen nedan är efter 
Starrin (2007:68–71) och syftar till att synliggöra skillnaderna mel-
lan de kontrasterande perspektivens språkliga koder.  
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tal är att behandlaren i varje situation ska respektera individens fria 
val:  
 

Motiverande samtal högaktar och respekterar individens självstän-
dighet att välja. Det är ett tillvägagångssätt som bygger på samarbete 
– inte föreskrifter – i vilket rådgivaren framkallar personens egen 
inre motivation och resurser för förändring. Underförstått ligger 
tron på att sådan motivation och tillgång på resurser verkligen finns 
inom varje individ och behöver framkallas snarare än påtvingas. 
(Miller & Rollnick 2010:73) 

 
Behandlarens uppgift i det motiverande samtalet är alltså inte att 
föreskriva hur patienten ska göra, utan att försöka locka fram indivi-
dens egen inre motivation till förändring (Miller & Rollnick 
2010:68 ff). Författarna betonar att ansvaret för en livsstilsförändring 
ligger hos individen.  

Motiverande samtal är numera en nationellt tillämpad patient-
upplysningsmetod i svensk hälso- och sjukvård. Den används både i 
preventivt syfte och i behandlingen av patienter med olika former av 
beroendeproblematik. Metoden beskrivs som mer kostnadseffektiv 
än andra så kallade klientcentrerade behandlingsmetoder, dit ex-
empelvis kognitiv beteendeterapi (KBT) och tolvstegsmetoden räk-
nas.1 Ett motiverande samtal tar i genomsnitt inte längre än 15 mi-
nuter, och metoden kräver ingen specifik medicinsk expertis utan 
kan tillämpas av många olika yrkeskategorier inom hälso- och sjuk-
vården (Karolinska institutet 2010:18; Socialstyrelsen 2011).  

Som tidigare nämnts beskrivs motiverande samtal i kunskaps-
översikter och metodböcker både som en behandlingspraktik och 
som ett visst förhållningssätt till kommunikationen mellan patient 
och behandlare (se t.ex. Ortiz 2009; Farbring 2008). Centralt i moti-
verande samtal är att behandlaren inte ska konfrontera eller övertala 
patienten eller argumentera mot patienten. Individen ska istället ses 
som ansvarig för sitt liv och som någon vars autonomi behandlaren i 
varje situation ska respektera (Ortiz 2009:23 ff).  
                                                 
1  Tolvstegsmetoden eller Minnesotamodellen är en psykosocial behandlings-

form mot olika typer av missbruk. Metoden har sitt ursprung i Anonyma 
Alkoholister (Socialstyrelsen.se 2014: ”Tolvstegsbehandling enligt Minne-
sotamodellen”).  
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relationen mellan expert och lekman ses som symmetrisk och att 
praktiken syftar till att öka klientens självbestämmande. Enligt 
Miller och Rollnick är det övergripande målet med motiverande 
samtal ”att öka den inre motivationen så att förändring kommer ini-
från snarare än påtvingas utifrån, och så att förändring tjänar per-
sonens egna mål och värderingar” (Miller & Rollnick 2010:64). För-
fattarna ger i sina metodböcker grundläggande riktlinjer både för hur 
kommunikationen i MI ska utformas och vilka kommunikations-
strategier som bör undvikas. Kommunikationen i motiverande 
samtal ska enligt Miller och Rollnick främja partnerskap, acceptans, 
medkänsla och patientautonomi (se t.ex. Miller & Rollnick 2013: 
39-41). De anger fyra grundläggande principer för kommunikation-
en i motiverande samtal (Miller & Rollnick 2010:66–73; Rollnick, 
Miller & Butler 2009:30 ff): 
  

  uttrycka empati 
  utveckla diskrepans 
  rulla med motstånd 
  främja självkompetens (empowerment).  

 
Den första och grundläggande principen är att samtalsledaren ska 
uttrycka empati för klienten eller patientens nuvarande situation 
genom att reflektivt lyssna till individernas redogörelse (a.a. 66–67). 
Den andra principen innebär att samtalsledaren genom öppna frågor 
ska uppmuntra patienten att reflektera över ett nuvarande missbruk 
eller beteende, så att individen själv upptäcker den eventuella diskre-
pansen mellan det oönskade beteendet och sina egna, personliga mål 
och värderingar. Att utveckla diskrepans innebär alltså att patienten 
uppmuntras att själv formulera argument för en livsstilsförändring. 
Det är däremot inte behandlarens uppgift att aktivt argumentera för 
en livsstilsförändring eller komma med lösningsförslag. Den tredje 
principen, rulla med motstånd, innebär att rådgivaren överlåter argu-
mentationen för en livsstilsförändring till patienten (Miller & Roll-
nick 2010:71). Samtalsledaren ska inbjuda till nya perspektiv men 
inte påtvinga dem. Den fjärde principen, självkompetens innebär att 
rådgivaren ska uppmuntra patientautonomi genom att bekräfta 
patientens rätt till självbestämmande.  
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Paternalism Empowerment 
Exkluderande språklig kod: känslomässigt 
neutral, ordningsskapande, sakinriktad, 
formell.  
 
Karakteristiska språkhandlingar:  
föreläsa, ge direktiv, kategorisera, skuld-
belägga. 

Inkluderande språklig kod:  
känslomässigt delaktighetsskapande, 
informell.  
 
Karakteristiska språkhandlingar: 
beröm, öppna frågor, uppmuntrande 
tillrop. 
 

Figur 1.1. Karakteristiska språkliga drag i paternalistiska och empowermentorien-
terade tankemodeller (efter Starrin 2007:68–72) 
 
Till en paternalistisk eller expertstyrd språklig kod hör enligt Starrin 
predikande, hotande, dömande, snokande, föreläsande, kategorise-
rande och skuld- och skambeläggande inslag (Starrin:2007:69).2 Till 
den empowermentorienterade språkliga koden hör istället beröm-
mande och uppmuntrande inslag och öppna frågor, som syftar till att 
stärka individers självkänsla och uppmuntra till självreflektion (a.a. 
72). Grundarna av MI-metoden, Miller och Rollnick, beskriver i 
sina metodböcker hur ett expertstyrt, paternalistiskt kommunika-
tionssätt kan förhindra klienters eller patienters personliga utveck-
ling och låsa fast dem i tillstånd av passivitet och hjälplöshet. En kli-
entcentrerad kommunikation med individens egenmakt i fokus anses 
i stället kunna främja individens egna tankeprocesser och vilja att 
förändras (se t.ex. Miller & Rollnick 2010:92–102). Centralt i meto-
den är att ansvaret för livsstilsförändringar förläggs till individen, att 
                                                 
2  Ordet paternalism (efter latinets pater, fader) har ibland använts nedsättan-

de i offentlig debatt för att karakterisera attityder eller politiska system som 
syftar till att begränsa individers frihet (Coons & Weber 2013: passim), 
men paternalism kan också förstås som statliga åtgärder som ytterst gynnar 
medborgare och syftar till att skydda dem. Jag lägger ingen politisk värde-
ring i begreppet, utan använder i likhet med Starrin (2007:69) begreppet 
för att beteckna kommunikativa strategier som kännetecknas av expert-
orientering snarare än individorientering.  
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neutral, ordningsskapande, sakinriktad, 
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Figur 1.1. Karakteristiska språkliga drag i paternalistiska och empowermentorien-
terade tankemodeller (efter Starrin 2007:68–72) 
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förändras (se t.ex. Miller & Rollnick 2010:92–102). Centralt i meto-
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2  Ordet paternalism (efter latinets pater, fader) har ibland använts nedsättan-

de i offentlig debatt för att karakterisera attityder eller politiska system som 
syftar till att begränsa individers frihet (Coons & Weber 2013: passim), 
men paternalism kan också förstås som statliga åtgärder som ytterst gynnar 
medborgare och syftar till att skydda dem. Jag lägger ingen politisk värde-
ring i begreppet, utan använder i likhet med Starrin (2007:69) begreppet 
för att beteckna kommunikativa strategier som kännetecknas av expert-
orientering snarare än individorientering.  

881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   25 2014-08-26   12:13



 
21 

beskriver empowerment. I propositionen En förnyad folkhälsopolitik 
definierar regeringen begreppet på följande sätt:  
 

Empowerment är ett vanligt begrepp i hälsofrämjande samman-
hang. Begreppet brukar på svenska översättas med ”egenmakt” och 
betecknar processen och möjligheterna för människor att tillskansa 
sig inflytande över den egna livssituationen. Det handlar om att 
mobilisera enskildas och gruppers resurser genom ökad kunskap och 
insikt om vad som krävs för att man ska kunna påverka den egna 
hälsoutvecklingen och åtnjuta rätten till bästa uppnåeliga hälsa. Det 
är viktigt att individerna själva ges möjlighet att formulera sina 
problem och får möjligheter att finna lösningar på dessa. Det är den 
inre motivationen, snarare än yttre styrning, som står i fokus. 
(Proposition 2007/08:110:10)  

 
Av utdraget ur regeringspropositionen framgår att regeringen 
kopplar samman empowerment med inre motivation och ökad kun-
skap. Grundarna av MI-metoden säger emellertid ingenting om att 
empowerment har med ökad kunskap att göra, utan beskriver em-
powerment som en av de grundläggande principerna i metoden. I en 
av deras metodböcker definieras begreppet så här:  
 

En fjärde vägledande princip i MI är att få patienterna att känna 
egen makt över sina liv, empowerment – dvs. att hjälpa dem att ut-
forska hur de själva kan skapa en förändring i sitt hälsotillstånd. 
(Rollnick, Miller & Butler 2009:34)  

 
I det terapeutiska synsättet på empowerment definieras alltså be-
greppet som att ge makt och hjälp till patienter, medan det politiska 
synsättet till synes även innefattar ambitionen att ge ökade kun-
skaper till vissa grupper i samhället. Mitt antagande är att denna till 
synes dubbla ambition har fått konsekvenser för den språkliga ut-
formningen av de texter som utgör studiens material. Här ryms alltså 
en konflikt mellan en politisk och en terapeutisk tolkning av samma 
begrepp.  

I folkhälsopolitiska sammanhang har empowerment under de se-
naste årtiondena kommit att beteckna föreställningar om individens 
ansvar för och inflytande över den egna hälsan och livsstilen (Ask-
heim 2007; Trägårdh 2000). Det är denna syn på empowerment 
som också kommer till uttryck i regeringens proposition En förnyad 
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Kommunikationsstrategier som författarna däremot avråder från 
är sådana som bygger på konfrontation, utbildning och auktoritet 
(Miller & Rollnick 2010:63; Miller & Rollnick 2013:42 ff). Råd-
givare avråds från att ge sig in direkt argumentation med patienter 
och att i rollen som medicinsk expert ge oombedd information eller 
utfärda direktiv. Författarna påpekar att MI kan ses som en avsiktlig 
och strategisk rörelse mot ett eller flera specifika mål, men att be-
handlingsformen inte är något sätt att manipulera människor att 
göra vad man vill att de ska göra. Information och råd ska endast ges 
med patientens eller klientens uttryckliga tillåtelse (Miller & Roll-
nick 2013:42–55). 

1.4 Empowerment – två definitioner  
De texter som ligger till grund för studien är finansierade av skatte-
medel via Statens folkhälsoinstitut, som under undersöknings-
perioden var en myndighet under socialdepartementet.3 Myndighet-
en hade under undersökningsperioden i uppdrag att implementera 
regeringens folkhälsopolitik genom att fungera som ett nationellt 
kunskapscentrum för vetenskapligt utvärderade metoder och strate-
gier i det nationella folkhälsoarbetet. De metoder och strategier som 
myndigheten spred kunskap om hade krav på sig att vara vetenskap-
ligt utvärderade och förenliga med regeringens visioner för folk-
hälsoområdet (Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut: 
SFS 2009:267). Det sistnämnda innebar att upplysningsmetoderna 
förväntades genomsyras av ett empowermentperspektiv (se Prop 
2007/08:110). Till de upplysningsmetoder som Statens folkhälsoin-
stitut särskilt valde att satsa på hör därför motiverande samtal (se ka-
pitel 3). Det finns dock en viss skillnad i hur Statens folkhälsoinsti-
tuts uppdragsgivare regeringen och hur MI-metodens upphovsmän 

                                                 
3  Den 1 januari 2014 avvecklades Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsomyn-

digheten har övertagit de uppgifter som de avvecklade myndigheterna 
Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för 
(se www.folkhalsomyndigheten.se). I avhandlingen redogör jag för för-
hållanden som gällde innan sammanslagningen.  
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2 HISTORISK BAKGRUND OCH 
FORSKNINGSÖVERSIKT  
Studien ansluter till en diskursanalytisk forskningstradition som un-
dersöker texter mot bakgrund av deras historiska och sociala sam-
manhang och vanligen också kopplar kunskapsproduktion till frågor 
om makt. Detta kapitel syftar dels till att sätta in studiens material i 
ett historiskt och politiskt sammanhang, dels till att ge en översikt av 
tidigare textforskning av relevans för undersökningens inriktning.  

I avsnitt 2.1 ges en kort beskrivning av folkhälsoupplysning som 
politiskt projekt i Sverige från 1930-talet och framåt. Därefter följer 
i 2.2 en beskrivning av Statens folkhälsoinstitut och myndighetens 
tidigare och nuvarande uppdrag. Den sista delen i den historiska 
bakgrunden, avsnitt 2.3, handlar om svenskarnas tobaksvanor och 
om statlig tobaksprevention.  
 

2.1 Folkhälsoupplysning som politiskt projekt 
Sedan 1930-talet har det svenska, politiska folkhälsoarbetet varit in-
riktat på att utjämna hälsoskillnader mellan olika samhällsgrupper. 
Det moderna folkhälsopolitiska projektet har således alltid, om än 
mer eller mindre explicit uttalat under olika perioder, haft en eman-
cipatorisk intention (se Olsson 1997; Vallgårda 2003). I historiska 
översikter har det svenska folkhälsoprojektet i modern tid beskrivits 
som en del av socialdemokratins och framför allt Alva och Gunnar 
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folkhälsopolitik, där empowerment beskrivs som ”möjligheterna för 
människor att tillskansa sig inflytande över den egna livssituationen” 
(Proposition 2007/08:110:10).  

Historikern Signild Vallgårda (2003:13ff) beskriver empower-
ment som en form av liberal styrningsrationalitet som är typisk för 
dagens senmoderna, västerländska samhälle.4 Grundidén i det po-
litiska empowermentperspektivet är att människor ska ansvariggöras; 
de ska ses som kapabla att styra sig själva under förutsättning att de 
erbjuds information och medvetandegörs om vilka valmöjligheter 
som står till buds (jfr Trägårdh 2000). I linje med en folkhälsopolitik 
som betonar medborgarnas egenmakt ligger exempelvis införandet 
av olika hälsofrämjande självhjälpstjänster på Internet och satsningar 
på patientupplysningsmetoder som lägger fokus vid patientens eget 
ansvar för sin hälsa. I det terapeutiska synsättet på empowerment 
kan begreppet snarare förstås som en individuell utvecklingsprocess 
mot ett individuellt uppsatt och självvalt mål (jfr Askheim 
2007:26 ff).  
 

                                                 
4  Begreppet styrningsrationalitet (efter franskans gouvernementalité) härstam-

mar från Foucaults senare verk, där han beskriver olika former av styrnings-
tekniker i senmodernitetens liberala samhällen. Liberalism ska i Foucaults 
teoribygge inte förstås som en politisk kategorisering utan snarare som en 
hållning som på samma gång är en teknik för rationell styrning (Nilsson 
2008:128–132). 
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folkhälsopolitik, där empowerment beskrivs som ”möjligheterna för 
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av ekonomiska svårigheter, ifall människor inte följde statens rekom-
mendationer om exempelvis en näringsrik kosthållning (Olsson 
1997:67).  

I folkhälsopolitiska texter från 1980-talet och framåt är begreppet 
folkhälsoupplysning vanligen utbytt mot hälsoinformation alternativt 
hälsoupplysning, vilket tyder på en medvetenhet från politikernas 
håll om begreppets negativa associationer till tiden strax före, under 
och efter andra världskriget (se t.ex. SOU 1981:1 och SOU 1984: 
47). I 1980-talets statliga utredningstexter märks också ett explicit 
avståndstagande till retoriken i det tidigare, statliga folkhälsoupp-
lysningsarbetet. I SOU 1984:67 betonas exempelvis att ”hälsoupp-
lysningen bör ha ett i huvudsak positivt anslag för att ha förutsätt-
ningar att vinna gehör” (SOU 1984:67:382). En liknande formule-
ring finns i propositionen En förnyad folkhälsopolitik, där den nu-
varande regeringen till och med ger förslag på hur positiva hälso-
budskap kan formuleras:  
 

Hälsobudskap bör formuleras positivt som ”Fysisk aktivitet och 
hälsosamma matvanor är bra för hälsan och välbefinnandet.” 
(Proposition 2007/08/110:9)  

 
I En förnyad folkhälsopolitik definieras hälsoinformation som ”plane-
rade aktiviteter där människor ges information i hälsofrågor och där-
med får möjlighet att frivilligt genomföra förändringar i sitt bete-
ende” (a.a:13). Hälsoinformation som aktivitet beskrivs som något 
som ”kan ingå som en del i vårdande verksamhet och individuell so-
cial service” och ”omfatta information, utforskande av attityder och 
värderingar, fattande av hälsobeslut och träning av färdigheter som 
möjliggör beteende- förändringar” (a.a:13). Vidare sägs att: ”Aktivi-
teten innebär att individernas självkänsla och kapacitet stärks så att 
de blir i stånd att göra något aktivt för sin hälsa” (a.a:13–14). Som 
exempel på sådana aktiviteter nämns motiverande samtal.  

Regeringens definition av begreppet hälsoinformation är tydligt 
influerad av det amerikanska begreppet health communication, som i 
USA länge har stått för ett eget verksamhetsfält. Där syftar health 
communication vanligen på hälsofrämjande arbete, ofta i frivillig-
organisationers regi, kopplat till olika former av individcentrerade 
informations- och kommunikationskampanjer i syfte att stärka indi-
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Myrdals visioner om ett jämlikt svenskt folkhem (Myrdal & Myrdal 
1997[1934]; Sundin 2005), men tanken att det folkhälsopolitiska 
arbetet syftar till att utjämna skillnader i hälsa mellan olika socioeko-
nomiska grupper har numera ingen tydlig partipolitisk förankring 
(Trägårdh 2000). Det övergripande målet för den nuvarande borger-
liga alliansregeringens folkhälsopolitik beskrivs på Statens folkhälso-
instituts webbplats vara att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Statens folkhälso-
institut 2010a), och i regeringens proposition En förnyad folkhälso-
politik betonas exempelvis vikten av hälsofrämjande satsningar för 
arbetslösa och personer med sjukersättning (Proposition 2007/ 
08:110:7–13).  

Mycket av det folkhälsoarbete som bedrevs i början av 1900-talet 
har i efterhand ifrågasatts av forskare och politiska debattörer, inte 
minst i samband med offentliga debatter om tvångssteriliseringar 
och andra typer av kränkningar och övergrepp mot svaga samhälls-
grupper som staten begått i syfte att värna folkhälsan (se t.ex. Johan-
nisson 1990; Bommenel 2006). Historikern Elin Bommenel (2006), 
som undersökt hur den svenska regeringen under efterkrigsåren 
möjliggjorde lagliga medicinska experiment på så kallat sinnesslöa, 
pekar i sin forskning på hur begreppet folkhälsa i politiska texter från 
tiden före, under och strax efter andra världskriget användes i en 
metaforisk betydelse. Folkhälsa handlade inte bara om svenska fol-
kets kroppsliga hälsa. I begreppet inneslöts också nationalistiska 
föreställningar om Sverige som ”ett samhälle vars sociala institution-
er, demokratiska uppbyggnad och kulturella nivå kunde beskrivas 
som ’sunda’” (a.a. 2006:30). Följaktligen handlade folkhälsoupplys-
ning inte enbart om att sprida upplysning i hälsofrågor, utan också 
om att fostra medborgarna i så kallat sunda värderingar. Vid tiden 
före och under andra världskriget kunde sådana värderingar exem-
pelvis innefatta lojalitet mot fosterlandet och familjen som social in-
stitution (jfr Olsson 1997; Palmblad & Eriksson 1995).  

Forskning om 1930- och 40-talens folkhälsoupplysning (Vall-
gårda 2003; Palmblad & Eriksson 1995) visar att upplysningskam-
panjerna präglades av elitistiska föreställningar om att samhällets 
bildade skikt skulle uppfostra arbetarklassen. Tonfallet i upplysning-
en var mästrande och inte sällan direkt hotande. Hoten handlade 
framför allt om att Sverige och framtida generationer kunde drabbas 
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Myrdals visioner om ett jämlikt svenskt folkhem (Myrdal & Myrdal 
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drag att sprida upplysning i kost- och hygienfrågor. Under 1950- 
och 1960-talen avknoppades institutets olika verksamheter till andra 
myndigheter med fokus på arbetsmiljöfrågor och livsmedelshygien 
och ledde 1971 till att institutet lades ner (Thörnqvist 2005:269–
270; Sundin 2005:427; Statens folkhälsoinstitut 2010b). Det var 
istället Socialstyrelsen som under 1970-talet ansvarade dels för 
tillsyn och kontroll av folkhälsan och för upplysning i olika hälso-
frågor (Sandberg 1999:14).  

Under perioden juli 1992 till juli 2001 återinfördes institutet 
under namnet Folkhälsoinstitutet. Framför allt hade myndigheten 
under 1990-talet i uppdrag att driva aktiv opinionsbildning i hälso-
frågor (Sandberg 2004:254; Statens folkhälsoinstitut 2010b). Under 
1990-talet bedrev institutet opinionskampanjer mot tobak tillsam-
mans med tidningen Vecko-Revyn och skönhetstävlingen Fröken 
Sverige. Mellan 1995 till 2000 åkte Fröken Sverige-kandidaterna 
runt i svenska skolor och höll föredrag på uppdrag av Folkhälsoin-
stitutet om vikten av att vara rökfri. Samarbetet med skönhetstäv-
lingen var en bidragande orsak till att myndigheten fråntogs sitt opi-
nionsbildande uppdrag. Politiska debattörer menade att myn-
digheten visat dåligt omdöme i valet av samarbetspartners och att 
man i sitt opinionsarbete använde tvivelaktiga metoder som gick 
stick i stäv med regeringens jämställdhetsarbete (Rydén 2007:66–76; 
Sandberg 1999:21). 

Enligt regeringsförslaget Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter 
(Proposition 2000/01:99) bytte myndigheten namn 2001 och fick 
nya uppgifter, dit direkt opinionsbildning inte hörde. Under början 
av 2000-talet har FHI varit en myndighet under socialdepartementet 
med huvuduppdraget att fungera som ett nationellt kunskapscent-
rum med fokus på metoder och strategier i folkhälsoarbetet (Statens 
folkhälsoinstitut 2010b). Dessa metoder och strategier skulle enligt 
uppdragsinstruktionen från socialdepartementet ha en vetenskaplig 
grund (Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinsitut: SFS 
2009:267), vilket medförde en begränsning i vilka samhälleliga ak-
törer myndigheten kunde samarbeta med. Utgångspunkten för det 
arbete myndigheten bedrev under mandatperioden 2006–2010 var de 
elva övergripande målområden för området folkhälsa som anges i 
propositionen En förnyad folkhälsopolitik (Proposition 2007/08:110). 
Ett av målområdena handlar om minskat bruk av tobak (målområde 

 

 
26 

viders egenmakt (Sandberg 1999:17; Starrin & Hagqvist 1997). I 
health communication innefattas idéer om kommunikation som två-
vägsprocess i en jämlik relation mellan dem som kommunicerar 
(Sandberg 1999:17). Kommunikationsforskaren Helena Sandberg, 
som forskat om samtida, offentlig hälsokommunikation om övervikt, 
framhåller att det inte är oproblematiskt att jämföra statlig hälso-
kommunikation med health communication, eftersom det överord-
nade syftet med statliga kommunikationsinsatser inte primärt är att 
föra en dialog med medborgarna utan snarare att förmedla hälsobud-
skap som mottagarna förväntas ta till sig (a.a.). Kommunikations-
situationen är oundvikligen asymmetrisk.  

I denna avhandling väljer jag att hålla fast vid beteckningen folk-
hälsoupplysning för det offentligfinansierade informationsarbete i 
folkhälsofrågor som bedrivs på uppdrag av regeringen, exempelvis 
via Statens folkhälsoinstitut. På så sätt vill jag tydliggöra folkhälso- 
upplysningens historiska och politiska sammanhang. Jag ser folk-
hälsoupplysning som en social praktik vars övergripande politiska 
mål – att utjämna skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper 
– i grunden har varit detsamma sedan 1930-talet. Jag antar också att 
folkhälsoupplysningen, precis som tidigare i historien, har en både 
informerande och normerande funktion. Den normerande funk-
tionen har traditionellt syftat till att korrigera beteenden och attity-
der hos framför allt de samhällsgrupper som pekats ut som mest 
tärande för samhällets ekonomi (Bommenel 2006; Olsson 1997 och 
1999; Vallgårda 2003; Palmblad & Eriksson 1995).  

2.2 Statens folkhälsoinstitut – historia och nutid 
I detta avsnitt ger jag en översiktlig bild av Statens folkhälsoinstituts 
framväxt och myndighetens arbetsuppgifter till 2000-talets början.  
En föregångare till nuvarande Statens folkhälsoinstitut bildades re-
dan år 1938. Föregångaren hette Statens institut för folkhälsan och 
hade i uppdrag att bedriva forsknings- och utbildningsverksamhet 
inom olika hygienområden. Institutet arbetade framför allt med 
olika typer av mätningar och kontroller av livsmedel och arbets-
platser. Folkhälsoupplysning var alltså inte institutets främsta upp-
gift, men man utbildade i perioder hälsopionjärer, som hade i upp-
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och var relativt dyra betraktades de som en lyxvara som inte vem som 
helst kunde unna sig dagligen. I mediebilder av rökning i svensk 
populärpress från 1920- och 30-talet framställdes cigaretter vanligt-
vis som en konsumtionsvara främst för en ung, urban övre medel-
klass med internationella vanor och progressiva idéer om exempelvis 
kvinnors emancipation. I det tidiga 1900-talet fanns alltså en före-
ställning om att cigarettrökning dels hörde ihop med hög social 
status, dels med modernitet och – framför allt bland kvinnor – idéer 
om frigörelse från borgerliga ideal (Torell 2003:50–61).  

Efter andra världskriget sänktes cigarettpriset och rökning kom 
på ett annat sätt än tidigare att bli en vardagsvana, åtminstone för 
Sveriges manliga befolkning. Bland kvinnor var regelbunden rökning 
fortfarande ganska ovanligt under de första efterkrigsåren. Enligt 
den första svenska rökvaneundersökningen från 1946 rökte endast 9 
procent av kvinnorna dagligen jämfört med ungefär 50 procent av 
männen (Nordlund 2005:317). Från slutet av 1950-talet och under 
hela 60-talet steg cigarettkonsumtionen i Sverige successivt bland 
både kvinnor och män. Som mest rökte ungefär 40 procent av 
befolkningen från mitten av 1960-talet till början av 1970-talet 
(Nordlund 2005:316). Den svenska befolkningens röktopp samman-
föll med att rökningen som vardagsvana började problematiseras i 
den offentliga debatten (Torell 2002:147). Politiker och läkare hade 
börjat uppmärksamma forskarrapporter från USA som påvisat sam-
band mellan lungcancer och rökning (Nordlund 2005:340–341; 
Torell 2002:147).  

År 1964 tillsatte regeringen för första gången statliga medel för 
forskning och upplysningsverksamhet om tobak, och tio år senare 
utkom regeringen med en första samlad tobaksrapport (Nordlund 
2005:346; Statens folkhälsoinstitut 2009:7). I 1974 års tobaksrapport 
föreslogs ett omfattande åtgärdsprogram för att minska rökningen 
bland befolkningen. Målsättningen med programmet var att göra 
samhället ”röknegativt” och att få ner cigarettkonsumtionen till sam-
ma nivå som på 1920-talet (Nordlund 2005:242 ff.). Detta skulle 
exempelvis ske genom opinionsbildningskampanjer och genom 
skärpt lagstiftning för marknadsföring och försäljning av cigaretter. 
Bland annat beslutades att tobaksreklam och cigarettpaket skulle 
förses med varningstexter. Upplysningskampanjerna mot tobak rikt-
ades främst till minderåriga och bedrevs både av Socialstyrelsen och 
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11). Till det målområdet har några långsiktiga delmål formulerats, 
exempelvis delmålet att andelen rökare ”bland de grupper som röker 
mest” ska ha halverats till år 2014 (Statens folkhälsoinstitut 2010c). 

Enligt kommunikationsforskaren Helena Sandberg (2004:254) 
ledde omorganisationen 2001 till att myndighetens kommunika-
tionsroll i hälsofrågor blev otydligare än på 1990-talet. Från och med 
2001 flyttades ansvaret för folkhälsoupplysning företrädesvis till 
aktörer på regional och kommunal nivå. Konkret innebar detta att 
Statens folkhälsoinsitut sällan riktade kampanjer direkt till med-
borgarna. Istället satsade man under 2000-talets början på att produ-
cera kunskapsöversikter, metodskrifter och broschyrmaterial avsett 
att användas i det hälsofrämjande arbetet i kommuner och landsting. 
Man finansierade också nationella telefonrådgivningstjänster med 
tillhörande webbplatser, exempelvis Sluta-Röka-Linjen och Alko-
hollinjen. Sandberg (a.a:254) beskriver detta som att den statliga 
folkhälsoupplysningen lades ut på entreprenad.  

De människor som i praktiken bedrivit folkhälsoupplysning under 
de senaste åren med hjälp av material från Statens folkhälsoinstitut 
är yrkesgrupper som barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och skol-
kuratorer. Därmed har det troligen blivit svårare för medborgare att 
förstå när de är föremål för statlig folkhälsoupplysning, eftersom 
upplysningen har införlivats i vårdpraktiker där folkhälsoupplysning 
inte är verksamhetens uttryckligt uttalade eller primära syfte.  

2.3 Rökning och tobaksprevention i Sverige – 
historisk tillbakablick 
I detta avsnitt ges en kort historisk tillbakablick över svenskarnas 
rökvanor och hur synen på rökning har förändrats under det gångna 
seklet. Avsnittet är tänkt att ge en relief till framför allt studiens 
första delundersökning (kapitel 5), där jag undersöker föreställningar 
om rökare i statligt finansierade texter om tobaksavvänjning riktade 
till behandlare respektive rökare.  

Cigaretter introducerades på den svenska marknaden i slutet av 
1800-talet, men det kom att dröja till år 1915 innan ett svenskt to-
baksmonopol med ensamrätt till försäljning infördes (Nordlund 
2005:315, 348). Eftersom cigaretterna till en början såldes styckvis 
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11). Till det målområdet har några långsiktiga delmål formulerats, 
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De människor som i praktiken bedrivit folkhälsoupplysning under 
de senaste åren med hjälp av material från Statens folkhälsoinstitut 
är yrkesgrupper som barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och skol-
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inte är verksamhetens uttryckligt uttalade eller primära syfte.  

2.3 Rökning och tobaksprevention i Sverige – 
historisk tillbakablick 
I detta avsnitt ges en kort historisk tillbakablick över svenskarnas 
rökvanor och hur synen på rökning har förändrats under det gångna 
seklet. Avsnittet är tänkt att ge en relief till framför allt studiens 
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till behandlare respektive rökare.  

Cigaretter introducerades på den svenska marknaden i slutet av 
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rockstjärna, eller personer med diverse problem – kroppsliga såväl 
som psykiska och sociala. Från att i början av 1900-talet ha fram-
ställts som en symbol för välstånd och modernitet har rökning under 
de senaste decennierna således snarare blivit en kulturell markör för 
socialt utanförskap. 

I den här studien undersöks vilka föreställningar om rökare som 
statligt finansierat informationsmaterial om tobak ger uttryck för. 
De texter som undersöks är en del av det samhälle de producerats i 
och kan därför tänkas ge uttryck för liknande föreställningar som 
dem i samtida populärpress och reklam men kanske inte lika explicit 
eftersom statlig folkhälsoupplysning har krav på sig från regeringen 
att vara saklig och positiv (se Proposition 2007/08:110:9–13). 

2.4 Forskningsöversikt 
I nedanstående avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning 
med relevans för studiens syfte och frågor. Nedan är forsknings-
genomgången strukturerad efter frågornas ordning i kapitel 1, vilket 
innebär att forskning som rör innehållet i statlig folkhälsoupplysning 
och andra offentliga hälsodiskurser redovisas först (avsnitt 2.4.1). 
Därefter följer en genomgång av forskning om retoriska strategier i 
texter som har vissa likheter med dem jag undersöker (avsnitt 2.4.2) 
och slutligen en genomgång av forskning som berör relationen 
mellan avsändare och tänkta mottagare i olika typer av myndighets-
kommunikation och genrer med liknande sociala funktioner (avsnitt 
2.4.3).  
 
2.4.1 Textforskning om folkhälsoupplysning  
Folkhälsoupplysning är ett omskrivet fenomen men inte så mycket 
av språkvetare som av sociologer, etnologer, folkhälsopedagoger, 
historiker och kommunikationsforskare. I denna forskningsöversikt 
nämns ett urval tidigare studier av relevans för min undersökning. 
Det som förenar dessa arbeten är att de i likhet med min studie har 
en diskursanalytisk ansats. På ett eller annat sätt berör de frågor om 
folkhälsoupplysning som text och maktutövning.  
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av frivilligorganisationer som fick statligt stöd. Till exempel pro-
ducerade och distribuerade Nationalföreningen för upplysning om 
tobakens skadeverkningar (NTS) informationsmaterial om tobak till 
svenska skolor under 1970-talet (Rydén 2007:15–17).  

Från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet sjönk andelen 
rökare från cirka 40 till 30 procent av befolkningen. Minskningen 
var dock inte lika stor bland lågutbildade och kvinnor som bland 
högutbildade och män (Nordlund 2005:316 ff.). I början av 1980-
talet hade flera rapporter om de negativa effekterna av passiv rökning 
utkommit. Till följd där av skärptes tonen mot rökare i den offent-
liga debatten, eftersom de nu inte enbart betraktades som personer 
som riskerade sin egen hälsa utan också som en riskgrupp för omgiv-
ningen (Torell 2002:204–215). I maj 1988 tillsatte regeringen en 
tobaksutredning, som lämnade in ett betänkande om en tobakslag i 
början av 1990 (SOU 1990:29). Med hänvisning till riskerna med 
passiv rökning föreslog tobaksutredningen en rad lagar och åtgärder 
mot rökning i offentliga miljöer i 1988 års tobaksutredning. Den 1 
juli 1993 infördes tobakslagen (SFS 1993:581) som reglerar rökning 
på arbetsplatser. Sedan lagen infördes har den successivt skärpts. 
1994 infördes förbud mot tobaksreklam, 1996 förbjöds försäljning av 
tobak till personer under 18 år och 2005 förbjöds rökning i 
serveringsmiljöer (Statens folkhälsoinstitut 2009:7; SFS 2005:369).  

I början av 2000-talet rökte enligt Statistiska centralbyråns beräk-
ningar 19 procent av Sveriges kvinnliga befolkning och 14 procent 
av den manliga befolkningen (SCB 2000/2001). Till de grupper i 
samhället som idag röker mest hör, enligt uppgifter i Statens folk-
hälsoinstituts folkhälsopolitiska rapport från 2005, låginkomsttagare, 
korttidsutbildade och socialbidragstagare (Statens folkhälsoinstitut R 
2005:5:342). Den allmänna medvetenheten om rökningens skadlig-
het har enligt etnologen Ulrika Torell, som undersökt bilden av den 
rökande människan i populärpress och reklam från 1950-talet till 
nutid, medfört att rökning historiskt sett aldrig varit lika socialt 
värdeladdat som idag. Inte minst märks det i populärpressens och re-
klamens visualiseringar av rökning, menar Torell (2002:238–240). 
Om stereotypbilden av rökaren i tidig populärpress var bilden en 
modern och framgångsrik person, så har stereotypbilden av rökare 
från slutet 1980-talet och framåt snarare varit bilden av en person 
som antingen medvetet valt att uppträda provokativt, exempelvis en 
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ofta är utformad på sätt som gör att människor tenderar att uppfatta 
den som en självklar del av medie- och välfärdssamhället. Den lan-
seras sällan som just folkhälsoupplysning, utan oftare under beteck-
ningar som empowerment, social service och vårdtjänst. Empower-
mentambitionerna i det moderna, politiska folkhälsoarbetet kan 
enligt Vallgårda dock inte tolkas som att det kontrollerande förhåll-
ningssätt till medborgarna, som präglade det tidiga 1900-talets folk-
hälsoarbete, inte finns kvar. Förändringarna ligger inte i minskade 
styrningsambitioner utan snarare i en förändrad retorik från 1970-
talets slut och framåt, menar hon. Det är en retorik som betonar 
individens valfrihet å ena sidan, men som å andra sidan propagerar 
för en viss livsstil och ger detaljerade råd för hur individen ska kunna 
erövra denna (a.a. 14–15, 190–211). Nutida folkhälsoupplysnings-
texter kännetecknas enligt Vallgårda av en retorik som påverkar 
människor genom att appellera till drömmar och egenskaper inte 
bara om en god hälsa utan om ett framgångsrikt liv i allmänhet, 
lyfter fram olika handlingsalternativ som individen mer eller mindre 
tvingas ta ställning till, tillskriver å ena sidan enskilda individer an-
svaret för hälsa och livsstilsförändringar, utesluter å andra sidan inte 
direkt instruerande och paternalistiska inslag.  

Liknande tankar om valfrihet och livsstil för sociologen Anthony 
Giddens fram i Modernitet och självidentitet (1999). Han beskriver 
hur medier och myndigheter numera går hand i hand i propageran-
det för en så kallad hälsosam livsstil och hur detta propagerande 
fungerar som en viktig styrningsmekanism i västerländska, senmo-
derna samhällen. Livsstil definierar han som ”en mer eller mindre 
integrerad uppsättning av praktiker som en individ följer, inte bara 
för att sådana praktiker tillfredsställer nyttobehov, utan därför att de 
ger en materiell inramning till en speciell berättelse om självidenti-
teten” (Giddens 1999:101). På ett annat sätt än tidigare i historien 
definierar vi oss själva och andra utifrån vad vi konsumerar och vad 
vi väljer att inte konsumera. Att exempelvis välja att röka är alltså 
inte bara en hälsofråga, utan också en fråga om vem man vill vara i 
sina egna och omgivningens ögon.  

Sociologen Peter Korp (2002 och 2006) problematiserar i sin 
forskning de numera vaga gränserna mellan hälsoupplysning och 
marknadsföring. Korp har undersökt både statlig och kommersiell 
hälsoupplysning på olika webbplatser. Han framhåller att den stat-
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Ulf Olssons avhandling i pedagogik Den hälsosamma medborgaren 
(1997) är en diskursanalys av föreställningar om normalitet och hälsa 
i statliga utredningstexter från 1930- till 1990-talet. I studien visar 
Olsson hur statlig folkhälsoupplysning från 1930-talet till 1900-
talets slut har varit inriktad på att konstruera samhällsekonomiskt 
kostsamma riskgrupper. Vilka dessa riskgrupper har varit har växlat 
under historiens gång, men oftast har de sammanfallit med de socialt 
mest utsatta grupperna i samhället. Olssons forskning visar att röka-
re är den riskgrupp som sedan 1980-talets början har pekats ut som 
mest kostsam för den offentliga hälso- och sjukvården. I statliga ut-
redningstexter från 1980- och 1990-talen tillskrivs rökare kategoriskt 
negativa gruppegenskaper (se även Olsson 1999).  

Liknande iakttagelser gör historikern Signild Vallgårda i en 
longitudinell undersökning om uttryck för styrningsmentalitet (go-
vernmentality) i danska och svenska utredningstexter och statlig 
folkhälsoupplysning från 1930- till början av 2000-talet (Vallgårda 
2003). I likhet med Olsson (1997) är hennes undersökning inspi-
rerad av Michel Foucaults teorier om text som kunskapsproduktion 
och makt. Hon beskriver folkhälsoupplysning som en form av 
styrningsmentalitet som verkar genom normering. Denna form av 
styrning är enligt Vallgårda (a.a. 16 f) typisk för moderna välfärds-
stater, där staten intar en beskyddande snarare än en undertryckande 
roll gentemot medborgarna. Styrningen i sådana stater utövas 
huvudsakligen genom upplysnings- och kontrollverksamhet, som av 
de flesta medborgare uppfattas som en självklar del av välfärds-
systemet. Som exempel på sådan upplysnings- och kontrollverksam-
het pekar hon ut de mödra- och barnvårdskontroller som infördes i 
Sverige redan på 1930-talet, och som än idag spelar en viktig roll 
som kunskapsspridare och opinionsbildare i folkhälsofrågor.  

Vallgårdas textfokuserade forskning visar att både äldre och nu-
tida, statliga folkhälsoupplysningsdiskurser appellerar till människors 
vilja att vara normala och ansvarstagande medborgare. Vidare note-
rar Vallgårda (2003: passim) en tendens till ökad styrningsmentalitet 
i hälsofrågor i både Sverige och Danmark under de senaste två 
decennierna. Fler yrkesgrupper än tidigare har idag handledande 
uppgifter i hälsofrågor och mer upplysningsmaterial än någonsin 
tidigare produceras och distribueras via flera olika kanaler, inte minst 
via Internet. Hon framhåller också att dagens folkhälsoupplysning 
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slutligen till en markör för låg social status och socialt utanförskap 
från 1990-talet och framåt.  

Språkvetenskaplig forskning om folkhälsoupplysning, åtminstone 
svensk eller nordisk sådan, har varit svår att hitta. Det finns dock 
några studier med diskursanalytiskt perspektiv om sexualupplys-
ningstexter. Gunilla Byrman (2002) och Birgitta Sandström (1998) 
har inom projektet Svensk sakprosa gett ut var sin studie om äldre 
sexualupplysningsbroschyrer. Särskilt Byrmans longitudinella under-
sökning har relevans för min undersökning, eftersom den till viss del 
berör innehåll, språk och bilder i nyare upplysningstexter. Byrman 
(2002) pekar i sin studie på att det visuella formspråket i sexualupp-
lysningstexter från 1990-talet på ett tydligare sätt än tidigare efter-
härmar reklamens formspråk.  

Förhållandet mellan reklam och folkhälsoupplysning berörs också 
i en studie av Susanne Moen, som undersökt språket och bilderna i 
en norsk sexualupplysningskampanj från en statlig myndighet 
(Moen 2002). Moen ser ett problem i att myndigheter numera ofta 
samarbetar med reklambyråer i utformningen av informationsmate-
rial. På så sätt riskerar texterna att överta reklamens stereotypa fram-
ställningar av till exempel kvinnors och mäns sexualitet, menar hon. 
Det kan också uppstå en diskrepans mellan vad texten faktiskt kom-
municerar och de värden som myndigheten säger sig stå för. Myn-
dighetens trovärdighet riskerar på så sätt att undergrävas, och det 
blir svårare för medborgarna att förstå vem sändaren bakom texten 
är.  
2.4.2 Forskning om kommunikativa strategier i klientcentrerade 
behandlingsformer och politisk kommunikation  
Av relevans för min undersökning är både studier omretoriken i kli-
entcentrerade behandlingsformer och politisk kommunikation, efter-
som jag undersöker texter kopplade till vårdverksamheter, där den 
klientcentrerade behandlingsmetoden motiverande samtal används. 
Texterna utgör också en del av ett tobakspolitiskt projekt med det 
överordnade målet att utjämna skillnader i hälsa mellan olika 
grupper i befolkningen.  

Nedan redovisas litteratur om retoriska strategier i klientbaserade 
behandlingsformer och studier i politisk kommunikation av relevans 
för undersökningen. Det ska här understrykas att min definition av 
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liga hälsoupplysningen traditionellt sett har hämtat sin legitimitet 
från medicinsk forskning, men att den numera även hämtar tanke-
gods från alternativmedicinska verksamheter. Detta har enligt Korp 
underlättat ett närmande till kommersiell marknadsföring (Korp 
2002:64–89). Idéhistoriken Roger Qvarsell menar att det numera är 
svårt att dra tydliga gränser mellan hälsorelaterad reklam och folk-
hälsoupplysning, eftersom kommersiella och statliga aktörer använ-
der sig av liknande marknadsföringsstrategier och retoriska grepp 
(Qvarsell 2005:9–11). Korp (2002:79) menar dock att likheterna 
mellan modern, statlig folkhälsoupplysning och reklam går djupare 
än så. Han pekar på att likheterna i grunden bottnar i en marknads-
ekonomisk föreställning om att individen ska förverkliga sig själv 
genom att välja en livsstil inom ramen för ideal som ”konstrueras i 
samspel mellan myndigheter och den s.k. livsstilsindustrin” (Korp 
2002:79).  

Hur hälsoupplysning från både statliga och kommersiella aktörer 
under olika tider konstruerat hälsosamma respektive ohälsosamma 
livsstilar diskuteras även i kommunikationsforskaren Helena Sand-
bergs avhandling (Sandberg 2004; även Sandberg 1999) och i socio-
logerna Eva Palmblad och Bengt-Erik Erikssons Kropp och politik 
(Palmblad & Eriksson 1995). Dessa studier pekar på att hälsoupp-
lysning, oavsett om den bedrivs av statliga eller kommersiella aktö-
rer, har närmat sig reklamens tankefigurer om hälsa. Till sådana 
tankefigurer hör till exempel föreställningar om att det finns ett 
samband mellan hälsa och skönhet och mellan hälsa och social fram-
gång.  

Specifikt om föreställningar om rökare och rökning handlar 
etnologen Ulrika Torells avhandling Den rökande människan (2002), 
en longitudinell undersökning av bilden av rökare i reklam och 
populärlitteratur från 1950- till 1990-talet. Även om Torell under-
söker texter med helt andra förutsättningar än dem jag undersöker är 
undersökningen av relevans för min studie, eftersom den speglar hur 
samhällets syn på rökning och rökare har förändrats från 1900-talets 
början till nutid. Torell exemplifierar i sin studie, med utgångspunkt 
i ett mycket omfattande annonsmaterial ur populärpress, hur 
rökning gestaltats visuellt och gått från att vara en markör för hög 
social status, till en markör för normalitet på 1950- och 60-talen och 
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denna för den skull förlorar sin trovärdighet i en terapeutisk egen-
maktsdiskurs.  
 
Politisk kommunikation  
Inom området politisk kommunikation finns en hel del forsknings-
rapporter. Här redovisas endast ett urval nordiska studier som berör 
språkliga och ibland också visuella retoriska strategier i diskursana-
lytiska studier på politisk kommunikation, om än inte specifikt i 
folkhälsopolitiska frågor.  

Anna Gustafssons avhandling Pamfletter! En diskursiv praktik och 
dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet (Gustafsson 2009) fo-
kuserar på argumenterande strategier i politiska debattskrifter från 
sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Gustafsson undersöker språkliga 
strategier i politisk debatt mot bakgrund av pamfletternas historiska 
och politiska kontext. Av särskilt intresse för min undersökning är 
de delar av Gustafssons studie som handlar om språklig legitimering, 
det vill säga textstrategier som bidrar till att legitimera pamfletternas 
budskap. Gustafsson vidareutvecklar en analysmodell efter Chilton 
och Schäffner (1997) och van Leeuwen (2007), som skiljer mellan 
fyra legitimerande textstrategier: auktorisering, moralisk utvärdering, 
rationalisering och mythopoesis. Även om jag inte använder samma 
begrepp i min argumentationsanalys har Gustafssons tillvägagångs-
sätt vissa likheter med min undersökning av retoriska strategier (se 
kapitel 6).  

Orla Vigsø (2004) analyserar retoriska strategier i valaffischer i sin 
avhandling Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska val-
affischer. Han undersöker både visuell och språklig retorik med hjälp 
av en sociosemiotisk analysmodell utvecklad efter kommunikations-
forskaren Jens Elmelund Kjeldsen (2002), som också har undersökt 
retoriken i valaffischer fastän i danska sådana. Av särskild relevans 
för min undersökning är Vigsøs och Kjeldsens beskrivningar av bil-
ders funktioner i påverkansdiskurser (se t.ex. Vigsø 2004:23). 

Också sociologen Kristina Boréus forskning berör argumentativa 
strategier i skriftlig, politisk kommunikation. Hon har gett ut flera 
textinriktade studier om politisk kommunikation, varav särskilt Dis-
krimineringens retorik (Boréus 2006) är av relevans för denna 
undersökning. I studien undersöker Boréus hur icke-etniska svenskar 
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politisk kommunikation är vidare än den syn på politisk kommu-
nikation som exempelvis beskrivs i Kurt Johannessons Retorik eller 
konsten att övertyga (Johannesson 1998). Med politisk kommunika-
tion avser jag inte en specifik retorisk genre med vissa språkliga drag, 
utan en kommunikation där avsändaren är en politisk aktör, 
exempelvis regeringen eller en myndighet med ett politiskt uppdrag.  
Klientcentrerade behandlingsformer  
Det finns endast få framställningar som handlar om kommu-
nikationsstrategier i klientcentrerade behandlingsformer som moti-
verande samtal. Om det empowermentbaserade förhållningssättet i 
klientbaserade behandlingsformer och allmänna riktlinjer för språket 
i sådana har sociologerna Ole Petter Askheim och Bengt Starrin 
skrivit i boken Empowerment – vad inryms i begreppet? (Askheim & 
Starrin 2007), som jag tidigare refererat till i avhandlingens in-
ledningskapitel. En språkvetenskaplig studie om läkares motiverande 
samtal med diabetespatienter har gjorts av Stina Ericsson och Cajsa 
Ottesjö (2012). Eftersom den studien är inriktad på det motiverande 
samtalet som muntlig praktik har den dock begränsad relevans för 
min undersökning. Relevant är emellertid hur Ericsson och Ottesjö 
(2012:88) i sin samtalsanalys visar hur rådgivaren i den muntliga 
praktiken växlar mellan kortare klientcentrade dialoger och längre, 
rådgivande monologpartier som inte lämnar något utrymme för pati-
entens egna åsikter. Jag tolkar detta som att den rådgivande läkaren i 
samtalet pendlar mellan en klientcentrerad retorik som eftersträvar 
en symmetrisk relation mellan patient och läkare, och en mer styran-
de retorik där läkarens expertkompetens står i centrum.  

Folkhälsovetaren Georg Vilhelm Lundgrens masteruppsats Själv-
hjälpens retorik handlar om retoriska strategier i skriftligt material 
kopplat till klientcentrade behandlingsformer (Lundgren 2010). 
Lundgren undersöker hur idéer om empowerment framträder i en 
norsk, statligt finansierad självhjälpsbroschyr om depressioner. Både 
hans metodologi och empiri har vissa likheter med min studie. Vad 
jag framför allt finner betydelsefullt i Lundgrens undersökning är 
hur han med hjälp av språkvetenskapliga analysredskap hämtade från 
nyretoriken (se Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971) visar hur in-
konsekventa och klientstyrande inslag möjliggörs i texten utan att 
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att vilja ha flera olika relationer till de tänkta läsarna. I apoteksbro-
schyren växlade sändaren Apoteket mellan en roll som marknads-
förare, auktoritär medicinsk rådgivare och språkrör för patienten 
själv, vilket enligt Ledin kan ses som ett uttryck för organisationens 
komplexa uppdrag i slutet av 1990-talet.  

I två studier av Försäkringskassans föräldraförsäkringsbroschyrer, 
Jannika Lassus Betydelser i barnfamiljsbroschyrer (2010) och Lena 
Lind Palickis Normaliserade föräldrar (2010) undersöks också rela-
tionen mellan myndigheten som avsändare och olika i texten inskriv-
na mottagare. Lassus använder i sin studie analysverktyg från syste-
misk-funktionell grammatik, medan Lind Palicki kombinerar olika 
analysredskap inom ramen för en kritisk diskursanalys med fokus på 
frågor om hur normativ maktutövning kan realiseras på textnivå. Till 
sin inriktning ligger min undersökning närmare Lind Palickis studie, 
men Lassus gör vissa iakttagelser som kan antas säga något generellt 
om läsartilltalet i moderna myndighetstexter. Hennes studie (Lassus 
2010:218–219) visar att informerande språkhandlingar med du-
tilltal är vanligast i Försäkringskassans broschyrer, men att texterna 
också begär information genom direkta uppmaningar och retoriska 
frågor. De retoriska frågorna möjliggör utredningar av sakfrågor, 
som myndigheten så att säga först placerar hos de tänkta läsarna. 
Detta är inte en unik retorisk strategi för just Försäkringskassans in-
formation utan en strategi som också har uppmärksammats i studier 
av reklamtexter (jfr Björkvall 2003). Den relation som föräldraför-
säkringsbroschyrerna etablerar med de tänkta läsarna framstår enligt 
Lassus som präglad av en jämlikhetssträvan, men texterna uppvisar 
också drag från äldre, auktoritär kanslisvenska och från modern 
reklam.  

Lind Palicki (2010) undersöker konstruktionen av mottagare i 
både äldre och samtida föräldraförsäkringsbroschyrer med hjälp av 
begreppet deiktiska rum. Med deiktiskt rum avser hon hur sändarens 
perspektiv påverkar ett språkligt yttrande (a.a. 2010:148). Lind 
Palicki uppmärksammar att det generiska pronomenet man har 
använts som huvudsakligt läsartilltal i Försäkringskassans broschyrer 
från slutet av 1970-talet till början av 1990-talet. På så sätt har För-
säkringskassan skapat en distanserad men likvärdig relation mellan 
myndigheten och olika mottagare. I de nyare broschyrerna används 
istället två olika typer av du-tilltal: dels ett generiskt du-tilltal mot-
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konstrueras och bemöts i valbroschyrer och andra typer av texter från 
fem valrörelser i modern tid (1988, 1991, 1994, 1998 och 2002). 
Metodiskt tar Boréus avstamp i J.S. Austins talhandlingsteori (Aus-
tin 1975) när hon undersöker det som hon kallar diskursiv diskrimi-
nering. I språkvetenskaplig textforskning har termen språklig exklu-
dering använts för samma fenomen (se Lind Palicki 2010:57). 
Diskursiv diskriminering innebär att texter konstruerar olika grupp-
identiteter och sedan bemöter dem genom skilda kommunikativa 
handlingar. Att osynliggöra vissa grupper genom att inte benämna 
dem, att främja uppdelningar i ett vi och dem, att tillskriva vissa 
grupper specifika beteenden och värderingar eller att prata om dem 
istället för att vända sig till dem – det är exempel på några kommu-
nikativa strategier som enligt Boréus kännetecknar en diskrimine-
rande retorik (Boréus 2006:164–179).  
2.4.3 Språkvetenskaplig textforskning om mottagaranpassning i 
politisk marknadsföring och myndighetsinformation  
Vigsøs studie från 2004 om språklig och visuell retorik i valaffischer 
visar hur politiska partier etablerar relationer till olika tänkta mot-
tagargrupper (Vigsø 2004:209–210). En slutsats Vigsø drar är att de 
politiska partierna främst riktar sig till dem som kan identifiera sig 
med den livsstil och de värderingar som valaffischerna uttrycker 
visuellt. Sändarna intar en roll som marknadsförare av en livsstil 
kopplad till vissa politiska värderingar. På så sätt etablerar val-
affischerna en liknande relation till mottagarna som kommersiell re-
klam (Vigsø 2004:51; jfr Björkvall 2003).  

Att politiska aktörer tar på sig en marknadsföringsroll är inte 
unikt för valaffischer utan har även uppmärksammats i språkveten-
skaplig forskning om modern myndighetsinformation. De diffusa 
gränserna mellan information och reklam diskuteras till exempel av 
Claes Ohlsson i en jämförande undersökning om språk, innehåll och 
relationen mellan sändare och tänkta läsare i information från myn-
digheten PPM och privata pensionssparfonder (Ohlsson 2007), och 
i en undersökning av Per Ledin (1997) om en informationsbroschyr 
från dåvarande statliga Apoteket. Ohlsson och Ledin beskriver bro-
schyrerna som mångröstade. Med utgångspunkt i Norman Fair-
cloughs intertextualitetsbegrepp (Fairclough 1992) visar de hur 
texterna växlar mellan olika perspektiv och på så sätt ger uttryck för 
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att vilja ha flera olika relationer till de tänkta läsarna. I apoteksbro-
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konstrueras och bemöts i valbroschyrer och andra typer av texter från 
fem valrörelser i modern tid (1988, 1991, 1994, 1998 och 2002). 
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3 MATERIAL  
I detta kapitel redogör jag för hela materialet och dess produktions- 
och distributionsvillkor samt ger en mer ingående presentation av ett 
mindre urval texter som näranalyseras i delstudie 2 och 3. Kapitlet 
tar också upp urvalsprinciper och etiska aspekter.  

Gemensamt för de texter som ligger till grund för undersökning-
en är att de är offentligfinansierade, nationellt spridda och avsedda 
att användas i vårdverksamheter där motiverande samtal om tobak 
förekommer. I materialet ingår dels samtalshandledningar för vård-
personal, dels patientbroschyrer för brukare.  

Materialet samlades in från och med oktober 2008 till och med 
december 2010. Sammanlagt ingår 16 texter.  

3.1 Produktions- och distributionsvillkor, urval och 
etiska aspekter  
Materialet har finansierats och distribuerats inom ett tobakspolitiskt 
uppdrag som pågick under tiden för materialinsamlingen. I oktober 
2008 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att under 
3 år och med 23 miljoner kronor per år, totalt 69 miljoner kronor, 
genomföra en nationell satsning mot tobak: Nationella tobaksupp-
draget 2008–2010. Projektet var indelat i tre delprojekt, varav ett 
gick under beteckningen ”Kraftsamling för tobaksavvänjning” (Re-
geringsbeslut S2008/4702/FH). Satsningen syftade till ”att ge lands-
ting, regioner och kommuner stöd i arbetet med att organisera en 
målgruppsanpassad tobaksavvänjning” (Tobaksuppdraget 2009/ 

 

 
40 

svarande generiskt man, dels ett mer preciserat du-tilltal med efter-
ställd relativsats (till exempel du som är gravid). I de samtida bro-
schyrerna etablerar därmed Försäkringskassan närmare relationer till 
vissa tänkta mottagarkategorier än andra, menar Lind Palicki. En 
slutsats hon drar utifrån detta är att det finns en fara i att myndig-
heter slentrianmässigt använder du-tilltal, eftersom du-tilltalet kan 
exkludera respektive inkludera olika kollektiv av mottagare (a.a. 
2010:148).  
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serades materialet. Texterna hämtades från myndighetens publika-
tionsdatabas (fhi.se/publikationer) och Sluta-Röka-Linjens webb-
plats (slutarokalinjen.org). Det slutliga materialurvalet kan ses som 
ett bekvämlighetsurval på så sätt att jag valde ut de senast utkomna 
pdf-versionerna av patientbroschyrer och samtalshandledningar om 
rökavvänjning som fanns tillgängliga i december 2010. Texter som 
producerades under projekttiden men som inte lades ut i publika-
tionsdatabasen förrän under våren 2011 ingår inte i materialet.  

Några av texterna har under insamlingsperioden funnits tillgäng-
liga i flera versioner: tryckta och elektroniska versioner, äldre och 
nyare versioner, förkortade lättlästversioner och versioner på andra 
språk än svenska. I dessa fall har jag valt att enbart ha med den 
senast reviderade och oförkortade pdf-versionen på svenska. Studien 
hade annars fått ett annat fokus; det ligger utanför undersökningens 
syfte att belysa intertextuella relationer mellan olika versioner av 
samma text. Det har inte heller varit mitt syfte att rikta ljuset mot 
enskilda författare eller olika led i texternas produktionsprocess, utan 
jag har försökt fokusera på textstrategierna som delar av en social 
och diskursiv praktik (jfr Gustafsson 2009:238). 

Allt material var under insamlingsperioden fritt tillgängligt på 
Internet. Att analysera offentliga myndighetstexter ställer i regel inga 
krav på etisk prövning (jfr Codex 2013). Jag har dock gjort ett etiskt 
övervägande som rör synen på vem som är ansvarig för texternas 
innehåll och utformning. Texternas överordnade avsändare ses som 
den statliga myndighet som har möjliggjort finansiering och distri-
bution. Eventuella kritiska inslag i textanalysen är alltså inte riktade 
till skribenter, experter och andra som varit inblandade i textproduk-
tionen, utan Statens folkhälsoinstitut betraktas som ansvarig produ-
cent. Eftersom myndigheten under insamlingsperioden finansierade 
Sluta-Röka-Linjen och ansvarade för utvärderingar av linjens verk-
samhet gäller detta även material som har Sluta-Röka-Linjen som 
officiell avsändare.  
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1:11). I uppdraget ingick att myndigheten i samråd med Sluta-
Röka-Linjen skulle utveckla, revidera och sprida metod- och infor-
mationsmaterial (se Tobaksuppdraget 2009/1; 2010/1 och 2010:2). 
En evidensbaserad metod som man under perioden särskilt satsade 
på var motiverande samtal.  

Det långsiktiga målet för tobaksuppdraget var att bidra till att re-
geringens nationella delmål inom tobaksområdet skulle vara upp-
fyllda till år 2014 (se Proposition 2007/08:110). Dessa delmål inne-
fattade bland annat en halvering av antalet ungdomar under 18 år 
som börjar röka eller snusa, och en halvering av andelen rökare bland 
de grupper som röker mest till år 2014 (Proposition 2007/08:110).5  

I materialet ingår metodhandledningar om tobakssamtal och 
patientbroschyrer med nationell spridning via Statens folkhälsoinsti-
tut eller systerorganisationen Sluta-Röka-Linjens webbplatser. Det 
ska dock påpekas att mycket av det material som distribuerades un-
der perioden 2008–2010 ursprungligen producerades i samband med 
ett tidigare tobaksuppdrag som pågick 2002–2005. Det rör sig alltså 
om texter som i befintligt eller lätt reviderat skick återanvänts i 
samband med det nya tobaksuppdraget. I flera fall har det varit svårt 
att kartlägga texternas exakta produktionsvillkor och produktionsår, 
eftersom aktörer på olika nivåer har varit inblandade i textproduk-
tionen: medicinska expertgrupper, psykologer, hälso- och sjukvårds-
organisationer, grafiker, illustratörer, journalister etcetera. När 
texterna senare har reviderats i samband med det senaste tobaks-
uppdraget, kan ursprungligt tryckår och namn på tidigare samarbets-
partners ha tagits bort. 

Med hjälp av materialförteckningar i Statens folkhälsoinstituts 
publikationsdatabas och myndighetens projektbeskrivningar lokali-
                                                 
5  I myndighetens återredovisning av projektet konstateras att ”Tobaksupp-

dragets genomförande var alltför kort för att kunna uppvisa effekter” (Sta-
tens folkhälsoinstitut 2011:151). I efterhand har det alltså inte gått att ur-
skilja några tydliga effekter av informationssatsningen. Ser man till statistik 
från Statistiska centralbyrån så har dock andelen svenskar som röker dagli-
gen totalt sett minskat från drygt 14,3 till 13,4 procent av befolkningen un-
der perioden 2008–2010. Men i vissa grupper av befolkningen steg andelen 
tobaksbrukare med någon procentenhet under perioden, exempelvis i grup-
pen kvinnor i åldern 45–54 år och män i åldern 16–24 år (SCB 2014).   

881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   48 2014-08-26   12:14



 
43 

serades materialet. Texterna hämtades från myndighetens publika-
tionsdatabas (fhi.se/publikationer) och Sluta-Röka-Linjens webb-
plats (slutarokalinjen.org). Det slutliga materialurvalet kan ses som 
ett bekvämlighetsurval på så sätt att jag valde ut de senast utkomna 
pdf-versionerna av patientbroschyrer och samtalshandledningar om 
rökavvänjning som fanns tillgängliga i december 2010. Texter som 
producerades under projekttiden men som inte lades ut i publika-
tionsdatabasen förrän under våren 2011 ingår inte i materialet.  

Några av texterna har under insamlingsperioden funnits tillgäng-
liga i flera versioner: tryckta och elektroniska versioner, äldre och 
nyare versioner, förkortade lättlästversioner och versioner på andra 
språk än svenska. I dessa fall har jag valt att enbart ha med den 
senast reviderade och oförkortade pdf-versionen på svenska. Studien 
hade annars fått ett annat fokus; det ligger utanför undersökningens 
syfte att belysa intertextuella relationer mellan olika versioner av 
samma text. Det har inte heller varit mitt syfte att rikta ljuset mot 
enskilda författare eller olika led i texternas produktionsprocess, utan 
jag har försökt fokusera på textstrategierna som delar av en social 
och diskursiv praktik (jfr Gustafsson 2009:238). 

Allt material var under insamlingsperioden fritt tillgängligt på 
Internet. Att analysera offentliga myndighetstexter ställer i regel inga 
krav på etisk prövning (jfr Codex 2013). Jag har dock gjort ett etiskt 
övervägande som rör synen på vem som är ansvarig för texternas 
innehåll och utformning. Texternas överordnade avsändare ses som 
den statliga myndighet som har möjliggjort finansiering och distri-
bution. Eventuella kritiska inslag i textanalysen är alltså inte riktade 
till skribenter, experter och andra som varit inblandade i textproduk-
tionen, utan Statens folkhälsoinstitut betraktas som ansvarig produ-
cent. Eftersom myndigheten under insamlingsperioden finansierade 
Sluta-Röka-Linjen och ansvarade för utvärderingar av linjens verk-
samhet gäller detta även material som har Sluta-Röka-Linjen som 
officiell avsändare.  

 

 
42 

1:11). I uppdraget ingick att myndigheten i samråd med Sluta-
Röka-Linjen skulle utveckla, revidera och sprida metod- och infor-
mationsmaterial (se Tobaksuppdraget 2009/1; 2010/1 och 2010:2). 
En evidensbaserad metod som man under perioden särskilt satsade 
på var motiverande samtal.  

Det långsiktiga målet för tobaksuppdraget var att bidra till att re-
geringens nationella delmål inom tobaksområdet skulle vara upp-
fyllda till år 2014 (se Proposition 2007/08:110). Dessa delmål inne-
fattade bland annat en halvering av antalet ungdomar under 18 år 
som börjar röka eller snusa, och en halvering av andelen rökare bland 
de grupper som röker mest till år 2014 (Proposition 2007/08:110).5  

I materialet ingår metodhandledningar om tobakssamtal och 
patientbroschyrer med nationell spridning via Statens folkhälsoinsti-
tut eller systerorganisationen Sluta-Röka-Linjens webbplatser. Det 
ska dock påpekas att mycket av det material som distribuerades un-
der perioden 2008–2010 ursprungligen producerades i samband med 
ett tidigare tobaksuppdrag som pågick 2002–2005. Det rör sig alltså 
om texter som i befintligt eller lätt reviderat skick återanvänts i 
samband med det nya tobaksuppdraget. I flera fall har det varit svårt 
att kartlägga texternas exakta produktionsvillkor och produktionsår, 
eftersom aktörer på olika nivåer har varit inblandade i textproduk-
tionen: medicinska expertgrupper, psykologer, hälso- och sjukvårds-
organisationer, grafiker, illustratörer, journalister etcetera. När 
texterna senare har reviderats i samband med det senaste tobaks-
uppdraget, kan ursprungligt tryckår och namn på tidigare samarbets-
partners ha tagits bort. 

Med hjälp av materialförteckningar i Statens folkhälsoinstituts 
publikationsdatabas och myndighetens projektbeskrivningar lokali-
                                                 
5  I myndighetens återredovisning av projektet konstateras att ”Tobaksupp-

dragets genomförande var alltför kort för att kunna uppvisa effekter” (Sta-
tens folkhälsoinstitut 2011:151). I efterhand har det alltså inte gått att ur-
skilja några tydliga effekter av informationssatsningen. Ser man till statistik 
från Statistiska centralbyrån så har dock andelen svenskar som röker dagli-
gen totalt sett minskat från drygt 14,3 till 13,4 procent av befolkningen un-
der perioden 2008–2010. Men i vissa grupper av befolkningen steg andelen 
tobaksbrukare med någon procentenhet under perioden, exempelvis i grup-
pen kvinnor i åldern 45–54 år och män i åldern 16–24 år (SCB 2014).   

881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   49 2014-08-26   12:14



 
45 

Tabell 3.1 Handledningarna för vårdpersonal – titlar, sidantal, vårdkontext, antal 
ord och antal bilder  
 
Titel Sidor Vårdkontext Antal  

ord 6 
Antal 
bilder 7 

Det motiverande samtalet 
om tobaksvanor 

32 Sluta-Röka-
Linjen, 
primärvård 
generellt  

10 434
 

19 
 

SomT – Samtalet om Tobak 62 Primärvård 
generellt  

9 454
 

42 
 

Samtal om tobak och 
avvänjning med ungdomar 

32 Skolhälsovården
 

9 676
 

10 
 

Tobaksavvänjning i hälso- 
och sjukvården  

63 Primärvård och 
slutenvård i 
landstingsregi 

9 769
 

5 
 

En handledning för 
tobaksavvänjning 

115 Primärvård och 
hälsosamtal 
generellt.  

21 334
 

15 
 

Rökfri graviditet - 
motivationshöjande samtal 
(metoddel)  

38 Mödra- och 
barna-
hälsovården  
 

8 240
 

32 
 

Totalt 342  68 907 123 
 
 

                                                 
6  Ord i tabeller, figurer, bilagor och referenslistor är inte inräknade. Ord i 

faktarutor eller motsvarande grafiskt framhävd löptext är medräknad.  
7  Med bilder avses foton och tecknade illustrationer, inte tabeller eller andra 

grafiska sifferuppställningar. Även bilder på försättsblad har inräknats.  
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3.2 Materialöversikt  
I materialet ingår totalt 16 texter, varav 6 handledningar för vård-
personal och 10 patientbroschyrer. Räknat i antal ord är dock hand-
ledningsmaterialet mer omfattande. Hela materialet används i del-
studie 1, där syftet är att kartlägga innehållet och belysa vilka synsätt 
eller diskurser om rökare och rökavvänjning som är dominerande i 
texter riktade till vårdpersonal respektive brukare.  
3.2.1 Handledningar för vårdpersonal 
Handledningsmaterialet omfattar totalt cirka 68 900 ord och 123 
bilder. Tabell 3.1 nedan ger en översikt av materialgruppen.  
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Tabell 3.1 Handledningarna för vårdpersonal – titlar, sidantal, vårdkontext, antal 
ord och antal bilder  
 
Titel Sidor Vårdkontext Antal  

ord 6 
Antal 
bilder 7 

Det motiverande samtalet 
om tobaksvanor 

32 Sluta-Röka-
Linjen, 
primärvård 
generellt  

10 434
 

19 
 

SomT – Samtalet om Tobak 62 Primärvård 
generellt  

9 454
 

42 
 

Samtal om tobak och 
avvänjning med ungdomar 

32 Skolhälsovården
 

9 676
 

10 
 

Tobaksavvänjning i hälso- 
och sjukvården  

63 Primärvård och 
slutenvård i 
landstingsregi 

9 769
 

5 
 

En handledning för 
tobaksavvänjning 

115 Primärvård och 
hälsosamtal 
generellt.  

21 334
 

15 
 

Rökfri graviditet - 
motivationshöjande samtal 
(metoddel)  

38 Mödra- och 
barna-
hälsovården  
 

8 240
 

32 
 

Totalt 342  68 907 123 
 
 

                                                 
6  Ord i tabeller, figurer, bilagor och referenslistor är inte inräknade. Ord i 

faktarutor eller motsvarande grafiskt framhävd löptext är medräknad.  
7  Med bilder avses foton och tecknade illustrationer, inte tabeller eller andra 

grafiska sifferuppställningar. Även bilder på försättsblad har inräknats.  
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3.2 Materialöversikt  
I materialet ingår totalt 16 texter, varav 6 handledningar för vård-
personal och 10 patientbroschyrer. Räknat i antal ord är dock hand-
ledningsmaterialet mer omfattande. Hela materialet används i del-
studie 1, där syftet är att kartlägga innehållet och belysa vilka synsätt 
eller diskurser om rökare och rökavvänjning som är dominerande i 
texter riktade till vårdpersonal respektive brukare.  
3.2.1 Handledningar för vårdpersonal 
Handledningsmaterialet omfattar totalt cirka 68 900 ord och 123 
bilder. Tabell 3.1 nedan ger en översikt av materialgruppen.  
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bästa råd för 
att bli rökfri 
 

  

Tobaksfri 
graviditet 
 

10 
 

Mödravård 
 

812 
 

6 

Tobaksfria 
barn  
 

12 
 

Barnahälsovård 
 

535 
 

7 

Fri från tobak 
i samband med 
operation 
 

1 
 

Sjukhusvård 975  
 

4 

Totalt 135 18 359  37 
 

Som framgår av tabellerna 3.1 och 3.2 ovan är både handledningar 
och broschyrer avsedda att användas i olika vårdverksamheter med 
skiftande institutionella förutsättningar. Det har varit praktiskt 
omöjligt att inom ramen för avhandlingsarbetet sätta sig in i förut-
sättningarna för texternas tillämpning i dessa verksamheter. I följan-
de avsnitt ges dock en närmare beskrivning av de institutionella för-
utsättningarna för texter som näranalyseras i delstudie 2 och 3.  

3.3 Texter för näranalys i delstudie 2  
I delstudie 2 undersöks argumentationsstrategier i 1 längre handled-
ning och 5 broschyrer: handledningen Det motiverande samtalet om 
tobaksvanor och de fem broschyrer i tabell 3.2 som har Sluta-Röka-
Linjen som vårdkontext. Valet av material för näranalys i delunder-
sökning 2 grundar sig dels på att handledningen och broschyrerna 
tillhör samma vårdkontext, dels på att dessa texter torde ha haft den 
mest omfattande spridningen. Sluta-Röka-Linjen beräknas stå för 
cirka hälften av all tobaksavvänjning i Sverige, och landsting som in-
te själva har några utbildade tobaksavvänjare kan remittera sina pati-
enter till denna nationella telefonvårdtjänst (Nederfeldt 2003:13). 
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3.2.2 Patientbroschyrer 
Totalt omfattar patientmaterialet 18 349 ord och 37 bilder. Den 
kortaste texten är ett faktablad på 470 ord utan bilder och den längs-
ta texten en tidningsliknande broschyr på 3 930 ord med 10 bilder. 
Ord- och bilduträkningen i tabellen nedan gäller versioner i pdf-
format som var senast tillgängliga i december 2010 via Statens folk-
hälsoinstituts eller Sluta-Röka-Linjens webbplatser.  
 
Tabell 3.2 Patientmaterialet: titlar, sidantal, vårdkontext, antal ord och antal bilder  
 
Titel Sidor Vård- 

kontext8 
Antal  
ord 

Antal 

bilder9 
Vad vinner du 
på att sluta 
röka? 
 

12 
 

SRL 
 

1 445 
 

3 
 

Förbered 
rökstoppet  

12 
 

SRL 
 

1545 
 

1 

Läkemedel vid 
rökstopp 
 

18 
 

SRL 
 

2744  
 

2 

Håll ut! 
 

20 
 

SRL 3209 
 

1 

Tobak & Vikt  
 

20 
 

SRL 
 

2684 
 

3 

Fimpa Nu!  
 

20 
 

Skolhälsovård 
 

3930 
 

10 
 
 

Expertens 10  Vårdcentraler 470 0 

                                                 
8 Förkortningen SRL i tabelluppställningen står för Sluta-Röka-Linjen.  
9  Med bilder avses foton och tecknade illustrationer. Tabeller eller diagram 

är inte medräknade. 
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elektroniskt journalsystem, där uppgifter om inringarens namn, 
ålder, tobaksvanor, kontaktuppgifter med mera registreras (Neder-
feldt 2003:20). 

I samråd med klienten lägger behandlaren upp ett avvänjnings-
program, som i praktiken består av motiverande samtal per telefon 
och ett i flera steg utformat, kostnadsfritt broschyrmaterial (se bild 
3.2). Materialet går också att ladda ner från Sluta-Röka-Linjens 
webbplats utan att någon kontakt behöver tas med personalen i 
telefonväxeln.  

Telefonvårdtjänstens målgrupp var ursprungligen rökare mellan 
30 och 55 år, men sedan starten i slutet av 1990-talet har mål-
gruppen utvidgats till alla rökare och snusare i åldersgruppen 20–60 
år (Nederfeldt 2003:11–21, Forsgårdh & Rankka 2010). Utvärde-
ringar av verksamheten visar dock att en övervägande majoritet eller 
cirka 75 procent av alla som kontaktar SRL är kvinnor i medelåldern 
som rökt länge. Den typiska SRL-klienten är en 47-årig kvinna med 
tolv års utbildning som röker 15 cigaretter per dag (Tomson 2006).  
 
3.3.2 Det motiverande samtalet om tobaksvanor  
Handledningen Det motiverande samtalet om tobaksvanor är en sam-
produktion mellan Statens folkhälsoinsitut och Sluta-Röka-Linjen 
vid Centrum för tobaksprevention, Stockholms läns landsting. 
Texten presenteras i förordet som ”tänkt fungera som en enkel, 
lättillgänglig handledning för alla som i sitt arbete samtalar med 
människor om deras tobaksvanor, och kan också vara ett hjälpmedel 
vid utbildningar i samtalsmetodik och tobaksavvänjning” (a.a. 
2004:3). Den är alltså inte specifikt riktad till Sluta-Röka-Linjens 
behandlare, men kan bland annat användas av dessa.  

Handledningen presenterar en detaljerad modell för motiverande 
samtal med rökare i olika så kallade motivationsstadier. Texten inne-
håller också samtalsguider och fallbeskrivningar som behandlare kan 
öva sig på.  

Det motiverande samtalet om tobaksvanor publicerades i två ver-
sioner under det första Nationella tobaksuppdraget, varav den senas-
te är från 2004. Det är denna version jag har analyserat, eftersom 
tex.ten inte fanns tillgänglig i någon nyare version vid insamlings-
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Nedan presenteras verksamheten närmare, och därefter följer en pre-
sentation av den näranalyserade handledningen och de fem broschy-
rerna.  
 
3.3.1 Vårdkontext 
Sluta-Röka-Linjen är en nationell telefonvårdtjänst som sedan 1998 
drivs av Centrum för Tobaksprevention vid Stockholms läns lands-
ting. Idén till en telefontjänst för rökslutarstöd hämtades från ett is-
ländskt projekt i slutet av 1980-talet. Verksamheten finansieras 
sedan 2003 av Socialdepartementet via Statens folkhälsoinstitut 
(Nederfeldt 2003:6; Tomson 2006:5; Regleringsbrev för budgetåret 
2010 avseende Statens Folkhälsoinstitut; Sluta-Röka-Linjens webb-
plats 2010). Målsättningen för Sluta-Röka-Linjen är att vårdtjänsten 
”ska vara tillgänglig både för tobaksbrukande privatpersoner och ett 
hjälpmedel för vården att hantera hjälpsökande patienter” (Neder-
feldt 2003:13).  

Linjens behandlare beräknas ta emot cirka 10 000 samtal per år. 
Av dem som ringer är en övervägande majoritet rökare, men även 
snusare, anhöriga och vårdpersonal kontaktar linjens behandlare för 
att få tips om hur de kan stötta någon som vill sluta med tobak 
(Nederfeldt 2003, Sluta-Röka-Linjen 2010, Forsgårdh & Rankka 
2010). Drygt 2 000 rökare och snusare per år eller en av tre klienter 
beräknas bli permanent tobaksfria inom 1 år efter kontakt med 
Sluta-Röka-Linjen (Nederfeldt 2003:5, Tomson 2006:8).  

Behandlingsteamet utgörs av tandläkare, folkhälsovetare, sjuk-
sköterskor, hälsopedagoger och psykologer som besvarar samtal från 
klienter 51 timmar per vecka (Forsgårdh & Rankka 2010:10).10 
Linjens behandlare har i de flesta fall genomgått utbildningar i 
kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. Telefontjänsten är 
både reaktiv och proaktiv, vilket innebär att klienter antingen kan 
ringa själva eller be om att få bli uppringda. Läkare kan remittera 
patienter till Sluta-Röka-Linjens behandling, som är kostnadsfri och 
i regel innefattar 3–4 samtalstillfällen (Nederfeldt 2003:12, Fors-
gårdh & Rankka 2010). De som ringer till linjen registreras i ett 
                                                 
10 I Sluta-Röka-Linjens verksamhetsbeskrivningar används omväxlande be-

nämningarna kund och klient för dem som kontaktar linjen.  
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nämningarna kund och klient för dem som kontaktar linjen.  
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3.3.3 Sluta-Röka-Linjens broschyrer  
Nedan visas Sluta-Röka-Linjens broschyrmaterial om rökavvänj-
ning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.2. Sluta-Röka-Linjens 5 broschyrer (bild hämtad från Forsgårdh & 
Rankka, 2010-09-17) 
 
 
Enligt uppgifter i Kungliga bibliotekets databas (libris.kb.se) produ-
cerades Sluta-Röka-Linjens broschyrer ursprungligen mellan 1999 
och 2002. Därefter har texterna reviderats i omgångar i samband 
med att nya nikotinläkemedel kommit ut på marknaden eller att 
Sluta-Röka-Linjen genomfört förändringar av sin verksamhet och 
webbplats. Det har varit svårt att hitta exakta produktionsår för de 
versioner som ingår i mitt material. Jag har näranalyserat de elektro-
niska versioner som fanns tillgängliga för nedladdning via linjens 
webbplats senast i december 2010. Den senast uppdaterade version-
en av fjärde broschyren från vänster heter inte längre Stopp och håll 
ut! som bilden ovan visar, utan Håll ut! 
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periodens slut i december 2010. Författaren till handledningen är 
psykolog och har skrivit ett flertal skrifter om motiverande samtal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.1. Försättsblad Det motiverande samtalet om tobaksvanor (bild hämtad från 
Statens folkhälsoinstituts webbplats fhi.se/Publikationer 2010-02-10) 
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efter olika målgrupper av rökare. De patientbroschyrer som när-
analyseras i delundersökning 3 är: Förbered rökstoppet, Tobaksfri gra-
viditet, Fimpa Nu! och Fri från tobak i samband med operation. 
Texterna hör till olika vårdkontexter, där graden av patientautonomi 
kan antas variera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.3. Näranalyserade patientbroschyrer i delstudie 3: Förbered rökstoppet, 
Tobaksfri graviditet, Fimpa Nu! och Fri från tobak i samband med operation 
 
 
Förbered rökstoppet hör till Sluta-Röka-Linjen – den verksamhet som 
har bredast målgrupp, och troligen även den verksamhet där bruka-
rens grad av frivilligt deltagande är störst. De flesta rökare som söker 
sig till linjen gör det troligen av egen fri vilja, även om de i vissa fall 
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Broschyrernas ordning bygger på hur motiverad rökaren är att 
genomföra en livsstilsförändring. En central tanke i MI-behand-
lingar är att livsstilsförändringar sker i etapper och beroende av hur 
motiverad patienten är (se t.ex. Prochaska & Di Clemente 1983 och 
Miller & Rollnick 2002). Något som inte syns på den svartvita 
bilden ovan är att broschyrerna har färgmarkeringar som anger i 
vilket motivationsstadium broschyren är avsedd att användas. Den 
röda markeringen på Vad vinner du på att sluta röka? anger att pa-
tienten ännu inte är beredd att genomdriva en förändring. Den gula 
markeringen på Förbered rökstoppet anger att broschyren är avsedd att 
användas i nästa steg, då patienten har börjat fundera på en föränd-
ring. Läkemedel vid rökstopp har en vit markering och är avsedd för 
patienter som påbörjat rökavvänjningen. De blå markeringarna på 
Håll ut! och Tobak & Vikt anger att de är avsedda att användas när 
patienten har lyckats genomföra förändringen och ska vidmakthålla 
det nya beteendet (Centrum för allmänmedicin 2009:7).  

Materialet beskrivs på SRL:s webbplats som ett komplement till 
det individuella stödet via telefonrådgivning (Sluta-Röka-Linjen 
2010). I det ideala fallet ska broschyrerna alltså användas i kombina-
tion med motiverande samtal via telefon, men de kan också an-
vändas helt och hållet som ett självhjälpsmaterial eftersom materialet 
är fritt tillgängligt för nedladdning via linjens webbplats.  

Flera experter vid Centrum för Tobaksprevention vid Stockholms 
läns landsting har varit involverade i textproduktionen. Broschyren 
Tobak & Vikt har tillkommit genom ett samarbete med Karolinska 
Institutets folkhälsoakademi. Texterna är redigerade av en medicin-
journalist och försedda med illustrationer av en känd barnboksillu-
stratör.  

3.4 Texter för näranalys i delstudie 3 
I delstudie 3 läggs fokus vid skillnader i kommunikativa strategier 
mellan broschyrer riktade till olika målgrupper av rökare. Urvalet av 
texter för näranalys var inte givet från början, utan utkristalliserades 
efter att jag genomfört delundersökning 1 och 2. Urvalet kan ses 
som strategiskt och metodgenererat; jag har genom urvalet velat visa 
hur texternas kommunikativa strategier på lokal textnivå varierar 
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efter olika målgrupper av rökare. De patientbroschyrer som när-
analyseras i delundersökning 3 är: Förbered rökstoppet, Tobaksfri gra-
viditet, Fimpa Nu! och Fri från tobak i samband med operation. 
Texterna hör till olika vårdkontexter, där graden av patientautonomi 
kan antas variera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.3. Näranalyserade patientbroschyrer i delstudie 3: Förbered rökstoppet, 
Tobaksfri graviditet, Fimpa Nu! och Fri från tobak i samband med operation 
 
 
Förbered rökstoppet hör till Sluta-Röka-Linjen – den verksamhet som 
har bredast målgrupp, och troligen även den verksamhet där bruka-
rens grad av frivilligt deltagande är störst. De flesta rökare som söker 
sig till linjen gör det troligen av egen fri vilja, även om de i vissa fall 
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Broschyrernas ordning bygger på hur motiverad rökaren är att 
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3.5 Materialkritik 
Texterna som har analyserats är hämtade från Statens folkhälso-
instituts och Sluta-Röka-Linjens webbplatser under perioden 2008–
2010. Under denna period gav myndigheten ekonomiskt bidrag till 
flera regionala satsningar på tobaksavvänjning, men material som 
producerats och distribuerats av kommunala och regionala aktörer 
har inte tagits med. Anledningen till detta är att jag ville analysera 
texter med nationell räckvidd – det vill säga de texter med störst po-
tential att nå ut till stora grupper. Denna medvetna avgränsning 
ledde till att materialet blev litet, men representativt för myndig-
hetens nationella informationssatsning på tobaksavvänjning.  

I och med att myndigheten Statens folkhälsoinstitut bytte namn 
och omorganiserades 1 januari 2014 har det i efterhand varit svårt att 
kontrollera produktions- och distributionsvillkor som gällde under 
materialinsamlingsperioden. Det ska också sägas att de handledning-
ar och broschyrer som fortfarande distribueras via nuvarande Folk-
hälsomyndighetens eller Sluta-Röka-Linjens webbplatser kan ha 
reviderats sedan materialet samlades in.  
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kan ha blivit remitterade av en läkare att söka hjälp med tobaksav-
vänjning.  

Fimpa Nu! riktar sig till rökande eller snusande ungdomar under 
18 år. Texten har en tillhörande handledning, där det framgår att 
materialet är avsett att användas i samtal inom skolhälsovården, på 
ungdomsmottagningar och inom folktandvårdens preventiva arbete. 
I dessa sammanhang kan brukarnas grad av frivilligt deltagande 
ifrågasättas, eftersom det rör sig om vårdkontexter där minderåriga 
kan ha sökt samtalsstöd eller vård av andra orsaker än att de vill ha 
hjälp med just tobaksavvänjning. Broschyren är producerad av Sta-
tens folkhälsoinstitut 2010, men bygger på ett äldre material från 
Nationella Tobaksuppdraget 2002–2005. I den reviderade versionen 
har bilder och layout ändrats, medan det verbalspråkliga innehållet 
huvudsakligen är detsamma som i den äldre versionen. 

Även föräldramaterialet Tobaksfri graviditet bygger på ett äldre 
material från det tidigare tobaksuppdraget men gavs ut i en reviderad 
version år 2009. Broschyren riktar sig till blivande föräldrar och delas 
ut via mödrahälsovården. Graden av frivilligt deltagande i mödra-
hälsovårdens samtal om tobak och andra levnadsvanor är diskutabel, 
åtminstone för de gravida kvinnor som rutinmässigt kallas till hälso-
kontroller inför förlossningen.  

Broschyren Fri från tobak i samband med operation är producerad 
år 2010 och framtagen av Statens folkhälsoinstitut i samarbete med 
nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS). 
Som titeln antyder är den riktad till tobaksbrukare som ska opereras, 
och broschyren framställs i projektutvärderingar som ett informa-
tionsmaterial lämpligt att använda i samband motiverande samtal. I 
vissa landsting, exempelvis Västra Götalandsregionen, ställs dock ut-
tryckliga krav på att patienter ska vara rökfria sex till åtta veckor före 
exempelvis en höftledsoperation. Rökavvänjning kan alltså vara en 
förutsättning för patienten ska beviljas operation, och vårdperso-
nalen är skyldiga att ge information om detta (se Sahlgrenska uni-
versitetssjukhusets webbplats 2011, sökord ”tobaksfri”). Även om 
broschyren ger intrycket att tobaksavvänjningen är ett frivilligt 
projekt inför operationen (se kapitel 7) kan alltså verkligheten se 
annorlunda ut i vissa landsting.  
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En undersökning av kommunikativa strategier förutsätter en text-
syn där texter ses som intentionella handlingar som blir menings-
bärande i ett socialt sammanhang. Undersökningen är textfokuserad 
i den meningen att jag undersöker kommunikativa strategier så som 
de framträder i de studerade texterna, men textanalyserna görs i rela-
tion till materialets politiska och terapeutiska sammanhang.  

För studiens syften lämpar sig Norman Faircloughs välbekanta 
modell för kritisk diskursanalys som övergripande teoretisk ram (se 
t.ex. Fairclough 1992 & Fairclough 2010). I Faircloughs terminologi 
(se t.ex. Fairclough 1992:71) delas diskursbegreppet in i text, diskur-
siv praktik och social praktik. Till den diskursiva praktiken hör tex.-
ternas produktions- och distributionsvillkor, såväl som deras institu-
tionella tillämpning. Den sociala praktiken omfattar texternas vidare 
sociala, kulturella och historiska sammanhang.  

I denna undersökning ses motiverande samtal om tobak i olika 
vårdverksamheter som en diskursiv praktik med tydligt kodifierade 
normer för kommunikation mellan experter och patienter. I den dis-
kursiva praktiken används de texter som utgör studiens empiri. Men 
samtidigt ingår texterna i en vidare social praktik – svensk tobaks- 
och folkhälsopolitik och mer specifikt Nationella tobaksuppdraget 
2008–2010. I en ännu vidare social praktik ingår texterna också i en 
historisk och kulturell kontext, som skulle kunna beskrivas som sen-
moderniteten eller det västerländska, marknadsliberala informations-
samhället, där värden som demokratisering, kommersialisering och 
individuell valfrihet alltmer trätt i förgrunden under de senaste 30–
40 åren (jfr Giddens 1999). Mot bakgrund av det politiska 
uppdraget, Nationella tobaksuppdraget, med det långsiktiga målet 
att genom utbildningsinsatser halvera andelen rökare bland de 
grupper i befolkningen som röker mest: Nationella tobaksuppdraget 
2008–2010 (se Tobaksuppdraget 2009/1; 2010/1 och 2010/2) kan 
texternas ses som en politisk påverkansdiskurs. Men texterna måste 
också ses mot bakgrund av det terapeutiska sammanhang som de är 
avsedda att användas i (se figur nedan).  
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4  TEORI OCH METOD 
Studien har en kritisk text- och diskursanalytisk inriktning där valet 
av analysmetoder har styrts av materialet och forskningsfrågorna. Jag 
betraktar kritisk diskursanalys som ett brett teoretiskt ramverk, som 
är möjligt att kombinera med tillvägagångssätt från olika diskurs- 
och textteoretiska inriktningar.  

I detta kapitel redogör jag inledningsvis för avhandlingens över- 
gripande teoretiska utgångspunkter och begrepp i avsnitt 4.1 och 
4.2. Därefter följer en genomgång av metodteorier (jfr Hartman 
2001) och tillvägagångssätt i avhandlingens tre delstudier samt en 
metodöversikt (avsnitt 4.3 och 4.4).  

4.1 Kritisk diskursanalys som teoretisk ram  
Diskursanalys är en analys där undersökningsobjektet är språk i 
bruk, det vill säga en textanalys där språkliga strukturer relateras till 
textens olika sociala sammanhang (van Dijk 1997:3; Englund & 
Ledin 2003:16). I en kritisk diskursanalys finns i regel en mer uttalad 
ambition att relatera språkliga strukturer till maktrelationer mellan 
olika sociala aktörer (se t.ex. Fairclough & Wodak 1997 och Fair-
clough 2010) eller att frilägga manipulativa textdrag som gynnar 
vissa aktörers syften. Forskningsinriktningen har enligt Meyer och 
Wodak (2009:1) tidigare gått under benämningen kritisk lingvistik, 
men sedan 1990-talet har kritisk diskursanalys eller CDA blivit en 
vanligare beteckning för denna breda forskningsinriktning som häm-
tar teorier och metoder från olika discipliner.  
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Om diskrepansen blir alltför stor mellan kommunikativa strategier i 
motiverande samtal och strategier i de skrivna texterna, kan vi anta 
att texterna helt enkelt inte blir funktionella och trovärdiga i den 
diskursiva praktiken. Om texterna exempelvis innehåller direkt-
instruerande inslag, så antar jag att det krävs språkliga strategier som 
legitimerar sådana inslag som förenliga med synsätt i den diskursiva 
praktiken.  

De kommunikativa principerna för motiverande samtal (se Miller 
& Rollnick 2010) avser visserligen MI som samtalspraktik och mitt 
studieobjekt är texter, men i detta material förekommer dels hand-
ledningar som rådgivare kan ta hjälp av i samtalen, dels texter som 
patienter eller klienter kan läsa på egen hand efter avslutad samtals-
session. Mitt antagande är att den diskursiva praktikens grund-
principer för patientkommunikation sätter gränser för vilka kommu-
nikativa strategier som är möjliga i dessa texter. Om skillnaden blir 
alltför stor mellan den diskursiva praktikens principer och texternas 
utformning riskerar texterna att inte uppfattas som trovärdiga i de 
verksamheter där de är avsedda att användas. Om texterna ska kunna 
kringgå andan i motiverande samtal genom exempelvis fostrande 
inslag antar jag därför att det krävs argumentativa procedurer, som 
legitimerar eller trovärdiggör sådana inslag som tillhörande det tera-
peutiska empowermentperspektivet.  

4.2 Centrala begrepp och utgångspunkter  
I en studie med en diskursanalytisk ansats är det på sin plats med en 
definition av begreppen diskurs och text. Jag ser i denna undersökning 
diskurser som socialt konstruerade och socialt konsturerande ”sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen” (Winter Jørgen-
sen & Phillips 2000:7). Texter fungerar som ”konkreta manifesta-
tioner av diskurser” (Bergström & Boréus 2005:17–18). Ett sådant 
synsätt förutsätter en konstruktivistisk språk- och textsyn, som bygger 
på att text och kontext betraktas som nära sammanflätade och sam-
verkande. Texter är alltså inte objektiva artefakter som existerar i ett 
vakuum, utan kommunikativa handlingar som blir betydelsebärande 
i ett socialt sammanhang och antas vara mer anpassade för vissa läsa-
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Figur 4.1 Tredimensionell modell för kritisk diskursanalys (jfr Fairclough 
1992:73) 
 
Mot bakgrund av den diskursiva praktiken i den mellersta boxen i 
figuren ovan, antas texterna vara anpassade till kommunikativa 
principer och den rollfördelning som gäller för samtals- och behand-
lingsformen motiverande samtal. Ett viktigt inslag i studien är därför 
jämförande diskussioner om hur texternas innehåll, argumentation 
och språkhandlingar förhåller sig till MI-principer (se kapitel 1).  

Hur handledningar och broschyrer integreras i den muntliga, 
diskursiva praktiken ligger utanför studiens undersökningsområde, 
men jag gör antagandet att den diskursiva praktikens principer för 
patientkommunikation sätter gränser för vilka kommunikativa stra-
tegier som är möjliga i handledningarna och patientbroschyrerna. 
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Figur 4.1 Tredimensionell modell för kritisk diskursanalys (jfr Fairclough 
1992:73) 
 
Mot bakgrund av den diskursiva praktiken i den mellersta boxen i 
figuren ovan, antas texterna vara anpassade till kommunikativa 
principer och den rollfördelning som gäller för samtals- och behand-
lingsformen motiverande samtal. Ett viktigt inslag i studien är därför 
jämförande diskussioner om hur texternas innehåll, argumentation 
och språkhandlingar förhåller sig till MI-principer (se kapitel 1).  

Hur handledningar och broschyrer integreras i den muntliga, 
diskursiva praktiken ligger utanför studiens undersökningsområde, 
men jag gör antagandet att den diskursiva praktikens principer för 
patientkommunikation sätter gränser för vilka kommunikativa stra-
tegier som är möjliga i handledningarna och patientbroschyrerna. 
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4.3 Textteorier och metoder  
Jag ser inte diskursanalys som ett färdigförpackat teori- och metod-
paket, utan som ett teoretiskt ramverk som är möjligt att anpassa 
efter ett specifikt material och de frågor som ställs (jfr Lind Palicki 
2010; Gustafsson 2009; Vigsø 2004; Ohlsson 2007). Inom min 
undersökning har jag därför valt att kombinera angreppssätt från 
olika konstruktivistiska textteorier.  

För undersökningens forskningsfrågor har jag behövt teorier och 
analysverktyg som fungerar för att kartlägga texternas innehåll, hur 
innehållet legitimeras för olika mottagargrupper mot bakgrund av 
den diskursiva praktiken, och hur patientmaterialet har anpassats till 
olika målgrupper av läsare. Eftersom de texter jag undersöker är 
multimodala, det vill säga innehåller både verbalspråkliga element 
och bilder, har jag också behövt några analysredskap för bildanalys, 
även om jag i första hand har valt att fokusera på analys av materia-
lets verbaltext.  

I många tidigare språkvetenskapliga undersökningar med en kri-
tiskt diskursanalytisk ansats (se t.ex. Byrman 2002; Hommerberg 
2011) har Hallidays systemisk-funktionella lingvistik (SFL) och be-
skrivning av indelningar av texter i tre metafunktioner kombinerats 
med Faircloughs tredelade diskursbegrepp. Enligt Halliday realiseras 
betydelser i texter på tre nivåer: som form (textuell funktion), som 
innehåll (ideationell funktion) och som sociala handlingar (inter-
personell funktion) (se t.ex. Halliday & Matthiessen 2004:29–30).  

Indelningen i tre metafunktioner vara pedagogiskt användbar för 
att tydliggöra vilka textaspekter som står i fokus i avhandlingens tre 
delundersökningar. Det ska dock påpekas att indelningen i meta-
funktioner är en teoretisk konstruktion; de ideationella, relationella 
och textuella aspekterna samverkar och går egentligen inte att sepa-
rera från varandra.  

Delundersökning 1 fokuserar på ideationella textaspekter i hela 
materialet. Där vill jag alltså ge en översiktsbild av texternas innehåll. 
I delundersökning 2 fokuseras främst interpersonella och ideationella 
aspekter i en argumentationsanalys av ett urval texter, men analysen 
berör även textuella aspekter eftersom olika argumenttypers språkliga 
realisering undersöks. Slutligen fokuserar delanalys 3 främst på 
interpersonella och textuella aspekter; där analyseras språkhandlingar 
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re än för andra (jfr Fairclough 2003:2; Bergström & Boréus 2005:16; 
Gustafsson 2009:41).  

Diskursbegreppet brukar tillskrivas filosofen och idéhistoriken 
Michel Foucault (se t.ex. Foucault 1972; Foucault 1977). Enligt 
Foucault är diskurser nära knutna till makt; diskurser fungerar som 
mer eller mindre institutionaliserade normsystem för hur ett kun-
skapsområde kan beskrivas i en viss social och historisk kontext. Som 
sådana artikulerar de kunskapsobjekt, sociala kategoriseringar och 
hierarkier i texter (Foucault 1997:26–28, översatt till svenska i Eng-
lund & Svensson 2003:75). Kunskap är alltså inte värdeneutral utan 
socialt konstruerad och normerad. Diskurserna är dock inte statiska 
utan under ständig utveckling, vilket innebär att redan etablerade 
kunskaper omförhandlas och omtolkas i texter (jfr Nilsson 2008: 
53 ff).  

En viktig utgångspunkt för denna undersökning är att statligt 
subventionerade texter är företrädare av maktdiskurser eller hegemo-
niska diskurser (jfr Fairclough 1992:67 ff). De texter som produceras 
av statliga myndigheter antas ha mer makt, vetenskaplig legitimitet 
och auktoritet att nå ut till och påverka många människor än texter 
från exempelvis frivilligorganisationer (jfr Lind Palicki 2010). Sär-
skilt stor kan deras påverkansfunktion antas vara när texterna distri-
bueras i asymmetriska kommunikationssituationer, som exempelvis i 
vårdsamtal där den ena samtalsparten är en medicinsk expert och 
den andra en patient utan medicinska förkunskaper. Foucault upp-
muntrar oss att tänka på makt som en produktiv kraft, som i sen-
moderna samhällen utövas genom komplexa administrativa system 
och institutionaliserad kunskapsproduktion. En samlingsbeteckning 
för sådana former av institutionaliserad maktutövning är styrnings-
mentalitet eller governmentalitet (Nilsson 2008:128 f). Statlig folk-
hälsoupplysning kan ses som en form av styrningsmentalitet inom 
ramen för ett demokratiskt politiskt system, där upplysningen av 
medborgarna ytterst syftar till att människor ska inkorporera de 
institutionaliserade synsätten i sitt eget tänkande (se t.ex. Giddens 
1999; Rose 1999; Vallgårda 2003). Målet är att medborgarna genom 
att tillägna sig den statligt sanktionerade kunskapen ska kunna fatta 
rationella beslut och på sikt bli självstyrande, det vill säga ta makten 
över sig själva.  

881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   66 2014-08-26   12:14



 
61 

4.3 Textteorier och metoder  
Jag ser inte diskursanalys som ett färdigförpackat teori- och metod-
paket, utan som ett teoretiskt ramverk som är möjligt att anpassa 
efter ett specifikt material och de frågor som ställs (jfr Lind Palicki 
2010; Gustafsson 2009; Vigsø 2004; Ohlsson 2007). Inom min 
undersökning har jag därför valt att kombinera angreppssätt från 
olika konstruktivistiska textteorier.  

För undersökningens forskningsfrågor har jag behövt teorier och 
analysverktyg som fungerar för att kartlägga texternas innehåll, hur 
innehållet legitimeras för olika mottagargrupper mot bakgrund av 
den diskursiva praktiken, och hur patientmaterialet har anpassats till 
olika målgrupper av läsare. Eftersom de texter jag undersöker är 
multimodala, det vill säga innehåller både verbalspråkliga element 
och bilder, har jag också behövt några analysredskap för bildanalys, 
även om jag i första hand har valt att fokusera på analys av materia-
lets verbaltext.  

I många tidigare språkvetenskapliga undersökningar med en kri-
tiskt diskursanalytisk ansats (se t.ex. Byrman 2002; Hommerberg 
2011) har Hallidays systemisk-funktionella lingvistik (SFL) och be-
skrivning av indelningar av texter i tre metafunktioner kombinerats 
med Faircloughs tredelade diskursbegrepp. Enligt Halliday realiseras 
betydelser i texter på tre nivåer: som form (textuell funktion), som 
innehåll (ideationell funktion) och som sociala handlingar (inter-
personell funktion) (se t.ex. Halliday & Matthiessen 2004:29–30).  

Indelningen i tre metafunktioner vara pedagogiskt användbar för 
att tydliggöra vilka textaspekter som står i fokus i avhandlingens tre 
delundersökningar. Det ska dock påpekas att indelningen i meta-
funktioner är en teoretisk konstruktion; de ideationella, relationella 
och textuella aspekterna samverkar och går egentligen inte att sepa-
rera från varandra.  

Delundersökning 1 fokuserar på ideationella textaspekter i hela 
materialet. Där vill jag alltså ge en översiktsbild av texternas innehåll. 
I delundersökning 2 fokuseras främst interpersonella och ideationella 
aspekter i en argumentationsanalys av ett urval texter, men analysen 
berör även textuella aspekter eftersom olika argumenttypers språkliga 
realisering undersöks. Slutligen fokuserar delanalys 3 främst på 
interpersonella och textuella aspekter; där analyseras språkhandlingar 

 

 
60 

re än för andra (jfr Fairclough 2003:2; Bergström & Boréus 2005:16; 
Gustafsson 2009:41).  

Diskursbegreppet brukar tillskrivas filosofen och idéhistoriken 
Michel Foucault (se t.ex. Foucault 1972; Foucault 1977). Enligt 
Foucault är diskurser nära knutna till makt; diskurser fungerar som 
mer eller mindre institutionaliserade normsystem för hur ett kun-
skapsområde kan beskrivas i en viss social och historisk kontext. Som 
sådana artikulerar de kunskapsobjekt, sociala kategoriseringar och 
hierarkier i texter (Foucault 1997:26–28, översatt till svenska i Eng-
lund & Svensson 2003:75). Kunskap är alltså inte värdeneutral utan 
socialt konstruerad och normerad. Diskurserna är dock inte statiska 
utan under ständig utveckling, vilket innebär att redan etablerade 
kunskaper omförhandlas och omtolkas i texter (jfr Nilsson 2008: 
53 ff).  

En viktig utgångspunkt för denna undersökning är att statligt 
subventionerade texter är företrädare av maktdiskurser eller hegemo-
niska diskurser (jfr Fairclough 1992:67 ff). De texter som produceras 
av statliga myndigheter antas ha mer makt, vetenskaplig legitimitet 
och auktoritet att nå ut till och påverka många människor än texter 
från exempelvis frivilligorganisationer (jfr Lind Palicki 2010). Sär-
skilt stor kan deras påverkansfunktion antas vara när texterna distri-
bueras i asymmetriska kommunikationssituationer, som exempelvis i 
vårdsamtal där den ena samtalsparten är en medicinsk expert och 
den andra en patient utan medicinska förkunskaper. Foucault upp-
muntrar oss att tänka på makt som en produktiv kraft, som i sen-
moderna samhällen utövas genom komplexa administrativa system 
och institutionaliserad kunskapsproduktion. En samlingsbeteckning 
för sådana former av institutionaliserad maktutövning är styrnings-
mentalitet eller governmentalitet (Nilsson 2008:128 f). Statlig folk-
hälsoupplysning kan ses som en form av styrningsmentalitet inom 
ramen för ett demokratiskt politiskt system, där upplysningen av 
medborgarna ytterst syftar till att människor ska inkorporera de 
institutionaliserade synsätten i sitt eget tänkande (se t.ex. Giddens 
1999; Rose 1999; Vallgårda 2003). Målet är att medborgarna genom 
att tillägna sig den statligt sanktionerade kunskapen ska kunna fatta 
rationella beslut och på sikt bli självstyrande, det vill säga ta makten 
över sig själva.  

881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   67 2014-08-26   12:14



 
63 

mera ses som välbeprövade analysbegrepp i kritiska diskursanalyser 
(se t.ex. Byrman 2002; Ohlsson 2007; Lind Palicki 2010; Gustafsson 
1998). Begreppen makroteman och makropropositioner är hämtade 
från Teun van Dijk (se t.ex. van Dijk 1980; van Dijk & Kintsch 
1983). Teman är de ämnen texter tar upp. Propositioner är vad 
texten säger om sina teman (Hellspong & Ledin 1997:122). Både 
teman och propositioner kan undersökas på olika nivåer. I denna 
studie fokuserar jag som nämnts ovan på två makronivåer: 1) teman 
och propositioner på avsnittsnivå i respektive text och 2) domineran-
de teman och propositioner i respektive materialgrupp.  

I innehållsanalysen för jag också diskussioner om bildinnehåll: 
vilka presuppositioner och inferenser som går att göra utifrån texter-
nas framställning av rökare och tobaksavvänjning. Men fokus läggs i 
första hand vid att lyfta fram hur texterna verbalspråkligt och explicit 
framställer olika grupper av rökare i texter riktade till vårdpersonal 
respektive brukare.  

Begreppet presuppositioner används pragmatiskt i studien som 
beteckning för förgivettagna antaganden, som går utöver vad texten 
explicit hävdar. Inferenser ska förstås som de underförstådda slut-
satser som läsaren kan dra av innehållet mot bakgrund av kontexten 
(jfr Levinson 1983; Hellspong & Ledin 1997:127–128). I kritiska 
diskursanalyser, framförallt av texter som ingår i en politisk kontext, 
kan det vara relevant att försöka ringa in vilket innehåll som så att 
säga bara antyds mellan raderna. Det innehåll som bara presuppo-
neras kan antas blottlägga var diskursens gränser går för vilket 
innehåll som ses som alltför värdeladdat eller kontroversiellt för att 
nämnas explicit (jfr Lind Palicki 2010:84).  
 
4.3.2 Argumentationsanalys 
I detta avsnitt redogör jag för argumentationsanalysens utgångs-
punkter, och därefter för teoretiska begrepp i Perelman och 
Olbrechts-Tytecas nyretoriska argumentationsteori. Genomgången 
här är mer detaljerad än övriga metodgenomgångar, eftersom det 
inte finns så många tidigare tillämpningar av nyretorisk argumenta-
tionsteori i svensk och nordisk textforskning. Avslutningsvis följer en 
genomgång av det praktiska tillvägagångssättet.  
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och modalitet på satsnivå samt tilltalsformer och visuell personrepre-
sentation.  
 
4.3.1 Analys av innehållet – föreställningar om rökare och 
tobaksavvänjning  
Analyserna i den första delundersökningen i kapitel 5 syftar till att 
frilägga texternas innehållsmönster eller ideationella struktur på en 
makronivå (jfr Meyer & Wodak 2009:68; Hellspong & Ledin 1997: 
115, 287). Undersökningen fungerar som en diskursrekonstruktion 
eller innehållslig redogörelse (jfr Gustafsson 1998:6) i syfte att ge en 
översiktlig bild av materialets föreställningsvärld om rökare och to-
baksavvänjning. Genomgången avser primärt att besvara frågor om 
vilka föreställningar om rökare och tobaksavvänjning som texterna 
ger uttryck för, men den fungerar också som en bakgrund till de 
följande analyserna i kapitel 6 och 7, där jag fokuserar på lägre text-
nivåer.  

I den innehållsliga redogörelsen har jag först närläst texterna för 
att få en uppfattning av innehållet. Därefter har jag kartlagt den ide-
ationella makrostrukturen för respektive text genom att sammanfatta 
innehållet i varje textavsnitt med en tentativ rubrik. Det är alltså se-
mantiska enheter som överskrider meningsnivå som har kartlagts (jfr 
van Dijk & Kintsch 1983:189 ff). Översikterna av texternas ideatio-
nella makrostrukturer redovisas av utrymmesskäl i bilagor (se bilaga 
1 och 2). I flera av texterna, men inte alla, är texternas teman på av-
snittsnivå signalerade genom mellanrubriker. Jag har dock inte låtit 
rubrikerna vara avgörande för min tolkning. I närläsningen har jag 
istället försökt ta ställning till vad varje avsnitt handlar om.  

Utifrån kartläggningen av texternas innehållsliga makrostrukturer 
har jag därefter urskilt återkommande teman och gjort en kvantitativ 
uträkning av hur mycket verbaltext dessa teman ägnas i respektive 
materialgrupp: handledningar och patientbroschyrer. Därefter har 
jag sökt urskilja makroteman och makropropositioner (jfr Lind 
Palicki 2010; van Dijk & Kintsch 1983; Hellspong & Ledin 1997: 
155) som sammanfattar de båda materialgruppernas mest domine-
rande innehåll.  

De analysredskap som tillämpas i analysen härrör ursprungligen 
från kognitivt och pragmatiskt inriktad textlingvistik, men kan nu-
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Argumentationsteori  
I operationaliseringen av argumentationsanalysen har jag utgått från 
Chaim Perelman och Lucie Olbrecht-Tytecas nyretoriska argu-
mentationsteori (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971). Den centrala 
utgångspunkten för deras teori är att det inte finns något objektivt 
kriterium för en argumentations giltighet. Argumentation handlar 
alltså inte om logisk deduktion utan om att ge värderingar giltighet 
för en viss tänkt publik i en specifik historisk och social kontext.  

En bakgrund till framväxten av nyretoriken står att finna i Perel-
mans egna upplevelser av krigsåren och ”den totala kollaps av mora-
liska värden som uppenbarade sig i nazismen” (Hellspong 1999:84). 
Perelmans avsikt var att utforma en pragmatisk snarare än en nor-
mativ metodik för att undersöka argumentation i värdefrågor. År 
1958 utkom han och Olbrechts-Tyteca med La nouvelle rhétorique 
(utgiven på engelska 1971), i vilken de presenterar sin empiriska mo-
dell för argumentationsanalys. Det är en stundtals svårtillgänglig 
genomgång där exemplen ofta är hämtade från klassiska filosofiska 
och skönlitterära verk. Till svenska introduceras grunderna i nyreto-
rikens terminologi i filosofen Mats Rosengrens Psychagogiga (1998) 
och i Lennart Hellspongs Argumentationens retorik (1999). En 
tillämpning av delar av modellen återfinns i Karolina Wirdenäs av-
handling Ungdomars argumentation (Wirdenäs 2002). Framförallt 
det sistnämnda verket har hjälpt mig i min förståelse och använd-
ning av modellen.  

Perelman och Olbrechts-Tyteca skiljer mellan argumentation 
genom associering och argumentation genom dissociering. Det finns 
alltså två grundscheman för argumentation, men det associativa arg-
umentationsschemat delas in i tre undergrupper: kvasilogiska argu-
ment, argument som baseras på verklighetens struktur och argument som 
strukturerar verkligheten (se uppställning nedan). Dessa i sin tur delar 
Perelman och Olbrechts-Tyteca in i ytterligare undergrupper. I min 
analys (se kapitel 6) redogör jag enbart för ett mindre urval argu-
mentationstekniker, som jag funnit ha särskild relevans för min 
undersökning, medan Perelman och Olbrechts-Tytecas genomgång 
täcker ett hundratal typer. Det är inte min intention att redogöra för 
dessa, utan jag ger här endast en översiktlig bild av nyretorikens in-
delning av associativa argumentationstekniker (se figur nedan).  
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Utgångspunkter  
Med argumentation avses i denna undersökning hur textinnehåll 
förhandlas och legitimeras i en viss social kontext (jfr Hellspong 
2008:152). Legitimering har i svenskan flera betydelser. Ordets vanli-
gaste innebörd är att något görs lagligt, men legitimering kan också 
användas i betydelsen ”att bevisa eller styrka riktigheten eller rätt-
mätigheten av något” (Svenska Akademiens ordbok, webbversion 
2013). I detta sammanhang ska legitimering förstås i den senare 
betydelsen. Legitimering i argumentation kan beskrivas som svaret 
på uttalade eller outtalade varför-frågor i texten, exempelvis varför vi 
ska göra något eller varför vi ska göra något på ett visst sätt (van 
Leeuwen 2007:93). 

Argumentationsanalysen syftar till att visa hur texternas föreställ-
ningar om rökare och tobaksavvänjning legitimeras i texter riktade 
till olika mottagargrupper: behandlare och patienter. Särskilt intres-
serar jag mig för hur föreställningar som inte självklart är förenliga 
med ett klientcentrerat synsätt på rådgivning legitimeras.  

En utgångspunkt för argumentationsanalysen är att kommunikat-
ionen i texter som ingår i politiskt reglerade sociala praktiker har en 
strategisk funktion (jfr Gustafsson 2009:49). Strategisk kommunika-
tion kan definieras som: ”kommunikation med avsikt att uppnå ett 
visst fastställt mål” (Falkheimer & Heide 2003:18 f). Detta betyder 
inte att kommunikationen är medvetet manipulativ, men att den an-
tas vara anpassad efter avsändarens syften. En avsändarintention 
med det ena materialet (handledningar för vårdpersonal) antas vara 
att få vårdpersonal att samtala med rökande patienter om tobaksav-
vänjning på ett sätt som å ena sidan motiverar dem att ändra livsstil, 
och å andra sidan tydliggör att ansvaret för livsstilsförändringen inte 
ligger hos medicinska experter eller myndigheter utan hos den en-
skilda individen.  

Den övergripande avsändarintentionen med det andra materialet 
– patientbroschyrerna – antas vara att staten på ett långsiktigt och 
kostnadseffektivt sätt vill påverka rökare att sluta röka. Denna på-
verkan kan dock inte utformas på vilket sätt som helst, om texterna 
ska framstå som trovärdiga och användbara i terapeutiska MI-
praktiker.  
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Argument baserade på verklighetens struktur11 delar Perelman in 
i två huvudgrupper: argument med kausal koppling, som i den 
klassiska retoriken kallas pragma-argument, och argument med 
koexistent koppling. Ett argument med kausal koppling bygger på att 
något förklaras i ljuset av något annat (ex. Hunden luktar illa efter-
som den är asätare), medan ett argument med koexistenskoppling 
istället sammankopplar företeelser på olika nivåer. Den ena före-
teelsen framställs därigenom som uttrycket för den andra (Perelman 
& Olbrecht-Tyteca 2005:130). Exempel på koexistensförbindelser är 
sammankopplingar mellan person och attribut (ex. Hon är hund-
ägare så hon luktar hund) eller sammankoppling mellan hur något 
påstås vara och någon form av auktoritet (ex. Hundar är trevliga 
djur. Det tycker kungafamiljen).  

Till argument som strukturerar verkligheten räknas dels analogier 
och metaforer, dels exempel och illustrationer. Perelman och 
Olbrecht-Tytecas analysmodell handlar enbart om språkliga argu-
mentationstekniker, men jag antar i min analys att även bildelement 
kan ingå i argumentation genom exempel och illustrationer. Bild-
argumenten ser jag dock inte som självständiga, utan som förankrade 
i den verbalspråkliga argumentationen (jfr Barthes 1976; Vigsø 
2004).  

De verklighetsstrukturerande argumenten är sådana som tillför ny 
information genom att de konstruerar verkligheten ”på ett sätt som 
tidigare inte varit känt för publiken” (Hellspong 1999:89). Genom 
analogier, metaforer och exempel kan till synes oförenliga ord och 
föreställningar sammanföras, exempelvis i syfte att övertyga om sam-
bandet mellan konsumtionen av en viss vara och social framgång så 
som är vanligt i reklam.  

Det dissociativa argumentationsschemat har inga underkatego-
rier, vilket Hellspong (1999) påpekar som en inkonsekvens i nyreto-
rikens terminologi. Det innebär dock inte att denna argumentations-
                                                 
11  Perelmans användning av ordet verklighet skiljer sig från den klassiska reto-

rikens. Argument som baseras på verklighetens struktur ska inte förstås 
som argument baserade på en objektiv verklighet utan snarare som ”de 
föreställningar om verklighetens beskaffenhet som talaren föreställer sig att 
hans publik omfattar. De argument det här är fråga om baserar sig alltså på 
en eller annan konceptualisering av verkligheten” (Rosengren 1998:220).  
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Kvasilogiska argument  
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Figur 4.2. Associativa argumentationstekniker. Fritt efter Roer och Porsborgs 
danska översättning av L’empire rhetorique (Perelman & Olbrechts-Tyteca 2005) 
och Rosengren (1998:140–151)  
 
Till de kvasilogiska argumenten räknas olika typer av självmotsägan-
de eller tautologiska argument som till sin form har en logisk upp-
byggnad men också påverkansinslag som personangrepp eller skämt. 
Genom kvasilogisk argumentation styrs läsarens uppmärksamhet 
bort från sakfrågan till något annat; inslag av kvasilogisk argumenta-
tion kan alltså ses som ett manipulativt drag i kommunikationen. 
Kvasilogisk argumentation inte är något framträdande drag i de 
texter som undersöks, men några kvasilogiska argumentations- in-
slag berörs i samband med analyser av andra argumentativa strategier 
som är mer påtagliga i materialet.  
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Jag fokuserar i analysen på ett urval argumentationstekniker som 
är relevanta för materialet och de frågor som ställs. Argumentativa 
tekniker som undersöks är:  
 

  Auktorisering (sammankoppling mellan något som framförs 
och någon form av auktoritet).  

  Generalisering (sammankoppling mellan något generellt och 
något partiellt). 

  Successionsargument (sammankoppling mellan villkor och 
verkan).  

  Exempel och illustrationer (sammankoppling mellan något 
enskilt fall och något generellt).  

  Jämförelser (sammankoppling genom analogier eller meta-
forer).  

  Dissociation (särkopplande teknik som möjliggör inslag av 
motstridiga ståndpunkter och perspektiv genom uppdelning 
av begrepp eller föreställningar).  

 
I det praktiska tillvägagångssättet har jag näranalyserat argumenta-
tiva strategier i en längre handledning och fem broschyrer från sam-
ma vårdkontext: Sluta-Röka-Linjen. Analyserna är i första hand 
kvalitativa, vilket innebär att de bygger på närläsning, tolkning och 
exemplifiering. Men argumentationsanalysen har också kvantitativa 
inslag, som syftar till att underlätta jämförelser mellan strategier i 
materialet för vårdpersonal och materialet för tobaksbrukare.  
4.3.3 Modelläsare i patientbroschyrerna  
I den tredje delstudien undersöks hur patientbroschyrer har anpas-
sats till olika grupper av tobaksbrukare. Texternas ses som kommu-
nikativa handlingar som är mer tillrättalagda för vissa läsare än för 
andra (jfr Nord 2008:61). Man kan tala om detta som att texterna 
konstruerar modelläsare eller modelläsningar (jfr Nord 2008:56–57), 
som har sin grund i textproducentens intentioner och föreställningar 
om vilka de faktiska mottagarna av texterna är. Analysen syftar dels 
till att uppmärksamma skillnader i textproducentens konstruktion av 
modelläsare, dels till att diskutera hur valet av språkhandlingar för-
håller sig till normer i den vårdpraktik där broschyrerna är avsedda 
att användas, det vill säga motiverande samtal om tobak.  
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teknik är ointressant för min undersökning. I likhet med de verk-
lighetsstrukturerande argumenten kan dissociation både ha en över-
tygande och diskursutvidgande funktion. Det gör denna strategi 
särskilt intressant för undersökningens syften och frågor. Genom 
dissocierande argumentationsteknik upprättas värdehierarkier genom 
att en i texten tidigare enhetlig term eller föreställning (t.ex. hund) 
delas upp i ett i ett hierarkiskt par enligt följande mönster: term 1 är 
överlägsen term 2 (ex: Renrasiga hundar är att föredra framför bland-
rashundar).  

Perelman och Olbrechts-Tyteca beskriver dissociationstekniken 
med utgångspunkt i mer storstilade exempel än mitt triviala hund-
exempel ovan. Platons uppdelning i av verkligheten i sken kontra 
verklighet och romantikens indelning av människans vilja i känsla 
och förnuft är exempel på dissociationer som de hänvisar till (se 
Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:411–450). Poängen med att an-
vända dissociation i en argumentation är dock densamma oavsett 
ämnet för uppdelning: diskursens innehåll utvidgas, samtidigt som 
oförenligheter i framställningen kan undvikas. Exempelvis visar en 
tidigare studie om statligt, klientcentrerat självhjälpsmaterial att en 
uppdelning i autonoma, handlingskraftiga klienter och utåt sett 
passiva klienter legitimerade expertstyrande inslag i diskursen (se 
Lundgren 2010).  
Tillvägagångssätt  
Nyretoriken tillhandahåller generella redskap för en deskriptiv argu-
mentationsanalys, där vikt läggs vid att beskriva argumentationen i 
sitt sociala sammanhang. Det handlar alltså inte om att undersöka 
argumentationens hållbarhet eller argumentation som logisk bevis-
föring utan om att undersöka hur innehållet legitimeras för sina 
tänkta läsare (jfr Ohlsson 2007:71).  

Som nämnts i genomgången ovan delar Perelman och Olbrechts-
Tyteca in argument i två huvudtyper: associativa (sammankopplan-
de) och dissociativa (särskiljande). De associativa argumenten delas 
in i underkategorierna kvasilogiska argument, argument som baseras på 
verklighetens struktur och argument som strukturerar verkligheten 
(Perelman & Olbrechts-Tyteca 2005:91–169). Dessa delas i sin tur 
in i flera underkategorier, som författarna redovisar genom exempel 
främst från teologiska och filosofiska verk.  
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teknik är ointressant för min undersökning. I likhet med de verk-
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derativa och suppositiva huvudsatser. Jag har gjort en förenklad in-
ledning efter Hellspong och Ledin (1997). Till de allmänna språk-
handlingarna räknar jag påståenden, frågor, uppmaningar samt 
interjektioner och utrop.  

De allmänna språkhandlingarna kan i sitt sammanhang också ha 
en annan eller fler funktioner än de signalerar. De fungerar då som 
indirekta språkhandlingar som ”bara kan förstås utifrån samman-
hanget, och då särskilt relationen mellan deltagarna”(a.a. 161). 
Exempel på sådana språkhandlingar är erbjudanden, löften och 
varningar (a.a. 164). Det är med andra ord språkhandlingar som är 
kontextuellt varierande och som säger något om vilken slags relation 
textproducenten söker etablera med de tänkta mottagarna.  
Språkhandlingsanalysen har kombinerats med en kvantitativ analys 
av tilltal och omtal samt en jämförande och kvalitativt inriktad ana-
lys av variationer mellan de fyra broschyrernas användning av per-
sonliga pronomen.  
 
Tillvägagångssätt i bildanalysen  
Patientbroschyrernas bilder kan ses som kommunikativa strategier i 
textproducentens strävan att nå ut till och påverka vissa målgrupper. 
Bildvalet ses alltså inte som slumpmässigt, utan antas utgå från text-
producentens påverkansintentioner inom ramen för en diskursiv 
praktik, där framtida möjligheter snarare än skrämselpropaganda an-
tas kunna motivera rökare att sluta. Analysen av visuell representa-
tion syftar primärt till att visa hur patientbroschyrernas olika tänkta 
läsare representeras visuellt. Därför är analysen avgränsad till person-
bilder.  

I enlighet med litteratursemiotikern Roland Barthes utgår jag 
från att både kotexten, det vill säga textsammanhanget, och kontex.-
ten styr och begränsar tolkningen av bildelement (Barthes 1976:114–
130). Utgångspunkten i min bildanalys är alltså att bilderna inte kan 
tolkas separat, utan måste sättas i relation till innehållet i verbal-
texten och det vidare diskursiva och sociala sammanhanget (jfr Nord 
2008:56). 

I Bildens retorik (1976) beskriver Barthes två relationer mellan det 
verbalspråkliga och visuella innehållet i en text: förankring (ancrage) 
och avbyte (relais). Förankring, som är den vanligaste relationen, 
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Begreppet modelläsare  
Hur statliga textproducenter väljer att representera olika tänkta mot-
tagare kan antas få konsekvenser för hur de många människor som 
använder texterna i praktiken ”får möjlighet att identifiera sig” (Lind 
Palicki 2010:58). I min studie undersöks inte textreception – jag 
undersöker alltså inte hur faktiska användare uppfattar patient-
broschyrerna – men däremot undersöks hur texternas utformning 
har anpassats till olika målgrupper i den diskursiva praktiken. För att 
tydliggöra skillnaden skiljer jag mellan faktiska läsare och modelläsare. 
Denna uppdelning har likheter med hur Perelman och Olbrecht-
Tyteca beskriver hur texter både har en publik utanför texten och en 
publik som texten som artefakt är anpassad till (Rosengren 
1998:100, 118).  

Begreppet modelläsare är hämtat från litteratursemiotikern Um-
berto Eco (Eco 1984 efter Iser 1972). Eco använder begreppet 
modelläsare för att särskilja textinterna strategier från receptionen av 
densamma. I svensk sakprosaforskning har modelläsarbegreppet tol-
kats och tillämpats av bland andra Anders Björkvall (2003) och An-
dreas Nord (2008). Modelläsarbegreppet utgår från en textsyn där 
texter ses som dialogiska kommunikationsakter. Med ett dialogis-
tiskt synsätt ses texter som adressiva yttranden som är mer riktade 
till vissa läsare än till andra (Nord 2008:47).  
Tillvägagångssätt – språklig analys av modelläsare  
Modelläsning eller modelläsare kan undersökas på många sätt och på 
olika nivåer, men de variabler jag har valt att analysera i delunder-
sökning 3 är språkhandlingar på satsnivå och dessas modalitet och 
funktioner, samt pronomenanvändning och visuell representation. I 
vid bemärkelse kan man dock säga att även delundersökning 1 och 2 
handlar om modelläsning, eftersom även dessa analyser berör hur 
texterna har tillrättalagts efter olika läsare och en specifik diskursiv 
praktik: motiverande samtal om tobak.  

I språkhandlingsanalysen har jag utgått från Austin (1975) och 
Searles (1969) pragmatiska syn på språkliga yttranden som hand-
lingar vars form inte alltid överensstämmer med yttrandenas funk-
tion i sammanhanget. SAG (1999:680–681) tar upp sex grundläg-
gande eller allmänna språkhandlingar som i svenskan har en proto-
typisk struktur: deklarativa, interrogativa, direktiva, expressiva, desi-
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Med kodningsorientering avses med vilken grad av naturalism 
någon eller något är avbildat. Kress och van Leeuwen skiljer mellan 
flera olika typer av kodningsorientering, men jag har i min analys 
valt en förenklad uppdelning i fotografiska personbilder och teckna-
de personbilder. Jag antar att fotografiska representationer i bruks-
texter i regel har en mer närhetsskapande potential än mindre natu-
ralistiska representationer (jfr Byrman 2002:105).  

I undersökningen av patientbroschyrernas personbilder har jag 
först kartlagt perspektiv och kodningsorientering i varje enskild bild. 
Därefter har jag undersökt kvantiteten av olika typer av perspektiv 
och kodningsorientering i bilder riktade till 4 olika målgrupper av 
rökare. Genom denna kvantitativt inriktade analys har jag kunnat 
urskilja eventuella skillnader i hur textproducenten har valt att skapa 
närhet och distans till olika tänkta läsare.  
4.3.4 Metodöversikt  
I flödesschemat nedan ges en översikt av de olika delmomenten i 
undersökningen, och i vilken ordning analyserna utförs.  
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innebär att textens verbalspråkliga element hjälper läsaren att identi-
fiera och tolka bilden. Avbyte handlar istället om att de visuella och 
verbalspråkliga delarna står i ett komplementärt förhållande till 
varandra i en överordnad, oftast narrativ struktur (som i en tecknad 
serie), där en del av betydelsen går förlorad om man tar bort anting-
en det visuella eller det verbalspråkliga elementet.  

Barthes teorier har i nordisk textforskning tillämpats och vidare-
utvecklats av bland annat Vigsø (2004). Jag gör ingen detaljerad ana-
lys av sambanden mellan språkliga och visuella element i min bild-
analys på samma sätt som Vigsø gör i sin analys av politiska val-
affischer, men däremot har jag försökt urskilja övergripande mönster 
för hur bildernas innehåll relaterar till texternas verbalspråkliga inne-
håll. Dessa hermeneutiska och jämförande analysinslag kombineras 
med två mer konkreta och kvantifierbara bildanalysredskap hämtade 
från Gunter Kress och Theo van Leeuwens Reading Images (Kress & 
van Leeuwen 2006).  

I boken presenterar författarna en modell för hur visuella text-
element i multimodala texter kan analyseras med utgångspunkt i 
Hallidays tre metafunktioner. Analysmodellen har blivit kritiserad 
för att författarna åtminstone i den första upplagan drar alltför långt-
gående paralleller mellan verbalspråklig och visuell kommunikation 
genom att likställa riktningsangivelser i bilder med språkets process-
typer (se t.ex. Sonesson 2004; Holšánová 2010). Detta har jag inte 
behövt ta närmare ställning till eftersom jag inte tillämpar de delar 
av modellen som rör ideationell bildanalys. Istället har jag valt ut två 
analysredskap som fokuserar på bilders interpersonella aspekter.  

Enligt Kress och van Leeuwen kan närhet och distans i bilder un-
dersökas genom analyser av perspektiv och kodningsorientering (a.a. 
kap 4 och 5). Med perspektiv avses hur bilderna positionerar betrak-
taren i förhållande till det som avbildas. När avbildade personers an-
sikten positioneras i ögonhöjd och på nära avstånd framstår betrak-
taren och den avbildade som jämställda och nära. Helkroppsbilder 
där de avporträtterade visas på avstånd eller från sidan och inte 
möter betraktarens blick ses istället som ett distanserande drag 
(Kress & van Leeuwen 2006:129–148; se även tillämpningar i t.ex. 
Björkvall 2009 och Janks 2010). Till de distanserande dragen hör 
också uppifrånperspektiv (fågelperspektiv) och underifrånperspektiv 
(grodperspektiv).  
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2. Hur har 
strategierna 
anpassats efter 
olika adressater: 
behandlare och 
brukare? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Kap.7: Frågor 
Hur förhåller sig 
broschyrernas 
modelläsare till 
den diskursiva 
praktikens normer 
för kommunika-
tion mellan exper-
ter och lekmän? 
 

Studieobjekt 
Språkhandlingar, 
modalitet, tilltal, 
omtal och bilder i 
patientbroschyrer 
riktade till: Sluta-
Röka-Linjens an-
vändare, rökande 
mammor, 
ungdomar och 
rökande opera-
tionspatienter.  

Material 
4 broschyrer för 
näranalys av 
språkhandlingar, 
modalitet, tilltal 
och omtal.  
Hela patientmate-
rialet (10 bro-
schyrer) för analys 
av visuell 
representation. 

Metoder  
Kvantitativ och 
kvalitativ analys av 
allmänna 
språkhandlingar 
(satser och 
verbfrasmoda-
litet).  
Pronomenanalys 
(tilltal & omtal) 
och strategier för 
dessa. 
Personbildsanalys 
(Kress & van 
Leeuwen 2006). 

  
Tabell 4.1 visar schematiskt de analytiska verktyg och kategorier som 
jag studerat. Det framgår också vilka forskningsfrågor som kopplas 
till de olika studieobjekten i materialet. 

4.4 Teori- och metodkritik  
Diskursanalytiska angreppssätt har ett inneboende problem på så 
sätt att viss kunskap blir föremål för kritisk och närgående gransk-
ning, medan andra typer av kunskap tas för given genom tolkningar 
och kategoriseringar. Jag har försökt förhålla mig till detta genom att 
öppet redogöra för vilka kontexter som betraktas som givna i under-
sökningen (jfr Bergström & Boréus 2005:352). Texterna analyseras 
mot bakgrund av sitt politiska och terapeutiska sammanhang. Jag 
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Tabell 4.1. Diskursanalysens frågor, undersökningsobjekt, material och metoder  
 
Kap.5: Frågor Studieobjekt Material  Metoder  

1. Vilka 
föreställningar om 
rökare och 
tobaksavvänjning 
dominerar i 
texterna?  
2. Hur skiljer sig 
innehållet i 
texterna åt 
beroende på 
mottagargrupp? 
3. Vilka 
egenskaper och 
handlingsmönster 
tillskrivs olika 
grupper av rökare?  
4. Hur framställer 
handledningarna 
relationen mellan 
samtalsparterna i 
motiverande 
samtal om tobak? 

Dominerande 
synsätt på tobaks-
avvänjning och 
brukarkategorier i 
materialet som 
helhet  
 
 
 
 
 
 
 

6 handledningar 
(68 900 ord)  
 
10 patientbro-
schyrer (18 350 
ord) 
 
 
 
 
 
 
 

Diskursrekonstruk
tion genom när-
läsning och analys 
av teman och 
propositioner på 
makronivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Kap.6: Frågor 
1. Genom vilka 
strategier 
möjliggörs 
styrande eller 
motstridiga inslag 
i egen-
maktsdiskursen? 

Studieobjekt 
Retoriska 
strategier som 
legitimerar 
motstridiga inslag 
i den 
klientcentrerade 
diskursen och hur 
dessa varieras efter 
olika modelläsare.  

Material 
1 längre 
handledning 
 
5 broschyrer 

Metoder 
Argumentationsa
nalys efter 
Perelman & 
Olbrechts-Tyteca 
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↓ ↓ ↓ ↓ 

Kap.7: Frågor 
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Analyserna i kapitel 7 inriktar sig på skillnader i hur textprodu-
centen har anpassat patientmaterialet till olika tänkta läsare inom 
ramen för en patientcentrerad, diskursiv praktik. Här bör det påpe-
kas att det i vissa fall har varit svårt att dra en gränslinje mellan stra-
tegier som kan ses som textproducentens anpassningar till en spe-
cifik diskursiv praktik och dess deltagare, och textdrag som i allmän-
het brukar förknippas med ett modernt myndighetsspråk.  
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har också genomgående eftersträvat transparens i redovisningen av 
metoder, material och analyser för att på så sätt underlätta för av-
handlingens läsare att bedöma relevansen i de tolkningar som görs. 
Genom att kombinera metoder som belyser olika textnivåer och 
olika delmaterial har jag också försökt eftersträva en metodtriangu-
lering.  

I studien har jag valt att betrakta texternas kommunikativa strate-
gier som ett resultat av textproducentens intentioner, men studien 
ger inga svar på om strategierna är resultatet av myndighetens med-
vetna instruktioner till de aktörer som varit inblandade i textproduk-
tionen eller hur enskilda aktörer har resonerat om textutformningen.  

Med ett empirinära tillvägagångssätt som bygger på närläsning 
och tolkning väcks frågor om analysernas tillförlitlighet. Jag vill 
understryka att de kvantitativa inslagen i kapitel 5 är resultatet av 
min läsning och tolkning av materialet. Det ska också påpekas att 
tabellerna i kapitel 5 enbart redogör för texternas dominerande 
verbalspråkliga innehåll. Ett metodproblem med tematiska analyser 
är att vissa teman kan överlappa varandra, och ofta är olika tolk-
ningsalternativ möjliga. För att bedöma rimligheten i mina tolk-
ningar och stärka validiteten har jag låtit handledare och fem 
doktorandkollegor ta del av materialet och diskutera hur de uppfattar 
innehållet i relation till mina analyser. I allt väsentligt delade kon-
trollgruppen min tolkning av texternas mest dominerande innehåll 
och framställning av olika patientgrupper.  

En generell kritik mot analyserna i kapitel 6 är att Perelman och 
Olbrechts-Tyteca (1971) inte förespråkar kvantitativa inslag i ny-
retorisk argumentationsanalys. Deras sätt att se på påverkansinslag i 
texter utgår från en hermeneutisk textsyn, som betonar vikten av att 
språkliga strukturer tolkas i sitt sociala och historiska sammanhang, 
vilket jag gjort i denna studie. Tolkningen i sig ses som ett resultat 
oberoende av kvantifierbara data (jfr Kjørup 1999:247–266). I likhet 
med en tidigare svensk tillämpning av modellen (se Wirdenäs 2002) 
har jag dock valt att använda kvantifieringar i syfte att ge en över-
blick av hur fördelningen mellan olika sammankopplande strategier 
ser ut. Kvantifieringarna är resultatet av mina tolkningar; olika argu-
mentationstekniker kan verka parallellt, och tolkningen av dem kan 
variera beroende av läsarens förförståelse av texterna. 
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5.1 Handledningarnas innehåll och 
föreställningsvärld 
Handledningskorpusen omfattar totalt 6 texter och cirka 68 900 ord.  

Det överordnade temat för handledningarna uppfattar jag som 
motiverande samtal med rökare. I detta överordnade tema ingår 
underordnade teman som rör olika aspekter av vad behandlarna be-
höver känna till för att kunna bedriva den anbefallda samtalsmetodi-
ken med olika patientgrupper. En redovisning av handledningskor-
pusens ämnen och hur mycket utrymme respektive tema ägnas i ma-
terialkorpusen som helhet redovisas i tabell 5.1 nedan.  
 
Tabell 5.1. Teman i handledningarna i fallande frekvens av textutrymmet i hand-
ledningarna (av totalt 68 900 ord)  
 
Tema  Procent  
Motiverande samtalsteknik  
Självhjälpsmetoder 
Nikotinläkemedel 
Samtal med särskilda grupper 
Rökavvänjningen som process  
Fakta om hälsorisker 
Fakta om nikotinberoende och abstinens 
Gruppbehandling  
Evidens för olika metoder 
Återfall  
Snus  
Specialistbehandling  
Vikt och motion  
Övrigt 
 

32 % 
17 % 
10 % 
10 % 
7 % 
6 % 
5 % 
3 % 
3 % 
2 % 
2 % 
1 % 
1 % 
1 % 

Totalt: 100 %  
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5 FÖRESTÄLLNINGAR OM 
RÖKARE OCH TOBAKS-
AVVÄNJNING  
Syftet med detta kapitel är tvådelat. Det ska dels ge en samman-
fattande överblick av innehållet i materialet som helhet, dels en bild 
av vilka dominerande föreställningar om rökare och tobaksavvänj-
ning handledningarna och broschyrerna konstruerar. Frågorna som 
jag vill besvara är: Vilket innehåll dominerar i den statliga tobaksav-
vänjningsdiskursen? Hur framställs tobaksavvänjning i handledning-
ar respektive broschyrer? Vilka återkommande föreställningar om 
olika rökande patientgrupper ger texterna uttryck för?  

De teoretiska och metodiska utgångspunkterna för analysen 
redovisades i kapitel 4 (se avsnitt 4.3.1). Med kritisk diskursanalys 
som övergripande teoretisk ram är ett mål för denna del av under-
sökningen att lyfta fram likheter och skillnader i de båda material-
gruppernas framställning av olika rökande patientgrupper. Förvisso 
skiljer sig texternas funktioner åt; handledningarna ska fungera som 
vägledning till vårdpersonal som samtalar med tobaksbrukare, 
medan broschyrernas huvudsakliga funktion är att ge hjälp till själv-
hjälp. Fokus är alltså skillnader i de båda materialgruppernas kon-
struktion av olika rökande patientgrupper som ytterst kan antas få 
konsekvenser för användarna i de vårdpraktiker där texterna före-
kommer. Översikter av varje enskild texts ideationella makrostruktur 
redovisas av utrymmesskäl i bilagor (se bilaga 1 och 2).  

Kapitlet är upplagt så att analysen av respektive materialgrupp 
redovisas var för sig. Därefter följer en jämförande sammanfattning.  

881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   84 2014-08-26   12:14



 
79 

5.1 Handledningarnas innehåll och 
föreställningsvärld 
Handledningskorpusen omfattar totalt 6 texter och cirka 68 900 ord.  

Det överordnade temat för handledningarna uppfattar jag som 
motiverande samtal med rökare. I detta överordnade tema ingår 
underordnade teman som rör olika aspekter av vad behandlarna be-
höver känna till för att kunna bedriva den anbefallda samtalsmetodi-
ken med olika patientgrupper. En redovisning av handledningskor-
pusens ämnen och hur mycket utrymme respektive tema ägnas i ma-
terialkorpusen som helhet redovisas i tabell 5.1 nedan.  
 
Tabell 5.1. Teman i handledningarna i fallande frekvens av textutrymmet i hand-
ledningarna (av totalt 68 900 ord)  
 
Tema  Procent  
Motiverande samtalsteknik  
Självhjälpsmetoder 
Nikotinläkemedel 
Samtal med särskilda grupper 
Rökavvänjningen som process  
Fakta om hälsorisker 
Fakta om nikotinberoende och abstinens 
Gruppbehandling  
Evidens för olika metoder 
Återfall  
Snus  
Specialistbehandling  
Vikt och motion  
Övrigt 
 

32 % 
17 % 
10 % 
10 % 
7 % 
6 % 
5 % 
3 % 
3 % 
2 % 
2 % 
1 % 
1 % 
1 % 

Totalt: 100 %  
 

 

 
78 

5 FÖRESTÄLLNINGAR OM 
RÖKARE OCH TOBAKS-
AVVÄNJNING  
Syftet med detta kapitel är tvådelat. Det ska dels ge en samman-
fattande överblick av innehållet i materialet som helhet, dels en bild 
av vilka dominerande föreställningar om rökare och tobaksavvänj-
ning handledningarna och broschyrerna konstruerar. Frågorna som 
jag vill besvara är: Vilket innehåll dominerar i den statliga tobaksav-
vänjningsdiskursen? Hur framställs tobaksavvänjning i handledning-
ar respektive broschyrer? Vilka återkommande föreställningar om 
olika rökande patientgrupper ger texterna uttryck för?  

De teoretiska och metodiska utgångspunkterna för analysen 
redovisades i kapitel 4 (se avsnitt 4.3.1). Med kritisk diskursanalys 
som övergripande teoretisk ram är ett mål för denna del av under-
sökningen att lyfta fram likheter och skillnader i de båda material-
gruppernas framställning av olika rökande patientgrupper. Förvisso 
skiljer sig texternas funktioner åt; handledningarna ska fungera som 
vägledning till vårdpersonal som samtalar med tobaksbrukare, 
medan broschyrernas huvudsakliga funktion är att ge hjälp till själv-
hjälp. Fokus är alltså skillnader i de båda materialgruppernas kon-
struktion av olika rökande patientgrupper som ytterst kan antas få 
konsekvenser för användarna i de vårdpraktiker där texterna före-
kommer. Översikter av varje enskild texts ideationella makrostruktur 
redovisas av utrymmesskäl i bilagor (se bilaga 1 och 2).  

Kapitlet är upplagt så att analysen av respektive materialgrupp 
redovisas var för sig. Därefter följer en jämförande sammanfattning.  

881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   85 2014-08-26   12:14



 
81 

Exempeldialogen visar hur barnmorskor kan öva sig i att ställa öppna 
frågor och att bemöta rökande mammors funderingar med svar som 
speglar mammornas egna uttalanden.13 Noterbart i exempel 5.1 är 
att barnmorskans fråga ”Du kanske undrar om det är viktigt ifall 
man röker eller ej?” har kategoriseras som en reflektion som ska 
spegla dialogpartnerns tidigare uttalande ”Jaa, men det är ju så 
många andra som röker och det blir ju inte nåt fel på deras barn.” 
Det finns egentligen ingenting i patientens uttalande som tyder på 
att hon vill ha fler frågor eller mer information om rökning. Men 
barnmorskan inriktar samtalet på att ge information fastän patienten 
inte efterfrågar det.  

I handledningarna används omväxlande beteckningarna moti-
verande samtal, klientcentrerade samtal och motivationshöjande samtal 
för den samtalsmetodik som lärs ut. Att benämningen för samtals-
metoden varierar kan bero på att flera av handledningarna är upp-
daterade i omgångar och ursprungligen kan ha producerats innan 
motiverande samtal hade blivit en etablerad svensk beteckning för 
motivational interviewing (MI), men variationer i beteckningar kan 
också ses som ett sätt för textproducenten att göra egna tolkningar av 
samtalsmetoden. Förutom samtalsteknik ägnas mycket utrymme i 
handledningarna åt genomgångar av olika självhjälpsmetoder 
(knappt 20 procent av det totala antalet ord i handledningskorpu-
sen). Jag skiljer mellan självhjälpsmetoder och nikotinläkemedel 
eftersom nikotinläkemedel inte framställs som en separat avvänj-
ningsmetod utan som ett komplement till samtal om tobak och al-
ternativmedicinska självhjälpsmetoder. Självhjälpsmetoder som åter-
kommande nämns i handledningarna är att motionera regelbundet, 
att dricka mycket vatten, att planera för ett stoppdatum, att föra bok 
över hur många cigaretter man röker och att införa rökfria zoner. I 
utdraget nedan ur SomT– Samtalet om tobak beskrivs den sistnämnda 
metoden.  

                                                 
13  Till handledningen finns en undervisningsfilm för barnmorskor där de 

numrerade scenerna spelas av skådespelare. Det audiovisuella materialet har 
inte analyserats. 
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Med utgångspunkt i tabell 5.1 kan jag konstatera att motiverande 
samtalsteknik är ett tema som upptar närmare en tredjedel av inne-
hållet i handledningskorpusen. Att det är så beror på att detta ämne 
kopplas till frågor och fallbeskrivningar, som exemplifierar hur be-
handlare kan tala med patienter i olika stadier av motivation. Flera 
av texterna iscensätter alltså fiktiva samtal mellan behandlare och rö-
kare. De mest utförliga dialogexemplen förekommer i handledning-
en Rökfri graviditet - motivationshöjande samtal som riktar sig till 
barnmorskor. Nedan illustreras hur en sådan exempeldialog kan se 
ut.  
 
Exempel 5.112  
 

Scen 1:3 
Barnmorskan: Vad tänker du själv? Hur det kan påverka?  
öppen fråga om mammans funderingar 
 
Jenny: Jaa, men det är ju så många andra som röker och det blir 
ju inte nåt fel på deras barn. 
 
Bm: Mm. Du kanske undrar om det är viktigt ifall man röker 
eller ej?  
svarar med reflektion 
 
Jenny: Ja. Jag tror faktiskt inte att det spelar så stor roll. 
 
Bm: Nä. Hur tänker du mer då? 
 öppen fråga 
 
Jenny: Ja vadå, min syrra rökte alla tre gångerna när hon väntade och det var ju 
inga fel på hennes barn. 
 
Bm: Det märktes ingenting menar du. 
svarar med reflektion 
 
Jenny: Nää, det var det inte. Och en av mina kompisar, 
Sussi, hon rökte också. 

 
 (Rökfri graviditet - motivationshöjande samtal, s. 26) 

 

                                                 
12  Fetstil och kursiveringar i samtliga exempel i kapitel 5 från original. 
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 öppen fråga 
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Sussi, hon rökte också. 

 
 (Rökfri graviditet - motivationshöjande samtal, s. 26) 

 

                                                 
12  Fetstil och kursiveringar i samtliga exempel i kapitel 5 från original. 
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Tonläget och stilen är märkbart annorlunda i de avsnitt som handlar 
om nikotinläkemedel. Dessa avsnitt präglas av en mer vetenskapligt 
utredande stil med hänvisningar till forskning om de olika läkemed-
lens biverkningar och tillförlitlighet. I de delar av handledningarna 
som berör temat nikotinläkemedel kan man ana intertextuella lån 
från Fass och läkemedelstillverkarnas bipackssedlar.  
 
 

Exempel 5.3  
 
Vareniklin (Champix) tillförs peroralt. Behandlingen med Vareniklin 
ska starta 1–2 veckor före datum för rökstopp och normalt pågå i 12 
veckor. Vareniklin finns i två olika styrkor, en för den första veckans 
upptrappning och en starkare dos från dag åtta och framåt. Substansen 
binder sig till nikotinreceptorn och utövar där en måttligt egenstimule-
rande effekt samtidigt som den blockerar effekten av tillfört nikotin 
som vid rökning (65, 66). De vanligaste biverkningarna är milt till 
måttligt illamående, huvudvärk, insomningssvårigheter, onormala 
drömmar, förstoppning och gasbildning. I övrigt finns inga kända kon-
traindikationer eller interaktioner med andra läkemedel, men erfaren-
heten är begränsad eftersom preparatet är så nytt. Läs mer i bilaga 5.  
 

 (Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården, s. 32) 
 
 
Sammantaget upptar innehåll om samtalsteknik och beskrivningar 
av självhjälpsmetoder och nikotinläkemedel merparten (59 procent) 
av det totala textutrymmet i handledningskorpusen. Ett ämne som 
också ägnas relativt mycket textutrymme (10 procent av det totala 
utrymmet) är samtal med särskilda patientgrupper. Till patientgrup-
per som i hälften av handledningarna benämns som särskilda grup-
per hör ungdomar, psykiskt sjuka och gravida rökare. Det kan också 
påpekas att två av handledningarna specifikt handlar om samtal med 
gravida respektive unga tobaksbrukare. De så kallat särskilda grup-
perna som ägnas mest textutrymme är rökande mammor och ung-
domar.  

Andra ämnen som tas upp, men som inte ägnas så mycket utrym-
me i handledningskorpusen totalt är fakta om olika behandlingsme-
toders evidens, tobaksrelaterade hälsorisker och sjukdomar, absti-
nenssymptom, återfall, snus och specialistbehandling. Temat snus 
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Exempel 5.2   
Rökfria zoner 
Ett bra sätt för att trappa ned på rökningen är att skapa rökfria zoner i 
sitt hem.  
Allra bäst är det att bara röka utomhus och helt sluta röka inne. Att 
sluta röka i bilen är ett annat sätt att skapa rökfria zoner.  
Det viktigaste är att fråga vad patienten själv är beredd att förändra.  
Att sluta röka inom vissa områden gör att kopplingen mellan dessa 
platser och rökning gradvis försvinner. Då slipper man bli röksugen på 
dessa platser efter att man slutat.  
 

  (SomT – Samtalet om tobak, s. 36)  
 
De alternativmedicinska självhjälpsmetodernas tillförlitlighet i av-
vänjningssammanhang är inte något tema som närmare problemati-
seras i handledningarna. I handledningarnas föreställningsvärld tycks 
det underförstått att alternativmedicinska självhjälpsmetoder inte be-
höver någon närmare förklaring. Stilen i de avsnitt som berör alter-
nativmedicinska självhjälpsmetoder är utpräglat populärvetenskaplig; 
dessa avsnitt saknar i regel referenser till tidigare forskning och illu-
streras av bilder föreställande rökare i mer eller mindre komiska 
situationer. Exempelvis illustreras utdraget i exempel 5.2 ovan med 
en bild föreställande en huttrande kvinna, som uppenbarligen har 
gjort lägenheten men inte balkongen till en rökfri zon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.1. Kvinna på balkong. SomT – Samtalet om tobak, s. 36 
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  Makroproposition 4: Vissa patientgrupper är svårare att sam-
tala med än andra  

 
Makropropositionerna utgår från det underförstådda antagandet att 
vårdpersonal ska föra hälsofrämjande samtal med patienter och kart-
lägga patienternas livsstil oavsett av vilken anledning patienterna har 
sökt sig till hälso- och sjukvården. Att vårdpersonal inte bara ska 
föra samtal om redan uppkomna symptom och skador utan också 
har ett hälsofrämjande uppdrag tas alltså för givet i diskursen. Vad 
som däremot framställs som ny information är hur samtalen ska ut-
formas.  

Att det inte tas för givet att all vårdpersonal känner till samtals-
metoden motiverande samtal märks genom att mycket utrymme i 
handledningarna ägnas åt dialogexempel, fallbeskrivningar och 
mallar med färdigformulerade frågor och svar. En slutsats som kan 
dras utifrån handledningarnas ideationella struktur mot bakgrund av 
texternas diskursiva praktik är att textproducenten ser ett behov av 
att styra och standardisera vårdpersonalens muntliga verksamhet 
genom att tillhandahålla detaljerade stödstrukturer för samtal.  
Makroproposition 1. Tobaksavvänjning är en motivationsprocess  
Handledningarna är homogena i sin framställning av rökavvänjning 
och livsstilsförändringar generellt som en stegvis process med tre 
aktiva faser: förberedelsefasen, handlingsfasen och vidmakthållande-
fasen. Dessa faser framställs som kopplade till patienternas grad av 
motivation. I förberedelsefasen ska behandlaren försöka stärka pati-
entens inre motivation till förändring. Redan i denna fas antas pati-
enten vara angelägen om att vilja förändra sitt beteende, men pend-
lar mellan motivation och ambivalens.  

I handlingsfasen förväntas patienterna vara så pass motiverade att 
de aktivt gör någonting för att förändra sin livsstil. I denna fas för-
väntas behandlaren ge råd om praktiska åtgärder för hur individen av 
egen kraft kan agera för att uppnå målbeteendet och så småningom 
målet: rökfrihet. Handlingsfasen framställs som en kritisk fas där 
många rökare riskerar att återfalla i gamla vanor, om de inte har lagt 
upp en noggrann plan tillsammans med behandlaren för hur tobaks-
avvänjningen ska kunna genomföras och hur frestande situationer 
kan hanteras.  
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tas i första hand upp i avsnitt som fokuserar på att behandlare ska 
avråda rökare från att ersätta cigaretter med snus. Att börja snusa 
istället för att röka beskrivs alltså inte som en metod för rökavvänj-
ning utan som en annan form av nikotinmissbruk, som patienter 
också kan behöva motiverande samtalsbehandling för. Några av 
handledningarna tar också upp hur behandlare kan ge kostrådgiv-
ning i samband med rökavvänjningen.  

Övriga ämnen som berörs mer sporadiskt är hur mottagnings-
rummet kan utformas på ett sätt som främjar tobakspreventiv verk-
samhet, samhällets kostnader för tobaksrelaterade sjukdomar och 
statistik över hur många rökare som beräknas bli sjuka och dö i 
förtid varje år.  
 

5.2 Närläsning av handledningarna  
Jag har i min närläsning av handledningsmaterialet fokuserat på 
innehåll som avslöjar något om textproducentens synsätt på olika 
grupper av rökande patienter, och hur dessa grupper framställs i rela-
tion till varandra och i relation till vårdpersonal. Propositioner om o-
lika rökande patientgrupper återfinns främst inom de avsnitt av 
handledningarna som berör temana motiverande samtalsteknik, 
självhjälpsmetoder, samtal med särskilda grupper och rökavvänjning-
en som process.  

Genomgången nedan är indelad i rubriker i påståendeform. Dessa 
ska i sig ses som resultat, som visar hur jag uppfattar handledningar-
nas makropropositioner eller huvudsakliga budskap om tobaksav-
vänjning och rökare. Som nämnts tidigare uppfattar jag att handled-
ningskorpusens makrotema är motiverande samtal med rökare. Detta 
tema kan delas in i fyra makropropositioner:  
 

  Makroproposition 1: Tobaksavvänjning är en motivations-
process 

  Makroproposition 2: Så här ska du samtala med rökare som 
är intresserade av att sluta röka  

  Makroproposition 3: Så här ska du samtala med rökare som 
är ointresserade av att sluta röka  
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Bild 5.2. ”De fem olika stadierna av motivation”. (Det motiverande samtalet om 
tobaksvanor, s. 12)  
 
Makroproposition 2. Så här ska du samtala med rökare som är 
intresserade av att sluta röka  
I merparten av handledningarna betonas att de flesta rökare eller en 
majoritet av alla rökare redan är intresserade av att sluta röka. De 
flesta rökare som vårdpersonal kommer i kontakt med antas alltså 
redan befinna sig på det andra steget i motivationstrappan. Patient-
kategorin de flesta rökare tillskrivs i handledningarna grundläggande 
kunskaper om hur rökning skadar hälsan och en medvetenhet om att 
de borde förändra sitt beteende. Därför behöver de inte medicinsk 
information i första hand, utan de tillskrivs framförallt ett behov av 
att tillsammans med vårdpersonalen utforska hur tobaksavvänjning-
en praktiskt skulle kunna genomföras.  

I handledningarnas föreställningsvärld uppfattar jag att den åter-
kommande kategoriseringen de flesta rökare fungerar som en under-
förstådd norm för hur rökande patienter i normalfallet förväntas bete 
sig i mötet med vårdpersonal. Man kan alltså säga att texterna kon-
struerar ett slags rökande normalpatienter som andra rökande pati-
entgrupper implicit jämförs med. Jag kallar härefter denna kategori-
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De patienter som uppnår den sista fasen, vidmakthållandefasen, 
har uppnått sitt målbeteende och varit rökfria en längre tid. I denna 
fas ger handledningarna bilden av att patienter i regel kan förlita sig 
till sina egna inre resurser och inte har något mer behov av samtals-
stöd.  

Gemensamt för handledningarna är alltså att de framställer to-
baksavvänjningen som en stegvis förändringsprocess kopplad till mo-
tivation. Rökande patienter som befinner sig i förberedelsefasen för-
väntas genom motiverande samtal i kombination med självhjälps-
tekniker och nikotinläkemedel kunna förflytta sig till vidmakt-
hållandefasen inom loppet av några veckor.  

Alla rökande patienter som vårdpersonalen möter befinner sig 
dock inte i någon av de aktiva faserna. I tre av handledningarna före-
kommer en trappa som visualiserar rökande patienters motivations-
grad eller vilja till förändring (se SomT, Det motiverande samtalet om 
tobaksvanor och Motivationshöjande samtal för gravida). Texterna är 
inte tydliga i sina beskrivningar av hur de så kallade motivations-
faserna hänger samman med faserna i förändringsprocessen, men jag 
tolkar trappan som att steg 3 till 5 omfattar de aktiva faserna, medan 
steg 1 och 2 står för faser där patienterna ännu inte har påbörjat 
någon livsstilsförändring. Se bild 5.2 nedan. 

På det första trappsteget befinner sig patienter som i mötet med 
vårdpersonal säger sig vara ointresserade av att sluta röka. De som 
befinner sig på det andra trappsteget är sådana som säger sig vara in-
tresserade av en förändring, men som ännu inte har påbörjat den. 
Steg 1 och 2 i motivationstrappan står alltså för faser där rökarna be-
finner sig utanför själva avvänjningsprocessen.  
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inte tydliga i sina beskrivningar av hur de så kallade motivations-
faserna hänger samman med faserna i förändringsprocessen, men jag 
tolkar trappan som att steg 3 till 5 omfattar de aktiva faserna, medan 
steg 1 och 2 står för faser där patienterna ännu inte har påbörjat 
någon livsstilsförändring. Se bild 5.2 nedan. 

På det första trappsteget befinner sig patienter som i mötet med 
vårdpersonal säger sig vara ointresserade av att sluta röka. De som 
befinner sig på det andra trappsteget är sådana som säger sig vara in-
tresserade av en förändring, men som ännu inte har påbörjat den. 
Steg 1 och 2 i motivationstrappan står alltså för faser där rökarna be-
finner sig utanför själva avvänjningsprocessen.  
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För ett lyckat avvänjningsförsök behövs en stark vilja, tro på den egna 
förmågan och en realistisk inställning till den hjälp som finns att få. 
 

  (En handledning för tobaksavvänjning, s. 8)  
 
Utdragen i exemplet 5.4 är betecknande för hur jag uppfattar hand-
ledningarnas dominerande synsätt på vilka rökande patienter som 
kommer att lyckas med sin tobaksavvänjning; det är sådana som 
aktivt pratar om sin förändring och som besitter ”en stark vilja, tro 
på den egna förmågan och en realistisk inställning till den hjälp som 
finns att få”. En inferens som kan göras utifrån ovanstående utdrag 
är att det inte är säkert att patientgrupper som är tystlåtna eller 
osäkra på sin egen förmåga kommer att lyckas sluta röka. Tobaksav-
vänjningen framstår främst som ett projekt för patientgrupper som 
redan har det som i diskursen kallas motivation, en egenskap som i 
handledningarnas föreställningsvärld tycks kunna mätas genom hur 
aktiva och pådrivande patienterna är i samtal med vårdpersonal.  

I de delar av texterna som handlar om samtal med intresserade 
patienter (i texterna kallade exempelvis ”klienten”, ”patienten”, 
”rökare”, ”de flesta rökare”, ”majoriteten av alla vuxna rökare”) är ett 
egenmaktsperspektiv på livsstilsförändringar tydligt framskrivet. I 
Somt – Samtalet om tobak (s. 4) nämns exempelvis att samtalet inte 
ska fokusera på rådgivning och instruktion utan utgå ifrån ”att pati-
enten själv sitter inne med kunskapen om hur just hon kan förändra 
sitt beteende” (se utdrag 2 i exempel 5.5 nedan). Handledningarna 
tydliggör alltså att syftet med det motiverande samtalet inte är att ge 
rådgivning och instruktion utan att locka fram de kunskaper och den 
motivation som individen redan besitter. Uttryckligen betonas att 
patienterna själva har kunskap om sitt problem och hur det ska lösas.  
 

Exempel 5.5 
 

Det ”motivationshöjande samtalet” (sic!) fokuserar inte på rådgivning 
och instruktion utan utgår ifrån att patienten själv sitter inne med kun-
skapen om hur just hon kan förändra sitt beteende och att hon med 
hjälp av detta samtal kan komma fram till en lösning. 
 

  (SomT – Samtalet om tobak, s. 4)  
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sering för normalpatienter. Benämningen används inte i texterna, 
men jag använder den för att tydliggöra den normerande funktion 
som jag uppfattar att kategoriseringen fyller i diskursen. De rökande 
normalpatienterna är således sådana som förväntas klara av sin 
rökavvänjning på egen hand, under förutsättning att vårdpersonal 
stöttar deras inneboende förändringsbenägenhet och eventuellt till-
handahåller information om hur avvänjningen praktiskt går till och 
hur olika abstinensbesvär kan hanteras. De rökande normalpatien-
terna framställs som aktiva och pådrivande i samtalen, och vård-
personalens uppgift i mötet med denna grupp tycks främst vara att 
lyssna och uppmuntra individens egna förslag om hur rökavvänj-
ningen kan genomföras. 

Något som är tydligt i handledningarna är att utredande, fakta-
betonade avsnitt där rökare framställs som ett medicinskt objekt 
blandas med längre, mer beskrivande och explicit värderande avsnitt 
som rör relationen mellan rökande patienter och vårdpersonal. Det 
som värderas är dels patienternas handlingar och egenskaper, dels 
vårdpersonalens bemötande och samtalsteknik. Ett förgivettagande i 
diskursen är att det finns bra och dåliga samtalstekniker.  

En slutsats som kan dras utifrån handledningarnas framställning 
av samtalstekniker är att om behandlarna följer de samtalsråd som 
FHI ger så kommer de rökande patienternas förändringsbenägenhet 
att öka. Om behandlarna däremot avviker från råden så riskerar sam-
talen om tobak istället att få motsatt effekt.  

Exempel på hur explicit värderande texterna är i sina framställ-
ningar av patienter och behandlare åskådliggörs i utdragen nedan.  
 

Exempel 5.4 
  
Ju mer patienten pratar om sin förändring desto bättre är det. Genom 
att lyssna på ett bra sätt stimulerar du patientens motivation. Om 
patienten börjar ”svara emot” är det ett tecken på att du har haft en 
styrande attityd och ligger före patienten i processen. Det riskerar att ge 
motsatt effekt. Patienten kan känna sig misslyckad eller skuldbelagd. 
Den inre motivationen ökar när behandlaren ger utrymme för patienten 
att ta egna initiativ.  

  (SomT – Samtalet om tobak, s. 11) 
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För ett lyckat avvänjningsförsök behövs en stark vilja, tro på den egna 
förmågan och en realistisk inställning till den hjälp som finns att få. 
 

  (En handledning för tobaksavvänjning, s. 8)  
 
Utdragen i exemplet 5.4 är betecknande för hur jag uppfattar hand-
ledningarnas dominerande synsätt på vilka rökande patienter som 
kommer att lyckas med sin tobaksavvänjning; det är sådana som 
aktivt pratar om sin förändring och som besitter ”en stark vilja, tro 
på den egna förmågan och en realistisk inställning till den hjälp som 
finns att få”. En inferens som kan göras utifrån ovanstående utdrag 
är att det inte är säkert att patientgrupper som är tystlåtna eller 
osäkra på sin egen förmåga kommer att lyckas sluta röka. Tobaksav-
vänjningen framstår främst som ett projekt för patientgrupper som 
redan har det som i diskursen kallas motivation, en egenskap som i 
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patienterna själva har kunskap om sitt problem och hur det ska lösas.  
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hjälp av detta samtal kan komma fram till en lösning. 
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sering för normalpatienter. Benämningen används inte i texterna, 
men jag använder den för att tydliggöra den normerande funktion 
som jag uppfattar att kategoriseringen fyller i diskursen. De rökande 
normalpatienterna är således sådana som förväntas klara av sin 
rökavvänjning på egen hand, under förutsättning att vårdpersonal 
stöttar deras inneboende förändringsbenägenhet och eventuellt till-
handahåller information om hur avvänjningen praktiskt går till och 
hur olika abstinensbesvär kan hanteras. De rökande normalpatien-
terna framställs som aktiva och pådrivande i samtalen, och vård-
personalens uppgift i mötet med denna grupp tycks främst vara att 
lyssna och uppmuntra individens egna förslag om hur rökavvänj-
ningen kan genomföras. 

Något som är tydligt i handledningarna är att utredande, fakta-
betonade avsnitt där rökare framställs som ett medicinskt objekt 
blandas med längre, mer beskrivande och explicit värderande avsnitt 
som rör relationen mellan rökande patienter och vårdpersonal. Det 
som värderas är dels patienternas handlingar och egenskaper, dels 
vårdpersonalens bemötande och samtalsteknik. Ett förgivettagande i 
diskursen är att det finns bra och dåliga samtalstekniker.  

En slutsats som kan dras utifrån handledningarnas framställning 
av samtalstekniker är att om behandlarna följer de samtalsråd som 
FHI ger så kommer de rökande patienternas förändringsbenägenhet 
att öka. Om behandlarna däremot avviker från råden så riskerar sam-
talen om tobak istället att få motsatt effekt.  

Exempel på hur explicit värderande texterna är i sina framställ-
ningar av patienter och behandlare åskådliggörs i utdragen nedan.  
 

Exempel 5.4 
  
Ju mer patienten pratar om sin förändring desto bättre är det. Genom 
att lyssna på ett bra sätt stimulerar du patientens motivation. Om 
patienten börjar ”svara emot” är det ett tecken på att du har haft en 
styrande attityd och ligger före patienten i processen. Det riskerar att ge 
motsatt effekt. Patienten kan känna sig misslyckad eller skuldbelagd. 
Den inre motivationen ökar när behandlaren ger utrymme för patienten 
att ta egna initiativ.  

  (SomT – Samtalet om tobak, s. 11) 
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Fokus i samtalet bör ligga på att väcka intresset. Varför ska man sluta? 
Att inte vara beredd kan även bero på att man inte vet hur man ska 
göra, eller tror att man inte klarar av de svårigheter som förändringen 
innebär, till exempel på grund av tidigare misslyckanden. Ett andra 
fokus i samtalet bör vara att väcka hopp/tilltro till att en förändring 
skulle kunna genomföras av patienten.  

 (SomT– Samtalet om tobak, s. 8)  
 

Av utdragen i exempel 5.6 ser vi att textproducenten anser att vård-
personal har ett särskilt ansvar för skapa eller väcka motivation hos 
patienter som är ointresserade av livsstilsförändring. Just i samtal 
med dessa patienter verkar det alltså som att vårdpersonal förväntas 
ha ett annat och mer styrande uppdrag än i samtal med vuxna, 
rökande normalpatienter. I samtal med de ointresserade, som också 
benämns ej beredda, tycks det alltså inte vara självklart att vårdperso-
nalens uppgift i det motiverande samtalet främst är att lyssna på pa-
tienten och ta hänsyn till patientens tankar och vilja. Snarare verkar 
det åligga vårdpersonalen att upplysa de ointresserade om varför rök-
ningen är ett problem.  

De ointresserade rökarna framställs som en försvarsberedd pati-
entgrupp med bristande kunskaper och probleminsikt. En återkom-
mande förklaring till varför vissa patienter inte är intresserade av att 
sluta röka är att de ägnar sig åt ett slags självbedrägeri eller att de 
inte har förstått vilka fördelar ett tobaksstopp skulle kunna innebära 
för dem (se exempel på detta i kapitel 6, avsnitt 6.2.5). Denna pati-
entgrupps sätt att tänka framställs i fallbeskrivningar som irrationellt 
och omoget.  

I framför allt den utförliga metodskriften Det motiverande samta-
let om tobaksvanor sammankopplas kategorin ointresserade rökare 
med rökande ungdomar och människor med psykisk sjukdom. I de 
övriga texterna är det inte lika framträdande att kategoriseringen är 
kopplad till brukare i ett visst åldersspann eller till människor med 
psykiska diagnoser.  

En slutsats, som kan dras av handledningarnas framställning av 
patienter som är ointresserade av att sluta röka, är att dessa ses som 
en patientgrupp i behov av mer upplysning och styrning än rökande 
normalpatienter. Underförstått är de också mer resurskrävande för 
hälso- och sjukvården, eftersom de har ett behov av mer information 
än vad som ryms inom ramen för ett kort motiverande samtal. En 
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Målet med samtalet är att förmå rökare att ta ställning och göra ett 
motiverat och medvetet val mellan att fortsätta röka eller att sluta. 
Rökare som vill sluta och vill ha hjälp får information om den av-
vänjningshjälp som erbjuds.  

  (En handledning för tobaksavvänjning, s. 9)   
I det andra utdraget ovan betonas explicit att det är rökare som vill 
sluta och vill ha hjälp som får information. Här framstår det som att 
texterna överhuvudtaget inte tar upp MI-samtal med patienter som 
är ointresserade av att sluta röka, men så är inte fallet.  

I det följande närläser och diskuterar jag några textpassager som 
handlar om motiverande samtal med ointresserade rökare, det vill 
säga de patienter som befinner sig på det första steget i motivations-
trappan (se bild 5.2).  
Makroproposition 3. Så här ska du samtala med rökare som är 
ointresserade av att sluta röka  
Samtal med ointresserade patienter är en tematik som problematise-
ras i samtliga handledningar. Ett generaliserbart mönster i framställ-
ningen av de ointresserade är att det presupponeras att samtal med 
denna patientgrupp är mer krävande för vårdpersonalen än samtal 
med normalpatienter. I exempel 5.6. har jag valt ut några belysande 
textpassager för att illustrera hur patienter med låg eller ingen moti-
vation till förändring skildras.   

Exempel 5.6 
 
Hos patienter med låg motivation måste man försöka skapa motivation 
till att bli rökfri. /…/ Gå försiktigt fram. Patienter med låg beredskap 
för förändring kan vara mycket försvarsinställda. 
 

 (Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården, s. 24) 
 
Den som är ointresserad av att sluta röka ser inte rökningen som något 
problem – i alla fall inte ett problem som hon tänker göra något åt 
inom den närmaste framtiden. Det kan bero på olika saker. Personen 
kanske resonerar ”jag vill leva så här, ett liv utan cigaretter är inget 
skönt liv” eller ”jag tror inte alla skadas av sin rökning, varför skulle just 
jag göra det”, eller har helt enkelt resignerat. Den omotiverades intresse 
behöver väckas.  

 (Det motiverande samtalet om tobaksvanor, s. 14)  
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Fokus i samtalet bör ligga på att väcka intresset. Varför ska man sluta? 
Att inte vara beredd kan även bero på att man inte vet hur man ska 
göra, eller tror att man inte klarar av de svårigheter som förändringen 
innebär, till exempel på grund av tidigare misslyckanden. Ett andra 
fokus i samtalet bör vara att väcka hopp/tilltro till att en förändring 
skulle kunna genomföras av patienten.  

 (SomT– Samtalet om tobak, s. 8)  
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ningen är ett problem.  
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patienter som är ointresserade av att sluta röka, är att dessa ses som 
en patientgrupp i behov av mer upplysning och styrning än rökande 
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hälso- och sjukvården, eftersom de har ett behov av mer information 
än vad som ryms inom ramen för ett kort motiverande samtal. En 
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Målet med samtalet är att förmå rökare att ta ställning och göra ett 
motiverat och medvetet val mellan att fortsätta röka eller att sluta. 
Rökare som vill sluta och vill ha hjälp får information om den av-
vänjningshjälp som erbjuds.  

  (En handledning för tobaksavvänjning, s. 9)   
I det andra utdraget ovan betonas explicit att det är rökare som vill 
sluta och vill ha hjälp som får information. Här framstår det som att 
texterna överhuvudtaget inte tar upp MI-samtal med patienter som 
är ointresserade av att sluta röka, men så är inte fallet.  

I det följande närläser och diskuterar jag några textpassager som 
handlar om motiverande samtal med ointresserade rökare, det vill 
säga de patienter som befinner sig på det första steget i motivations-
trappan (se bild 5.2).  
Makroproposition 3. Så här ska du samtala med rökare som är 
ointresserade av att sluta röka  
Samtal med ointresserade patienter är en tematik som problematise-
ras i samtliga handledningar. Ett generaliserbart mönster i framställ-
ningen av de ointresserade är att det presupponeras att samtal med 
denna patientgrupp är mer krävande för vårdpersonalen än samtal 
med normalpatienter. I exempel 5.6. har jag valt ut några belysande 
textpassager för att illustrera hur patienter med låg eller ingen moti-
vation till förändring skildras.   

Exempel 5.6 
 
Hos patienter med låg motivation måste man försöka skapa motivation 
till att bli rökfri. /…/ Gå försiktigt fram. Patienter med låg beredskap 
för förändring kan vara mycket försvarsinställda. 
 

 (Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården, s. 24) 
 
Den som är ointresserad av att sluta röka ser inte rökningen som något 
problem – i alla fall inte ett problem som hon tänker göra något åt 
inom den närmaste framtiden. Det kan bero på olika saker. Personen 
kanske resonerar ”jag vill leva så här, ett liv utan cigaretter är inget 
skönt liv” eller ”jag tror inte alla skadas av sin rökning, varför skulle just 
jag göra det”, eller har helt enkelt resignerat. Den omotiverades intresse 
behöver väckas.  

 (Det motiverande samtalet om tobaksvanor, s. 14)  
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upprättar en hierarki mellan olika rökande patientgrupper, där de 
som är aktiva och intresserade står högre i rang och kan förvänta sig 
ett annat bemötande i hälso- och sjukvården än de som i mötet med 
vårdpersonal inte är pålästa, aktiva eller intresserade av att samtala 
om sin livsstil.  

Målet för MI-samtal med ointresserade patienter verkar i texter-
nas föreställningsvärld vara att denna grupp genom upplysning och 
påverkan från vårdpersonalen på sikt ska förvandlas till motiverade 
normalpatienter. Till skillnad från normalpatienterna definieras de 
inte utifrån egenskaper och resurser som de redan antas ha, utan 
snarare utifrån egenskaper och resurser som de i nuläget antas sakna: 
kunskap, motivation och självförtroende.  
Makroproposition 4. Vissa patientgrupper är svårare att samtala 
med än andra  
Det är fler patientkategorier än de ointresserade som i diskursen 
framställs som avvikande från de intresserade normalpatienterna. 
Dessa benämns som särskilda grupper eller speciella grupper.  

Till grupper som återkommande pekas ut som särskilda grupper 
hör rökande gravida, psykiskt sjuka och ungdomar. I likhet med ka-
tegoriseringen ointresserade rökare tillskrivs dessa grupper andra 
egenskaper och vårdbehov än normalpatienterna. Detta är särskilt 
framträdande i de textavsnitt som handlar om rökare med diagnosti-
cerade psykiska sjukdomar som klinisk depression och schizofreni. 
De framställs som en patientkategori med specifika behov som pri-
märvården inte självklart kan tillgodose.  
  

Exempel 5.7 
 
Idag hänvisas psykiatrins patienter i regel till primärvårdens tobaksav-
vänjare eller till Sluta-Röka-Linjen. Den hjälp man kan få där är dock 
många gånger otillräcklig för psykiskt sjuka, som behöver få stöd där de 
känner sig trygga och där deras grundsjukdom behandlas. 
 

  (En handledning för tobaksavvänjning, s. 58) 
 
I exempel 5.7 uttrycks explicit att den hjälp som Sluta-Röka-Linjen 
och primärvården kan erbjuda ofta är otillräcklig för patienter med 
psykisk sjukdom. Det uttrycks inte lika explicit i de andra handled-
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annan slutsats är att textproducenten anser att vårdpersonal har ett 
ansvar för skapa eller väcka motivation hos patienter som inte är in-
tresserade av förändring. 

Visuellt representeras de ointresserade av rökande figurer som står 
eller sitter på trappsteget längst ner till vänster i den så kallade moti-
vationstrappan (se bild 5.2 och 5.3). Trappan ska – som tidigare 
nämnts – åskådliggöra patientens motivationsstadier, men det finns 
inga tydliga läsanvisningar för hur den ska tolkas. Det ligger dock 
nära till hands att tolka motivationstrappan som en hierarkisk upp-
ställning med över- och underordning. Tolkad som en hierarkisk 
uppställning tilldelas de ointresserade rökarna lägst status i en rang-
ordning, som inte bara tycks kopplad till graden av motivation utan 
också till olika attribut och aktiviteter. Den visuella representationen 
av rökare i de fem motivationsstadierna tydliggör att alla trappsteg 
utom det första innefattar andra attribut än cigaretter och andra sys-
selsättningar än att röka. De ointresserade rökarna avbildas däremot 
stående eller sittande med cigaretter i händerna, som om rökningen 
vore en central sysselsättning för dem. På bilden nedan står figuren 
på första trappsteget dessutom vänd med ryggen åt de övre trapp-
stegen, så att det framstår som om han är vänd i en nedåtgående 
snarare än i en uppåtgående riktning (se bild 5.3).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.3. ”Motivationstrappan” (SomT – Samtalet om tobak, s. 7) 
Sammanfattningsvis uppfattar jag att handledningarna inte minst 
genom sina visualiseringar av patienter i olika motivationsstadier 
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upprättar en hierarki mellan olika rökande patientgrupper, där de 
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Idag hänvisas psykiatrins patienter i regel till primärvårdens tobaksav-
vänjare eller till Sluta-Röka-Linjen. Den hjälp man kan få där är dock 
många gånger otillräcklig för psykiskt sjuka, som behöver få stöd där de 
känner sig trygga och där deras grundsjukdom behandlas. 
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annan slutsats är att textproducenten anser att vårdpersonal har ett 
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svåra levnadsvillkor. Här skiljer sig textens framställning på ett på-
tagligt sätt från hur handledningarna beskriver samtal med normal-
patienter. Medan normalpatienterna framställs som aktiva subjekt 
utan angiven social status framställs alltså gravida rökare som en so-
cialt utsatt och lågutbildad grupp.  

Handledningarnas framställning av rökande gravida har vissa lik-
heter med hur rökande ungdomar framställs. När rökande ungdomar 
beskrivs är det ungdomar som grupp som står i fokus. De rökande 
ungdomarna konstrueras i likhet med de rökande gravida som en pa-
tientkategori som väcker starka känslor och reaktioner hos vårdper-
sonalen. De tillskrivs framför allt gruppegenskaperna bristande tåla-
mod och kort tidsperspektiv. Några textpassager som jag ser som be-
tecknande för handledningarnas framställning av ungdomar visas ne-
dan.  
 

Exempel 5.9 
 
Att hjälpa unga människor att sluta röka är ofta en utmaning! Vad som 
skiljer unga rökare från vuxna är bland annat tidsperspektivet och 
bristande tålamod. Motiven för att sluta kan skilja sig från de vuxnas. 
Ungdomar förväntar sig snabbare effekter av ett rökstopp, och att man 
kan bli sjuk i framtiden av sin rökning ses ofta inte som något problem. 
 

 (SomT – Samtalet om tobak, s. 59)  
 
Att tala med ungdomar om rökvanor har sina speciella sidor. Ung-
domar identifierar sig i regel inte som rökare, tycker inte att rökningen 
är något problem och tror inte att de är eller kommer att bli beroende. 
De är alltså i regel i motivationsstadium Ointresserad. Ofta är de inte 
dagligrökare utan röker i sociala sammanhang. Ungdomar har ett kort 
perspektiv – vad som händer på lördag är viktigare än det som händer 
om tio år. Alla vet ju att man kan sluta innan man blir sjuk. Det som 
kan motivera ungdomar att sluta är främst att vilja ha pengar till annat 
nu och att vilja vara fräschare nu. Ungdomar har också ofta bristande 
tålamod. 

 (Det motiverande samtalet om tobaksvanor, s. 24) 
 

Av beskrivningarna ovan kan vi dra slutsatsen att textproducenten 
betraktar rökande ungdomar som en patientgrupp som det i regel är 
svårt att prata med. Ungdomarnas tillskrivna gruppegenskaper bris-
tande tålamod och kort tidsperspektiv fungerar som en underliggan-
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ningarna, men ett generaliserbart mönster för hur gruppen psykiskt 
sjuka rökare framställs är att de till skillnad från normalpatienterna 
tillskrivs ett behov av specialistbehandling. Att den ännu mer detal-
jerade kategoriseringen psykiatrins patienter används i utdraget ovan 
tolkar jag som en markering från textproducentens sida för var den 
statliga MI-diskursens gränser går för vilka patienter som ses som 
mottagliga för motiverande samtal om tobak. Psykiskt sjuka rökare 
konstrueras i handledningarna som den patientgrupp som avviker 
mest från rökande normalpatienter, medan rökande ungdomar och 
rökande gravida framställs som grupper som med hjälp av motiva-
tionshöjande samtal och självhjälpsmaterial har potential att sluta 
röka.  

Det finns en tydlig perspektivförskjutning från ett klientcentrerat 
till ett mer expertcentrerat perspektiv i de avsnitt som rör samtal 
med patientgrupperna rökande gravida och rökande ungdomar. 
Medan de avsnitt som handlar om samtal med vuxna, rökande nor-
malpatienter främst fokuserar på hur behandlaren kan anpassa sig till 
patientens känslor och beteenden, fokuserar framställningarna av 
samtal med gravida och ungdomar på behandlarnas tankar och 
känslor. Särskilt tydlig är förskjutningen från ett klientcentrerat till 
ett expertorienterat perspektiv i den handledning som specifikt riktar 
sig till barnmorskor. Därifrån är nedanstående utdrag hämtat.  
 

Exempel 5.8 
 
Hur kan hon!  
Det är lätt att bli upprörd när en gravid kvinna röker och man vet att 
detta medför risker för barnet som inte kan skydda sig. Det är för-
ståeligt och mänskligt att känna på det sättet. För att få bättre känne-
dom om hur gravida som röker själva ser på detta, intervjuade tre barn-
morskor för några år sedan spädbarnsmammor som rökt under gravidi-
teten. Samtliga var lågutbildade och hade en social och ekonomisk 
situation med många påfrestningar. 
 

 (Rökfri graviditet – motivationshöjande samtal, s. 8) 
 

I exempel 5.8 är det märkbart att det är barnmorskans tankar, käns-
lor, reaktioner och kunskapsbehov som står i fokus. Rubriken ”Hur 
kan hon!” anslår tonen. Därefter refererar texten forskning om rö-
kande gravida som grupp. De tillskrivs en låg utbildningsnivå och 
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utan samtalsledarens uppgift framstår endast vara att lyssna till ung-
domarna och väcka tankar om hur tobaksavvänjningen skulle gå till 
och vilka fördelarna med ett rökstopp skulle kunna vara.  

Sammanfattningsvis blir det tydligt i avsnitt om särskilda grupper 
att hälso- och sjukvården inte har något tydligt ansvar för att bedriva 
tobaksavvänjning i offentligfinansierad regi. I handledningarna ge-
nerellt ges ingen entydig bild av den offentliga primärvården som en 
vårdsektor med ansvar för tobaksavvänjning men däremot som en 
sektor med ett ansvar för att frågor om tobak rutinmässigt tas upp i 
samtal om livsstil och hälsa. Att frågor om tobak ställs, på vilket sätt 
de ställs och patienters motivation är alltså mer framträdande teman 
än landstingens eller statens ansvar och ekonomiska resurser för 
hälsofrämjande behandlingar.  

5.3 Slutsatser. Handledningarnas innehåll och 
dominerande föreställningar  
I handledningskorpusen dominerar innehåll om hur vårdpersonal 
kan samtala med rökare i olika stadier av motivation och från olika 
patientgrupper om deras rökvanor. Beteckningarna för de samtals-
tekniker som lärs ut i handledningarna varierar. På så sätt möjliggör 
textproducenten en friare tolkning av samtalsmetoden MI än den 
som exempelvis lärs ut i Karolinska Institutets kodningsmanualer för 
MI-samtal (se MITI-manualen, Karolinska Institutet 2011).  

Sammantaget ger handledningarnas innehåll bilden av att tobaks-
avvänjning inte självklart ses som en del av hälso- och sjukvården, 
utan i första hand som ett självhjälpsprojekt som rökande individer i 
normalfallet förväntas bekosta och genomdriva på egen hand. Där-
emot ålägger handledningarna vårdpersonal att samtala med patient-
er om deras tobaksvanor, tobaksbrukare om deras livsstil och kart-
lägga hur motiverade de är att sluta röka. Flera av handledningarna 
tillhandahåller detaljerade stödstrukturer i form av samtalsexempel 
och mallar som vårdpersonal kan ta hjälp av. Tämligen detaljerat 
föreskriver handledningarna vilka tekniker som ses som bra samtals-
tekniker och vilka tekniker som ses som mindre bra.  

Gemensamt för handledningarna är att tobaksavvänjning fram-
ställs som en process som är beroende av individens motivation och 
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de förklaring till varför samtalet med ungdomar ska ha en annan in-
riktning än samtal med vuxna rökare. Handledningarna presup-
ponerar att ungdomar är ointresserade av sin hälsa och tänker mer på 
sin privatekonomi och sitt utseende. En slutsats som kan dras av det 
är att vårdpersonalen i samtal med ungdomar förväntas lyfta fram 
ekonomiska och skönhetsrelaterade argument mot rökning.  

Återkommande i handledningarnas framställning av de särskilda 
grupperna är att dessa grupper tillskrivs större stödbehov än andra 
patientgrupper, samtidigt som handledningarna framhåller att pri-
märvården har bristande resurser för att hjälpa dessa grupper. Exem-
pelvis beskrivs MVC som en verksamhet som inte har ekonomiska 
resurser att ge omfattande rökavvänjningshjälp:  
 

Exempel 5.10 
 
På MVC finns sällan tid och resurser att ge omfattande rökavvänj-
ningshjälp åt patienter som så önskar. Men barnmorskan bör alltid 
kunna tala om var sådan hjälp finns att få. Många vårdcentraler, före-
tagshälsovård etc har rökavvänjningsgrupper. Det finns också utmärkta 
rökslutarprogram att köpa i bokhandeln. 
 

(Rökfri graviditet – motivationshöjande samtal, s. 7)  
 
Anmärkningsvärt i utdraget ovan är att gravida rökare som önskar 
omfattande rökavvänjningshjälp hänvisas till rökslutarprogram som 
finns att köpa i bokhandeln, fastän gruppen i samma handledning 
framställs som en socialt utsatt patientgrupp med bristande ekono-
miska resurser. Det framstår i handledningen som om MVC endast 
är en verksamhet som ska kartlägga och samtala med rökande kvin-
nor om deras livsstil, men i praktiken inte bedriva rökavvänjning. 
Sådan hjälp får de rökande gravida kvinnorna söka och bekosta 
någon annanstans.  

I den handledning som specifikt handlar om samtal med ung-
domar beskrivs en av samtalsledarens uppgifter vara att hjälpa ung-
domarna att hitta en stödperson. Denna stödperson framställs som 
”en förälder, ett äldre syskon, en lärare eller en idrottsledare eller 
någon annan som man litar på och som vill hjälpa till vid tobaks-
stoppet” (Samtal om tobak och avvänjning med ungdomar s. 13). Det 
är alltså inte samtalsledarens uppgift att fungera som stödperson, 
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Tabell 5.2. Makroteman i patientbroschyrerna. Visas i fallande ordning efter hur 
mycket textutrymme temat ägnas i broschyrkorpusen som helhet (av totalt 18 350 
ord) 
 
Makrotema Procent 
Självhjälpsmetoder och tester  
Hälsorisker  
Vikt, matvanor, motion 
Nikotinläkemedel 
Rökning, graviditet och föräldraskap 
Stress och stresshantering  
Abstinens och beroende 
Återfall 
Tankar och känslor i samband med rökstoppet 
Övrigt  
 
 

31 % 
19 % 
18 % 
16 % 
7 % 
4 % 
2 % 
1 % 
1 % 
1 % 

 
  Totalt: 100 %  

 
Tematiskt skiljer sig patientbroschyrerna från handledningarna 
genom att samtalsteknik av förklarliga skäl inte tas upp i broschyrer-
na; broschyrernas funktion är inte att lära ut samtalsteknik utan att 
fungera som ett självhjälpsmaterial i kombination med samtal. No-
terbart är dock att termen motiverande samtal eller motsvarande be-
teckningar inte alls förekommer i broschyrerna. Enbart genom att 
läsa broschyrerna går det alltså inte att se att de ingår i patientcen-
trerade samtalspraktiker eller samtalskontexter.  

Omkring en tredjedel av innehållet i broschyrerna utgörs av be-
skrivande och instruerande avsnitt om olika alternativmedicinska 
självhjälpsmetoder. Till självhjälpsmetoder har jag inräknat olika 
typer av självtester. Konkreta självhjälpsmetoder som ska underlätta 
avvänjningen är exempelvis att införa rökfria zoner i sitt hem, att 
föra cigarettdagbok, att motionera och att äta regelbundet. Ett 
exempel på ett sådant instruerande självhjälpsavsnitt visar jag nedan. 
Nedanstående utdrag beskriver kortfattat metoden rökfria zoner, 
som tas upp i flera av broschyrerna och också i handledningarna.  
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aktivitet. Vårdpersonal förväntas i samtal med rökande patienter 
kartlägga i vilken motivationsfas patienten befinner sig och anpassa 
sin teknik efter patientens grad av motivation.  

De rökande patientgrupper som konstrueras som motiverade är 
sådana som i samtalen aktivt efterfrågar mer information och säger 
sig vara intresserade av en livsstilsförändring. Dessa patientgrupper 
kan förses med självhjälpsmaterial och uppmuntras att genomdriva 
sin tobaksavvänjning på egen hand. De intresserade rökarna kon-
strueras i diskurserna som en majoritetsgrupp.  

Patientgrupper som avviker från detta i diskursen förväntade 
mönster genom att visa sig ointresserade av att samtala om sina livs-
stilsvanor framställs som grupper med andra stödbehov än de moti-
verade normalpatienterna. Diskursen konstruerar på så sätt en diko-
tomi mellan motiverade patienter och patienter som avviker från 
normen. 

5.4 Innehållsöversikt. Broschyrernas teman  
I patientmaterialet ingår 10 texter, varav 6 är texter som jag upp-
fattar som i första hand riktade vuxna rökare som frivilligt har sökt 
information via Sluta-Röka-Linjen eller vårdcentralen. Undantagen 
utgörs av broschyrerna Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn som 
riktar sig till gravida eller nyblivna föräldrar och ungdomsbroschyren 
Fimpa Nu! samt broschyren Fri från tobak i samband med operation. 
Jag uppfattar dem som riktade till mer specifika målgrupper, men 
det ska påpekas att det inte finns något ett-till-ett-förhållande mel-
lan handledningstexternas utpekade särskilda grupper och patient-
broschyrernas målgrupper. Rökare som ska opereras är exempelvis 
inte en grupp som specifikt lyfts fram i handledningarna.  

Broschyrerna analyseras mer ingående i de kommande kapitlen 6 
och 7, varför jag här endast ger en kortfattad beskrivning av inne-
hållet i texterna. Tabellen nedan ger en översikt över dominerande 
teman i broschyrmaterialet som helhet.  
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också mycket utrymme i figurer och uppställningar som visar hur 
många kalorier som finns i olika livsmedel och hur många kalorier 
som kan förbrännas genom olika aktiviteter.  

Att temat vikt tas upp förklaras av att det finns ett samband 
mellan rökavvänjning och viktuppgång. Det är dock anmärknings-
värt hur ingående olika viktminskningsmetoder beskrivs i materialet 
från Sluta-Röka-Linjen.  

Nikotinläkemedel är också ett tema som berörs ingående i Sluta-
Röka-Linjens material. Precis som i handledningarna är stilnivån i 
de avsnitt som berör nikotinläkemedel påtagligt annorlunda än i 
broschyrernas övriga avsnitt, vilket troligen kan förklaras av att dessa 
avsnitt är något förenklad information hämtad ur Patient-Fass och 
läkemedeltillverkarnas bipackssedlar. Det finns också explicita hän-
visningar till dessa källor i materialet (se exemplet nedan).    

Exempel 5.12  
 
Så fungerar det 
Zyban minskar röksuget genom att påverka hjärnans belöningssystem 
där det styr frisättningen av dopamin och serotonin. Belöningssystemet 
hos rökare påverkas i stor utsträckning av nikotinreceptorerna (nikotin-
kopparna) (se "Vad är ett nikotinberoende?") 
 
Så används det 
Läs i första hand i Patient-FASS (www.fass.se) eller informationen i 
förpackningen. Man börjar ta tabletterna 7-14 dagar före planerad rök-
stoppsdag. Vid det laget har de flesta tappat röksuget och det är lätt att 
fimpa. De 100 tabletterna räcker i 7 veckor och rådgivning är viktig för 
att förhindra återfall därefter. 
 
Biverkningar 
Absolut viktigast är att personer med epilepsi eller risk för kramper inte 
ska ta Zyban (se Patient-FASS). Läkemedlet är inte godkänt för gra-
vida. En vanlig biverkan av Zyban är att sömnen störs om kvälls-
tabletten tas sent. Vanliga abstinensbesvär (se abstinensbesvär i häftet: 
Håll ut!) är ofta svåra att skilja från läkemedelsbiverkningar. 
 
   (Läkemedel vid rökstopp, s. 11) 

 
Till temat nikotinläkemedel hör redogörelser för hur läkemedlen 
fungerar och används, och vilka biverkningar de kan ha – exempelvis 
sömnsvårigheter som nämns i utdraget ovan. Nikotinläkemedel som 
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Exempel 5.11 
 
Fram till fimpardagen, rök bara utomhus eller på en särskild rökplats 
inne. Ta inte med kaffekopp, tidning eller telefon till rökplatsen. Det 
hjälper dig att bryta många vanor och att trappa ner på rökningen fram 
till rökstoppet.  
 

  (Expertens bästa råd för att bli rökfri, s. 1) 
 
Självhjälpsmetoderna problematiseras inte närmare än i exemplet 
ovan, och en återkommande förklaringsmodell till varför de ska 
tillämpas är att de fungerar som ett sätt att bryta vanor med direkt 
koppling till rökning, såsom rökning i samband med kaffedrickande.  

Andra framträdande teman i broschyrkorpusen är hälsorisker, 
kost och motion och nikotinläkemedel. I broschyrkorpusen totalt 
upptar vart och ett av dessa teman omkring 20 procent av det totala 
antalet ord. Det bör dock påpekas att fördelningen av teman skiljer 
sig mycket åt mellan olika broschyrer beroende på vilka målgrupper 
de riktar sig till. Tabelluppställningen synliggör inte hur textprodu-
centens urval av teman i broschyrmaterialet är nära kopplat till vilka 
målgrupper broschyrerna riktar sig till. Två av de kortaste texterna i 
broschyrkorpusen, Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn ägnas åt 
temat rökning, graviditet och föräldraskap, som har flytande gränser 
mot temat hälsorisker. Generellt är temat hälsorisker minst fram-
trädande i Sluta-Röka-Linjens-broschyrer som vänder sig till rökare 
som självmant har sökt samtalsbehandling via telefon, medan temat 
hälsorisker upptar mer utrymme i broschyrer riktade till föräldrar, 
ungdomar och rökare i sluten somatisk vård. Variationen i val av 
teman säger något om textproducentens föreställningar om vilken 
typ av information olika rökande patientgrupper behöver, vilket jag 
närmare går in på i avsnitt 5.5 nedan. Temat hälsorisker är mest 
framträdande i de broschyrer som riktad sig till rökande operations-
patienter och i de broschyrer som riktar sig till blivande eller nybliv-
na föräldrar, vilket jag närmare kommer in på och exemplifierar i av-
snitt 5.5.  

Temat kost och motion ägnas mycket textutrymme i framförallt 
Sluta-Röka-Linjens material, där en av broschyrerna uteslutande 
handlar om hur man kan undgå att gå upp i vikt i samband med rök-
stoppet. Utöver att temat upptar mycket av löptexten ägnas det 
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lättare besvär som rastlöshet och sötsug. Det är problem som man i 
broschyrernas föreställningsvärld enkelt kan hantera genom att vara 
aktiv och investera i andra saker än cigaretter.  
 

Exempel 5.13 
 
I vissa hälsokostaffärer kan man köpa hela anisrötter, som ser ut som 
pinnar. Anisroten har en svag lakritsliknande smak, och kan tjäna som 
en bra ersättare för både cigaretter och cigarrer. Man kan t ex skära 
roten i små cigarettliknande bitar. Och ha med sig i ett fodral! 
 

(Håll ut! s. 5)  
 
Lär dig en enkel avslappningsteknik. Det finns ett stort utbud av ljud-
kassetter, videos och böcker om avslappning. Om du har tid och råd 
kan det vara effektivt att gå en kurs i avslappning och stresshantering. I 
slutet av den här broschyren ger vi exempel på en avslappningsteknik 
som du kan pröva. 
 

                  (Håll ut! s. 6)  
 

I exempel 5.13 visas två utdrag som är karakteristiska för de själv-
hjälpsråd som Sluta-Röka-Linjens broschyrer förmedlar. Båda ut-
dragen är från broschyren Håll ut! som ger råd om hur röksug och 
abstinensbesvär kan hanteras tiden efter rökstoppet. Som synes ger 
broschyren rådet att man kan köpa anisrötter och skära dem i bitar 
eller att man kan hantera abstinensbesvär genom att investera i kur-
ser eller självhjälpsmaterial om avslappning. Andra förslag som om 
vad man kan göra för att bemästra abstinensen är exempelvis att sor-
tera foton, att gå på promenad eller att bada bastu. Det framstår som 
att rökaren i förväntas pröva självhjälpsteknik och i andra hand ta 
hjälp av nikotinläkemedel.  

Nikotinläkemedel behandlas ingående framför allt i Sluta-Röka-
Linjens broschyr Läkemedel vid rökstopp. Där beskrivs hur olika 
namngivna nikotinläkemedel används och vilka biverkningar de har. 
Den broschyren har en mer vetenskaplig framtoning än de övriga 
broschyrerna i serien. Att använda nikotinläkemedel framstår som 
mer problematiskt än att sluta röka genom förändrade vanor och 
självbemästrande tekniker, som till exempel avslappningsövningar 
och målbildsträning.  
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avvänjningsmetod framställs alltså på ett mer problematiserat sätt än 
avvänjning genom självhjälpsmetoder.  

I exemplet kan vi notera adjektivet viktig i följande mening: ”De 
100 tabletterna räcker i 7 veckor och rådgivning är viktig för att för-
hindra återfall därefter”. Återkommande för broschyrernas framställ-
ning av nikotinläkemedel är att sådana preparat beskrivs som ett 
komplement i kombination med samtal. Broschyrerna gör alltså inte 
någon tydlig reklam för nikotinläkemedel, även om flera nikotin-
preparat nämns vid namn. I broschyrerna för ungdomar och gravida 
rökare rekommenderas inte nikotinläkemedel överhuvudtaget.  
 

5.5 Föreställningar om rökare och tobaksavvänjning 
i broschyrerna  
Som antytts i avsnittet ovan är patientmaterialet heterogent, men det 
går att urskilja två makroteman: självhjälpsmetoder och hälsorisker. 
Texternas huvudsakliga budskap kan sammanfattas i två makro-
propositioner:  
 

  Makroproposition 1: Så här gör du för att sluta röka  
  Makroproposition 2: Du har ett ansvar för din och andras 

hälsa 
 
Att rökare har ett ansvar för sin egen och andras hälsa genom att 
inte utsätta sig själva eller andra för rökning kan ses som en över-
gripande presupposition i Sluta-Röka-Linjens broschyrer. I de bro-
schyrer som riktar sig till ungdomar, blivande eller nyblivna föräldrar 
och operationspatienter är det ett mer explicit uttalat innehåll.  
Makroproposition 1. Så här gör du för att sluta röka  
Framförallt Sluta-Röka-Linjens broschyrer fokuserar på hur rökare 
kan agera och hantera svårigheter som förknippas med rökavvänj-
ningen. Broschyrerna ger ett flertal konkreta råd exempelvis om hur 
man kan agera för att hantera olika typer av abstinensbesvär. Medan 
handledningarna tar upp fakta om en del allvarliga abstinensbesvär, 
till exempel ångest och depression, fokuserar broschyrerna främst på 
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lättare besvär som rastlöshet och sötsug. Det är problem som man i 
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avvänjningsmetod framställs alltså på ett mer problematiserat sätt än 
avvänjning genom självhjälpsmetoder.  
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man kan agera för att hantera olika typer av abstinensbesvär. Medan 
handledningarna tar upp fakta om en del allvarliga abstinensbesvär, 
till exempel ångest och depression, fokuserar broschyrerna främst på 
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tester och formulär. Broschyrernas tester handlar inte bara om rök-
ning utan även om stress, vikt och motion.  

Slutsatsen blir att rökavvänjningen kräver en omfattande kart-
läggning och omläggning av livsstilen i stort, där motivationen fram-
står som a och o.  
Makroproposition 2. Du har ansvar för din och andras hälsa 
Olika typer av självhjälpsmetoder är det mest framträdande temat i 
de broschyrer som jag uppfattar som främst riktade till normal-
rökare, det vill säga Sluta-Röka-Linjens självhjälpsmaterial. Det är 
däremot inte ett lika framträdande tema i broschyrer som riktar sig 
till mer specifika målgrupper. Medan rökavvänjningen för normal-
patienten framstår som ett individuellt projekt i syfte att i första 
hand höja den egna livskvaliteten, framstår tobaksavvänjningen i 
texter riktade till mer specifika grupper vara något som man gör 
främst för att undvika att utsätta sig själv och andra för hälsorisker.  

Ett framträdande tema i föräldrabroschyrerna Tobaksfri graviditet 
och Tobaksfria barn är att rökning kan skada fostret eller barnet. 
Broschyrerna innehåller bilder på gravida magar, ett ofött foster och 
bebisar (se ett bildexempel nedan och fler exempel i kapitel 7). 
Bilderna signalerar i kombination med det verbalspråkliga innehållet 
att det är barn till rökande föräldrar snarare än de rökande föräld-
rarna som står i centrum för framställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.4. Omslagsbild Tobaksfri graviditet 
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Ett av de största problemen för rökare som vill sluta röka tycks i 
broschyrernas föreställningsvärd vara risken för att gå upp i vikt. 
Broschyren Tobak & Vikt handlar uteslutande om hur man kan agera 
för att inte gå upp i vikt i samband med rökstoppet. För att mot-
verka viktuppgång uppmanas läsaren exempelvis att mäta sitt BMI 
(body mass index), att följa den så kallade tallriksmodellen, att räkna 
kalorier, att äta på bestämda tider, att vara måttlig i sin alkohol-
konsumtion, att dricka mindre kaffe, att motionera och att stressa 
mindre.  

En föreställning som påtagligt genomsyrar framställningen är 
alltså att tobaksavvänjningen är förknippad inte bara med att sluta 
röka, utan med en omfattande livsstilsförändring som innefattar nya 
konsumtionsmönster, nya vanor och en hel uppsättning konkreta 
kontrollverktyg (t.ex. BMI-tabeller, tallriksmodellen, att skriva rök-
dagbok). Rökavvänjningen framstår med andra ord som ett projekt 
som ställer höga krav på individens aktivitet och engagemang, vilket 
nedanstående utdrag ur Förbered rökstoppet får illustrera.  

 
Exempel 5.14 
 
Att sluta röka är en prestation – och den kräver samma målmedvetna 
förberedelser och träning som en elitidrottare ägnar sig åt före en stor 
tävling! En metod som idrottsfolk brukar använda sig av är så kallad 
mental träning – de skapar en inre bild av tävlingen och ser sig själva 
som segraren. Det kan du också pröva när det gäller ditt rökstopp. Men 
träningen är också mycket viktig. Din träning inför rökstoppet kommer 
att bestå i att du vidtar en del åtgärder för dig själv, i ditt hem och i din 
omgivning – innan du tar det stora steget att fimpa för gott. Om du 
följer de steg vi visar dig i den här broschyren blir det lättare än du 
trodde att nå målet – rökfrihet. 
 

   (Förbered rökstoppet, s. 3) 
 
Jämförelsen i exempel 5.14 mellan den som ska sluta röka och elit-
idrottare tydliggör hur krävande avvänjningsprojektet framstår i bro-
schyrmaterialet från Sluta-Röka-Linjen och hur stor individens 
motivation och självdisciplin antas vara. Till de förberedelser som 
Sluta-Röka-Linjens självhjälpsbroschyrer tar upp hör att rökaren ska 
skriva cigarettdagbok, införa rökfria zoner i sitt hem och fylla i olika 
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upp med. Dessa klassificeras som ”dum-tankar”. Nedan följer ett ut-
drag ur en längre listuppställning som tar upp sådana tankar och hur 
de kan hanteras.  
 

Exempel 5.16 
 
Här är några sådana ”dum-tankar” och exempel på motstrategier:  
 
Pessimist-tanken:  
”Det kommer aldrig att gå.”  
Tänk så här: ”Det är klart att jag klarar det!” ”Om jag är bestämd så vet 
jag att det går.” ”Jag har klarat många andra saker när jag bestämt mig.”  
 
Nyfikenhets-tanken:  
”Jag undrar hur det skulle smaka nu?”  
Tänk så här: ”Det vet jag ju redan.” ”Det är ju faktiskt rätt  
äckligt.” /…/ 
Bra tankar: 
”Jag vill bli fri!” 
”Jag tar hellre pengarna!” 
”Jag vinner massor på att sluta!”  

   (Fimpa Nu! s. 16)  
 
Genomgången av så kallade dumtankar och bra tankar kan tolkas 
som ett försök från textproducentens sida att stärka ungdomarnas 
motivation, men ingen tilltro tycks sättas till att ungdomarna själva 
är kapabla att tänka ut fördelarna med att sluta med tobak. Istället 
förordar texten i detalj hur ungdomarna ska tänka.  

Gemensamt för de broschyrer som riktar sig till specifika grupper 
är att dessa broschyrer tillskriver mottagarna ett större ansvar än vad 
som åläggs de rökande normalpatienterna, som främst tycks förvän-
tas se rökavvänjningen som ett frivilligt självförbättringsprojekt. 
Rökande föräldrar påminns om att de är förebilder för sina barn, 
ungdomar uppmanas att be sina föräldrar sluta röka och rökare som 
ska opereras medvetandegörs i broschyren Fri från tobak i samband 
med operation om att rökning kan medföra komplikationer som kan 
leda till sjukhusvård och längre sjukskrivningar. I broschyren riktad 
till rökande operationspatienter uttrycks inte explicit att denna pati-
entgrupp har ett ansvar för att sluta röka innan operationen, men det 
är en slutsats som kan dras med utgångspunkt i nedanstående textut-
drag. 
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På exempelbilden ovan kan vi notera två par händer formade till ett 
hjärta över en gravid kvinnas mage. Bilden är betecknande för hur 
illustrationer som appellerar till betraktarens känslor används i för-
äldrabroschyrerna (se fler exempel i kapitel 7). Broschyrernas bilder 
framställer för övrigt föräldraskap som något som endast tycks invol-
vera heterosexuella par i trettioårsåldern.  

I ungdomsbroschyren Fimpa Nu! förkommer liknande råd som i 
broschyrerna för vuxna normalpatienter, men med den viktiga skill-
naden att flera av de råd som ges till ungdomarna på ett påfallande 
sätt som inkräktar på deras eget och andra människors sociala hand-
lingsutrymme. Tonåringar som försöker sluta röka uppmanas exem-
pelvis att vara med sina rök- och snusfria kompisar.  
 
 

Exempel 5.15 
 
”Rökande/snusande kompisar”  
Vad göra: Försök få med dig några andra på rök/snusstopp. Be dina 
kompisar att inte bjuda dig eller sälja snus eller enstaka cigaretter till 
dig om du frågar i ett svagt ögonblick. Var med dina rök- och snusfria 
kompisar.  
 
”Rökande/snusande föräldrar”  
Vad göra: Be dem att sluta röka/snusa också. Om det inte går så kräv 
att de går ut och röker. Föreslå att de gömmer cigaretter/snusdosa så att 
du inte frestas i onödan.  
 

   (Fimpa Nu! s. 15)  
 
I exempel 5.15 ur ungdomsbroschyren Fimpa Nu! framstår det som 
om ungdomar har ett ansvar inte bara för sin egen hälsa, utan också 
ett slags underförstått ansvar för att bedriva lobbyverksamhet mot 
tobak bland vänner och anhöriga.  

Den broschyr som till sitt innehåll och tonfall mest påtagligt av-
viker från broschyrer riktade till vuxna normalpatienter är just ung-
domsbroschyren Fimpa Nu! Ett moraliserande drag och ett ifråga-
sättande av individens intellektuella resurser är framträdande i bro-
schyren. Det märks exempelvis i ett avsnitt med rubriken ”Tanke-
fällor”, som handlar om tankar som de rökande tonåringarna bör se 
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nor och rökare med psykiska sjukdomar. I handledningarna fram-
ställs dessa grupper som krävande för vårdpersonalen att samtala 
med. Underförstått betraktas de också som ekonomiskt resurskrä-
vande, eftersom de tillskrivs ett behov av mer omfattande rökavvänj-
ningsstöd.  

Handledningarna konstruerar en dikotomi mellan ett slags rökan-
de normalpatient – som kan förstås som de flesta rökare som vård-
personalen kommer i kontakt med eller en majoritet av alla vuxna, 
rökande patienter – och grupper som avviker från normen. Den 
förstnämnda patientgruppen antas redan ha grundläggande kunska-
per om hur rökning kan påverka hälsan och tillskrivs troligen av det 
skälet ett intresse för förändring. I samtal med vårdpersonal visar de 
sig intresserade och aktiva; de ställer frågor och ger egna förslag på 
hur livsstilsförändringen skulle kunna genomföras. De rökare som 
inte visar något intresse av att vilja förändra sitt beteende samt 
rökande gravida, ungdomar och psykiskt sjuka framställs i den stat-
liga MI-diskursen som särskilda patientgrupper. Till skillnad från 
normalpatienterna definieras dessa grupper utifrån resurser och 
egenskaper som de i nuläget antas sakna. I beskrivningar av samtal 
med dessa grupper är det inte heller självklart att patientens egen 
vilja och motivation står i fokus, utan det motiverande samtalets 
kommunikativa normer verkar tillfälligt satta ur spel. Det klient-
centrerade perspektivet får i beskrivningar av dessa grupper ge vika 
för ett mer expertorienterat perspektiv med vårdpersonalens egna 
reaktioner och känslor i centrum.  

I broschyrer som riktar sig till vuxna, rökande normalpatienter är 
det påtagligt att textproducenten har en stor tilltro till normalpati-
enternas vilja att förändras genom olika självbemästrande tekniker. 
Gemensamt för de metoder som förespråkas i broschyrmaterial 
riktat till vuxna rökare är att de förutsätter att individen har ett stort 
intresse för sin kropp och hälsa och är beredd att satsa mycket tid, 
pengar och engagemang på rökavvänjningen. De råd som ges i 
broschyrerna handlar inte enbart om rökning, utan inbegriper i prak-
tiken en radikal livsstilsförändring som innefattar nya konsumtions-
mönster och vardagsvanor. 

I broschyrer riktade till ungdomar, blivande eller nyblivna föräld-
rar samt rökare som ska genomgå en operation framstår det inte som 
lika självklart att rökavvänjningen är ett individuellt självför-
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Exempel 5.17 
 
Visste du att… 
när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet 
av operationen blir. Använder du tobak före och efter operationen kan 
det ge allvarliga problem. /…/ Måste du få behandling med antibiotika 
mot infektionen och sjukhusvård för de andra komplikationerna blir du 
kvar längre på sjuk-huset. Dessutom måste du vara sjukskriven längre.  
 

(Fri från tobak i samband med operation, s. 3) 
 

I exempel 5.17 sägs inte explicit att du som ska opereras har ett an-
svar för att sluta röka innan operationen, men det presupponeras 
genom att avsnittet lyfter fram vilka konsekvenser rökning i sam-
band med operation skulle kunna leda till både för individen själv 
och för samhället. Om individen inte slutar röka så riskerar det att 
leda till en längre sjukhusvistelse och längre sjukskrivning. Underför-
stått innebär detta också mer kostnader för hälso- och sjukvården. 

5.6 Jämförande sammanfattning och slutsatser  
Sammanfattningsvis visar genomgången av texternas innehåll att 
handledningarna främst handlar om samtalsmetodik, medan bro-
schyrerna till stor del handlar om hur rökare rent praktiskt kan gå 
tillväga för att sluta röka. Broschyrer riktade till målgrupperna för-
äldrar och operationspatienter handlar också till stor del om hälso-
risker. Rökares samtal med vårdpersonal är däremot inget tema som 
lyfts fram i de studerade broschyrerna.  

Båda materialgrupperna ger uttryck för samma grundläggande 
föreställning om rökavvänjningen som en individuell process, som 
handlar om att individen själv måste ta ett aktivt ansvar för sin livs-
stilsförändring. Av handledningarna framkommer att de flesta röka-
re förutsätts kunna klara av att sluta röka på egen hand med hjälp av 
korta motiverande samtal och självhjälpmaterial av den typ som 
Sluta-Röka-Linjen tillhandahåller. Det finns dock grupper som inte 
konstrueras som tillräckligt motiverade eller kapabla att på egen 
hand genomföra rökavvänjningsprojektet. Till dem hör de som i 
samtal med vårdpersonal visar sig passiva eller ointresserade av att 
tala om sina tobaksvanor, rökande ungdomar, rökande gravida kvin-
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6 ARGUMENTATION OM 
MOTIVATION  
I detta kapitel redovisas analysen av argumentativa strategier. 
Genomgången syftar dels till att belysa textstrategier som legitimerar 
att diskursen har ett patientcentrerat synsätt på tobaksavvänjning, 
dels till att belysa textstrategier som legitimerar styrande inslag i dis-
kursen. Avsikten är också att föra en diskussion om hur de argumen-
tativa strategierna har anpassats efter olika adressater: behandlare 
och brukare. Material som har analyserats är handledningen Det mo-
tiverande samtalet om tobaksvanor och Sluta-Röka-Linjens 5 broschy-
rer: 
 

  Vad vinner du på att sluta röka? 
  Förbered rökstoppet 
  Håll ut!  
  Läkemedel vid rökstopp 
  Tobak & Vikt  

 
Materialet presenteras närmare i kapitel 3.  
 
Handledningen och broscherna är utgivna av Statens folkhälsoinsti-
tut i samarbete med Sluta-Röka-Linjen vid Stockholms läns lands-
ting. Eftersom det är myndigheten som finansierar telefonvårdtjäns-
ten ser jag myndigheten som överordnad textproducent. Det är ock-
så myndigheten som ansvarar för utvärderingar av den terapeutiska 
verksamheten. Broschyrerna har Sluta-Röka-Linjen som angiven ut-
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bättringsprojekt. I dessa broschyrer verkar det som om individen inte 
bara har ett ansvar för sin egen hälsa, utan också ett ansvar för 
människor i omgivningen. De risker rökaren utsätter sig själv och 
andra för är alltså ett mer framträdande tema i dessa broschyrer än i 
broschyrer riktade till normalpatienter.  
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4.  Exempel och illustrationer (sammankoppling mellan något 
enskilt fall och något generellt).  

5.  Jämförelser (sammankoppling genom analogier eller meta-
forer).  

6.  Dissociation (särkopplande teknik som möjliggör inslag av 
motstridiga ståndpunkter och perspektiv genom uppdelning 
av begrepp eller föreställningar).  

 
Analysen (se avsnitt 6.2 nedan) är indelad i sex avsnitt och är struk-
turerad efter de argumentationstekniker som nämnts ovan. I anslut-
ning till varje delanalys ges en introduktion till den aktuella argu-
menttypen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion 
(avsnitt 6.3).  

6.2 Analys  
I följande avsnitt redovisas analyser av argumentationsstrategier i 
handledningen Det motiverande samtalet om tobaksvanor och Sluta-
Röka-Linjens broschyrer. I de exempel som ges ur materialet visas 
mina markeringar i fet stil.  
6.2.1 Auktoritetsargument  
Auktoritetsargument hör till de sammankopplande argumentations-
tekniker som i nyretorikens terminologi räknas till argument baserade 
på verklighetens struktur (Perelman & Olbrechts-Tyteca 2005:135 f). 
Genom sammankoppling med någon form av auktoritet kan ett på-
stående, ett längre resonemang eller ett synsätt som texten för fram 
legitimeras. Auktoritetsargument kan också användas för att avfärda 
eller ogiltigförklara något (jfr Gustafsson 2009:106), men jag har en-
dast funnit exempel på att tekniken används i legitimerande funktion 
i de texter som här analyseras.  

Perelman och Olbrechts-Tytecas exempelgenomgång av auktori-
tetsargument i The new Rhetoric (1971/1969:307) visar att deras 
form är varierande. I typfallet signaleras hänvisningen till auktorite-
ten explicit genom direkt eller indirekt anföring, det vill säga genom 
citat- eller referatmarkörer, men hänvisningen kan också ske implicit 
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givare, men jag uppfattar att även deras medansvarige producent är 
Statens folkhälsoinstitut, eftersom det är myndigheten som har möj-
liggjort texternas produktion och distribution.  

6.1 Utgångspunkter  
Med argumentation avses här retoriska strategier som i textsamman-
hanget och mot bakgrund av den diskursiva praktiken legitimerar 
slutsatser eller synsätt som texterna för fram. Perelman och 
Olbrechts-Tytecas indelning i olika argumentationstekniker har fun-
gerat som utgångspunkt för hur analyserna har strukturerats (se 
Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971; Perelman & Olbrechts-Tyteca 
2005). Nyretoriken tillhandahåller generella redskap för en deskrip-
tiv argumentationsanalys där vikt läggs vid att beskriva argumenta-
tionen i sitt sociala sammanhang. Det handlar alltså inte om att un-
dersöka argumentationens hållbarhet eller argumentation som logisk 
bevisföring, utan om att undersöka hur innehållet legitimeras för 
sina tänkta läsare (jfr Ohlsson 2007:71).  

Som tidigare nämnts i kapitel 4 delar Perelman och Olbrechts-
Tyteca in argument i två huvudtyper: associativa (samman-
kopplande) och dissociativa (särskiljande). De associativa delas in i 
underkategorierna kvasilogiska argument, argument som baseras på 
verklighetens struktur och argument som strukturerar verkligheten 
(Perelman & Olbrechts-Tyteca 2005:91–169). Dessa delas i sin tur 
in i flera underkategorier som författarna redovisar genom exempel 
främst från teologiska och filosofiska verk. Jag fokuserar på ett urval 
argumentationstekniker som är relevanta för mitt material och 
studiens frågor. Argumentativa tekniker som undersöks är:  
 

1.  Auktorisering (sammankoppling mellan något som framförs 
och någon form av auktoritet).  

2.  Generalisering (sammankoppling mellan något generellt och 
något partiellt). 

3.  Successionsargument (sammankoppling mellan villkor och 
verkan).  
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praktik också fungerar för andra. I detta fall är inte kopplingen 
mellan auktoriteten och tesen explicit signalerad, men jag uppfattar 
ändå att textpassagen har en auktoriserande funktion i textsamman-
hanget mot bakgrund av den diskursiva praktiken.  

Jag har funnit 13 förekomster av explicit signalerad auktorisering i 
handledningen. Av dessa hänvisar 5 förekomster till icke preciserad 
forskning (2 ”forskning visar”, 1 ”enligt forskning”, 1 ”undersökning-
ar visar”). I de fall då hänvisningen är mer preciserad refereras till 
namngivna auktoriteter såsom Läkemedelsverket, psykologerna Pro-
chaska och Carlo di Climente, handledningsförfattaren själv och den 
humanistiska psykologins förgrundsgestalt Carl Rogers. I texten fö-
rekommer också ett citat från en dikt av filosofen Sören Kierke-
gaard.14  

Forskningshänvisningarna ger handledningen drag av vetenskap-
lig sakprosa. Hänvisningarna är dock inte inordnade i något akade-
miskt källhanteringssystem såsom Harvard- eller Oxfordsystemet, 
vilket gör att de i strikt akademisk bemärkelse inte fungerar som ve-
tenskapliga källhänvisningar. Snarare har de en retorisk funktion; de 
ger intryck av att vissa påståenden som texten framför är obestridliga 
därför att de är vetenskapligt bevisade. Det finns en referenslista i 
handledningen, men eftersom författarnamn och årtal saknas i de lö-
pande forskningshänvisningarna är det svårt att koppla dem till en-
skilda verk i listan. Ett av verken är en rapport från Statens folk-
hälsoinstitut. Bakom den forskning som vagt åberopas i den löpande 
texten kan läsaren alltså tänka sig att auktoriteten och textprodu-
centen Statens folkhälsoinstitut själv döljer sig.  

De vaga forskningshänvisningarna används enligt min bedöm-
ning i syfte att legitimera inslag som inte självklart är förenliga med 
det klientcentrerade perspektiv på samtal och tobaksavvänjning som 
texten utger sig för att ha. De används alltså för att legitimera inslag 
som jag uppfattar som potentiellt styrande för behandlarnas praktik, 
och som ligger i linje med hur Statens folkhälsoinstitut tänker sig att 
en kostnadseffektiv och offentligfinansierad tobaksavvänjning ska gå 
                                                 
14  Dikten heter Till eftertanke. I handledningen citeras första meningen i 

andra strofen, som i sin helhet lyder så här: För att hjälpa någon måste jag 
visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon 
förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.  
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genom exempelvis omnämnande av en känd person eller en känd 
persons verk. Auktoriteterna som åberopas kan också variera. Det 
kan vara personer, företeelser, fenomen eller institutioner som i ett 
visst historiskt och socialt sammanhang uppbär sådan status att nå-
got framstår som trovärdigt om auktoriteten understödjer det.  
Auktoritetsargumentation i handledningen  
Att påståenden eller längre resonemang backas upp genom hänvis-
ningar till olika auktoriteter är vanligare i handledningen än i bro-
schyrerna. Detta kan ses som ett förväntat resultat eftersom Det mo-
tiverande samtalet om tobaksvanor i textens förord presenteras som en 
handledning i motiverande samtalsmetodik för yrkesgrupper som 
”läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, tandhygienister, 
psykologer, socionomer, apoteks- och skolpersonal” (s. 5). Texten 
riktar sig alltså till en diversifierad men specialiserad mottagargrupp 
som dels kan antas ställa krav på att handledningen ska vara prak-
tiskt tillämpbar i behandlingspraktiken, dels kan antas ställa krav på 
att det innehåll som framförs har vetenskaplig förankring. Trovär-
digheten riskerar att undermineras om mottagarna enbart uppfattar 
texten som en myndighetstext inom ramen för ett folkhälsopolitiskt 
projekt med det övergripande målet att halvera andelen rökare i 
Sverige (se Nationella tobaksuppdraget 2009). Det är inte självklart 
att de delar myndighetens synsätt på hur tobaksavvänjning och 
hälsoupplysning bör gå till. Därför kan vi anta att Statens folkhälso-
institut har en ganska undanskymd roll i texten och att det istället är 
andra auktoriteter som är synliga.  

I förordet presenteras inte texten som en text från Statens folk-
hälsoinstitut i samarbete med Sluta-Röka-Linjen, utan det är en en-
skild tobaksavvänjare som träder fram och framstår som textens hu-
vudsakliga avsändare och som en auktoritet inom tobaksavvänjning. 
Hon skriver att: ”boken har vuxit fram ur egna erfarenheter från mitt 
arbete under många år som tobaksavvänjare, utbildare och hand-
ledare vid Centrum för Tobaksprevention i Stockholm” (s. 5). Detta 
ger ett intryck av att allt innehåll i boken är erfarenhetsbaserat, och 
legitimerar på så sätt textens användbarhet i terapeutiska praktiker. I 
detta fall är det alltså den enskilda behandlarens erfarenhet som 
fungerar som auktoritet. Underförstått signalerar upplysningarna om 
behandlarens erfarenheter att de metoder som fungerat i hennes 
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praktik också fungerar för andra. I detta fall är inte kopplingen 
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visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon 
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metoden beskriver motiverande samtal. I deras metodhandledningar 
framstår inte samtalsmetodiken som en femminutersmetod, utan 
som en långsiktig behandling som i regel kräver flera uppföljnings-
samtal (se t.ex. Miller & Rollnick 2010).  

Jag utgår i denna undersökning från att det finns ett ideologiskt 
glapp mellan terapeutiska, klientcentrerade diskurser och politiska 
diskurser som gör anspråk på att vara klientcentrerade (jfr Askheim 
2007:26–32; Vallgårda 2003:159). Detta ideologiska glapp bottnar i 
att politiska empowermentdiskurser har samhällsekonomiska och 
kollektiva mål som inte självklart är förenliga med det terapeutiska 
målet att enskilda individer ska erbjudas redskap som ger dem makt 
att själva förändra destruktiva vanor (jfr Trägårdh:2000). För att 
handledningen i MI-metodik från Statens folkhälsoinstitut ska upp-
fattas som trovärdig och användbar i klientcentrerad vårdpraktik be-
höver därför påståenden som inte självklart är förenliga med den 
terapeutiska diskursens mål legitimeras. Enligt min mening är det 
denna funktion forskningshänvisningarna fyller.  

I textens inledande avsnitt, som handlar om människosynen i 
motiverande samtal, framhålls två författare som står för ett huma-
nistiskt och individualistiskt ideal: Sören Kierkegaard och Carl 
Rogers. Att dessa auktoriteter till skillnad från auktoriteten Statens 
folkhälsoinstitut är namngivna i framställningen kan ses som ett för-
sök från textproducentens sida att förankra handledningen i en tra-
dition med den enskilda människans frihet i fokus, och inte i en 
folkhälsotradition som historiskt sett varit mer inriktad på kollektiv 
upplysning och reglering av stora samhällsgruppers levnadsvanor (jfr 
Olsson 1999:47).  
 

Exempel 6.2. 
 
[Utdrag 1] 
”För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, 
men först och främst förstå det hon förstår”, skriver Kierkegaard i sin 
kända dikt. Som terapeut är din uppgift i samtalet att försöka förstå hur 
klienten tänker och samtidigt med din attityd förmedla att du anser 
frågan viktig, men att valet och ansvaret ligger på klienten själv. (s. 8) 
 
[Utdrag 2] 
Att människan är en fri resenär som själv bestämmer resans mål, vägen 
och sättet att färdas är ett centralt antagande i Carl Rogers huma-
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till. Nedan visas två utdrag ur handledningen där hänvisningar till 
opreciserad forskning används för att legitimera i sammanhanget och 
för mottagarna möjligen kontroversiella påståenden.  
 

Exempel 6.1 15 
 
[Utdrag 1] 
Undersökningar visar att människor ser det som naturligt och förväntar 
sig att frågor om tobak tas upp i hälso- och sjukvården. (s. 5) 
 
[Utdrag 2] 
Forskning visar att även så korta samtal om rökning som mindre än 
fem minuter i den reguljära vården kan fördubbla antalet patienter som 
slutar röka. (s. 10) 

 
 
Genom hänvisningarna till undersökningar och forskning legitime-
ras i exempel 6.1 tre för mottagarna möjligen kontroversiella slut-
satser: 
 

1.  Människor ser det som naturligt att frågor om tobak tas upp 
i hälsovård och sjukvården.  

2.  Människor förväntar sig att frågor om tobak tas upp i hälso- 
och sjukvården.  

3.  Även samtal om rökning kortare än fem minuter kan för-
dubbla antalet patienter som slutar röka.  

 
De första två påståendena kan behöva uppbackning eftersom det inte 
är självklart att de tänkta mottagarna, exempelvis läkare eller barn-
morskor, delar Statens folkhälsoinstituts uppfattning att tobaksvanor 
är något som är relevant att ägna tid åt i alla vårdsamtal, eller något 
som patienter verkar uppskatta att prata om. Det tredje påståendet 
behöver legitimeras eftersom textens mottagare kan tänkas ha tidiga-
re kunskaper i motiverande samtalsmetodik. Påståendet kan upp-
fattas som kontroversiellt eftersom det strider mot hur grundarna till 
                                                 
15  Understrykningar används i exempel 6.1 och kommande exempel för att 

lyfta fram aktuell argumentationsstrategi. 
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Tabell 6.1. Auktoriteter i Det motiverande samtalet om tobaksvanor  
 

Auktoritet Förekomst 
opersonlig auktoritet 
personlig auktoritet 
erfarenhetsauktoritet/författarauktoritet
 
Totalt 

12 
10 
8 
 

30 
 
Personliga auktoriteter, det vill säga namngivna personer som om-
nämns, refereras eller citeras i handledningen, bidrar till att legitime-
ra texten och dess tillhörighet till en terapeutisk empowermentdis-
kurs med den enskilda individens behov och fria vilja i centrum. 
Samma funktion fyller hänvisningar till textförfattarens egna er-
farenheter av att arbeta med tobaksavvänjning genom motiverande 
samtal i offentlig hälso- och sjukvård. Auktorisering genom hänvis-
ning till forskning, det vill säga en opersonlig auktoritet, används 
företrädesvis för att legitimera potentiellt kontroversiella påståenden 
som snarare stöder folkhälsopolitiska målsättningar.  
Auktoritetsargumentation i broschyrerna  
I broschyrerna är hänvisningar till eller omnämnanden av auktorit-
eter inte lika frekvent förekommande som i handledningen. Jag har 
endast funnit två exempel på explicit hänvisning till auktoriteter. Det 
första är en hänvisning till icke namngiven forskning som används 
för att stödja ett påstående om att långvarig stress försämrar immun-
försvaret (se utdrag 1 i exempel 6.3). Det är inte ett inslag av aukto-
risering som legitimerar styrning utan snarare en form av aukto-
risering som trovärdiggör broschyrens beskrivningar av hur skadligt 
det är med stress och att det finns ett samband mellan stress och 
nikotinberoende. Att referensen till forskning finns med ser jag som 
en markör för att textproducenten vill visa att broschyrens faktainne-
håll är vetenskapligt förankrat.  

Det andra inslaget av explicit auktorisering är en hänvisning till 
”vår erfarenhet”, som används för att stärka ett potentiellt styrande 
påstående i broschyren Förbered rökstoppet (se exempel 6.3, utdrag 2).  
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nistiska klientcentrerade psykologi, som den så kallade klientcentrerade 
samtalsmetodiken härrör från. Den utgår ifrån en optimistisk grundsyn 
att alla människor har en inbyggd drivkraft och kapacitet att hitta rätt i 
tillvaron och utveckla sin fulla potential. (s. 7–8) 

 
 
I utdrag 1 i exempel 6.2 citeras en rad ur Kierkegaards dikt Till efter-
tanke. Det framgår dock inte i handledningen vad dikten heter eller 
hur den lyder i sin helhet. Det är en dikt som inte har någon uppen-
bar koppling till tobaksavvänjning, men i textsammanhanget och 
mot bakgrund av handledningens diskursiva praktik uppfattar jag att 
citatet används för att legitimera texten som en klientcentrerad dis-
kurs med individens fria vilja i centrum. Citatet är ett överraskande 
komplext inslag av auktorisering. Slutsatsen att ”valet och ansvaret 
ligger på klienten själv” backas inte upp av det enskilda citatet, utan 
förutsätter att mottagarna är väl insatta i Kierkegaards filosofi. En 
viktig tanke i den är att individens existens är en rörelse framåt mot 
mål som hon själv måste ge mening och att det endast är hon själv 
som kan förverkliga dessa mål (Stenström 1966:37). Beskrivningen 
av Carl Rogers humanistiska klientcentrerade psykologi lyfter också 
fram människans rörelse framåt mot ett självförverkligande. Under-
förstått innebär självförverkligande i detta sammanhang att individen 
ska sluta använda tobak.  

Inslag av auktorisering förekommer främst i handledningens in-
ledande avsnitt som handlar om metodiken och synsättet i motive-
rande samtal. Auktoriseringarna är alltså främst hopade till de delar 
av texten som först möter läsaren. Sammanfattningsvis urskiljer jag 
tre typer av auktoritetsargument i den aktuella texten. Dessa är jäm-
förbara med tre typer av auktoriserande strategier som Gustafsson 
(2009) kallar personlig auktoritet, erfarenhetsauktoritet och opersonlig 
auktoritet. I uppställningen nedan visas fördelningen mellan dessa 
och det totala antalet förekomster.  
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881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   125 2014-08-26   12:14



 
121 

om den statliga textproducenten inte riktigt litar på auktoritetsargu-
mentens övertygande kraft, utan gärna förstärker dem med andra 
argumenttyper (jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:305 ff).  

Enligt Gustafsson (2009:113) kan auktorisering i vissa fall ske 
genom självrepresentation, det vill säga att författaren synliggör sig 
själv i texten. Detta är dock inte en form av auktoritetsargumenta-
tion som Perelman och Olbrechts-Tyteca tar upp. På några ställen i 
broschyrerna förekommer pronomenet vi. Detta vi uppfattar jag 
som Sluta-Röka-Linjen som institution eller möjligen vi som skrivit 
den här broschyren. Iögonfallande är att vi framträder i anslutning till 
avsnitt där broschyrerna ger direkta instruktioner eller detaljerad me-
dicinsk information. Jag uppfattar inte att självrepresentationen har 
en argumentativ funktion på så sätt att författarnas närvaro i texten 
styrker enskilda påståenden. Däremot används självrepresentation 
som ett sätt att dämpa paternalistiska inslag i texten.  

I utdraget nedan ur broschyren Läkemedel vid rökstopp framträder 
vi i ett längre utredande avsnitt (här nerkortat och med mina marke-
ringar i fetstil) om hur nikotinberoende fungerar fysiologiskt.  
 

Exempel 6.4.  
 
Vi förstår ännu inte alla detaljer i nikotinberoendet, men vi tror att det 
fungerar så här: Vi vet att många nervceller i hjärnan har förmåga att 
känna igen och binda nikotin till sina receptorer (mottagarställen). 
Receptorerna kan liknas vid små koppar som fylls med nikotin när du 
använder tobak. Efter ett tag försvinner nikotinet och nikotinkopparna 
blir tomma igen. /…/ Vi vet inte exakt vad som händer med nikotin-
kopparna i samband med ett rökstopp, men vi tror att det kan gå till så 
här: Om du står ut med ”skriken” efter nikotin, kommer kopparna att 
lugna ner sig efter ett tag. De lägger sig då i en låda och tystnar. 
 

(Läkemedel vid rökstopp, s. 13–14) 
 
 
I exemplet använder sig auktoriteten vi av försiktighetsstrategier (jfr 
Gustafsson 2009:114). Genom att auktoritetens kunskapsbegräns-
ningar först betonas genom negerade påståenden (”vi förstår ännu 
inte”, ”vi vet inte exakt”) och garderingen ”vi tror” dämpas intrycket 
av att det är en ovedersäglig auktoritet som träder fram och förklarar 
hur tobaksberoendet fungerar. Denna strategi blir begriplig mot 
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Exempel 6.3.  
 
[Utdrag 1] 
Det finns forskning som tyder på att långvarig stress försämrar immun-
försvaret, d v s vårt motstånd mot sjukdomar.  
 

(Håll ut! s. 12) 
 
[Utdrag 2] 
… du behöver god tid på dig till förberedelser. Enligt vår erfarenhet 
brukar man behöva 3–6 veckor. Du kan också välja att ha en längre 
förberedelsetid, som sträcker sig över 2–6 månader – men risken är då 
att din beslutsamhet och motivation att sluta röka minskar på vägen. 
   

   (Förbered rökstoppet, s. 4)  
 
 
I det andra utdraget i exempel 6.3 backar auktoriseringen ”enligt vår 
erfarenhet” upp tesen att man brukar behöva 3 till 6 veckor för att 
förbereda sitt rökstopp. Därefter öppnar texten upp för ett alternativt 
tillvägagångssätt, men detta framstår som ett sämre alternativ efter-
som det sammankopplas med en risk (”risken är då att din beslut-
samhet och motivation att sluta röka minskar på vägen”). Hän-
visningen till ”vår erfarenhet” tolkar jag i textsammanhanget som en 
referens till Sluta-Röka-Linjens samlade erfarenheter av tobaks-
avvänjning genom klientcentrerad samtalsmetodik och självhjälps-
material. Hänvisningen fungerar som ett sätt för textproducenten att 
infoga styrande inslag i kommunikationen med de tänkta mot-
tagarna men utan att det styrande inslaget utformas som en direkt 
rekommendation.  

I exemplet kombineras för övrigt flera argumentationstekniker för 
att legitimera den förtäckta rekommendationen. ”Man brukar” kan 
ses som en generalisering som gör sannolikt att just 3 till 6 veckor är 
en bra förberedelsetid även för den enskilda klienten. Det allmänna 
pronomenet man uppfattar jag i sammanhanget som en generalise-
ring för personer som slutat röka med stöd av Sluta-Röka-Linjen.  

Att auktoritetsargument och generaliseringar ofta kombineras för 
att legitimera något har tidigare uppmärksammats i en studie av 
argumentation i ungdomars talspråk (Wirdenäs 2002:138). Jag kan 
urskilja en sådan tendens även i mitt material. Det verkar alltså som 
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som att auktoriteten vi överlämnar makten till den inskrivna mot-
tagaren (du). På så sätt skulle man också kunna hävda att även den 
inskrivna mottagaren (du) fungerar som en slags auktoritet i texten, 
vilket ligger in linje med riktlinjerna för klientcentrerad kommuni-
kation.  

Sammanfattningsvis är auktoritetsargumentation en mindre 
framträdande och mer svårgreppbar strategi i broschyrerna än i 
handledningen. I de broschyrer där auktorisering genom forsknings-
hänvisningar förekommer (Läkemedel vid rökstopp och Tobak & Vikt) 
har forskningsreferenserna en legitimerande funktion; de bidrar till 
att belysa att textens innehåll har en vetenskaplig förankring. Där-
emot uppfattar jag inte forskningsreferenserna som ett sätt att legiti-
mera styrande inslag i diskursen, utan enbart som ett sätt att stärka 
den vetenskapliga framtoningen i handledningarna.  

Självrepresentation genom vi eller omnämnande av Sluta-Röka-
linjen förekommer i alla broschyrerna. Genom att den angivna av-
sändaren och dess erfarenheter av nyttan med tobaksavvänjning görs 
synliga legitimeras de beskrivna avvänjningsmetodernas tillförlitlig-
het. Självrepresentation i negerade och modifierade påståendesatser 
uppfattar jag som en strategi som i vissa avsnitt används för att legi-
timera eller dämpa två typer av paternalistiska inslag: direkta in-
struktioner och detaljerad medicinsk information.  

I tabellen nedan ges en översikt av förekomsten av auktorisering i 
de fem broschyrerna.  
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bakgrund av att Sluta-Röka-Linjen är en verksamhet som tillämpar 
klientcentrerad samtalsmetodik. Relationen mellan expert och klient 
ska helst framstå som symmetrisk i klientcentrerad kommunikation, 
och detta kan antas ge avtryck även i verksamhetens skriftliga mate-
rial. Texternas trovärdighet som tillhörande en klientcentrerad prak-
tik riskerar att påverkas om den information som ges i broschyrerna 
framställs som självklar faktainformation från experter.  

Att tilltala klienter genom direkta uppmaningar är något som 
också brukar undvikas i klientcentrerad kommunikation. Mot den 
bakgrunden tolkar jag nedanstående exempel ur broschyren Håll ut! 
som ett sätt att legitimera textens många direktinstruerande upp-
maningar riktade till personer med abstinensbesvär. Av textens 
samtliga syntaktiska meningar utgörs mer än en tredjedel (34 pro-
cent) av uppmaningar, vilket kan tyckas anmärkningsvärt med tanke 
på att MI-metodens betoning av individens fria val och förmåga. I 
broschyrens avslutande avsnitt framträder dock ett vi i texten och 
tydliggör hur de direkta uppmaningarna ska uppfattas i textsamman-
hanget.  
 

Exempel 6.5  
 
Känn dig inte låst av förslagen vi ger här. Gör vad som helst som 
skingrar dina negativa tankar, som du tycker om och som du mår bra 
av. 
 

   (Håll ut! s. 15) 
 
I exempel 6.5 fungerar självrepresentationen alltså som ett sätt att 
dämpa styrande inslag i broschyren. De styrande inslagen i form av 
direkta uppmaningar legitimeras genom att de definieras som ”för-
slag” som avsändaren ger till mottagaren och som denna inte ska 
känna sig låst av. Det är dock anmärkningsvärt att även de auktori-
tetsdämpande inslagen är utformade som imperativ (”känn”, ”gör”), 
det vill säga som direkta uppmaningar från expert till brukare. Upp-
maningen ”Känn dig inte låst av förslagen vi ger här” framstår som 
ett slags brasklapp med den ungefärliga betydelsen ’Känn dig fri men 
gör som vi säger!’  

Uppmaningen ”Gör vad som helst som skingrar dina negativa 
tankar, som du tycker om och som du mår bra av” kan kanske tolkas 
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and its members” (a.a. 321). Den går ut på att legitimera något, som 
ett påstående, ett längre resonemang eller visst synsätt genom 
sammankopplingar mellan en kollektiv och en individuell nivå. På så 
sätt överförs gruppens påstådda egenskaper, beteenden etcetera till 
enskilda fall eller gruppmedlemmar (a.a. 322–324).  

Författarnas exempelgenomgång går inte närmare in på generali-
seringarnas språkliga realisering. I typfallet verkar det dock som om 
generaliseringen signaleras explicit genom totalitetspronomen (ex: 
alla, allihop, samtliga, varenda), kvantitativa pronomen (många, 
flera), det allmänna pronomenet man eller gruppbetecknande sub-
stantiv (jfr Wirdenäs 2002:141–142).  

Generaliseringar är den vanligaste, sammankopplande argumen-
tationsstrategin i handledningen och den näst vanligaste i broschy-
rerna. Nästan 60 procent av de förekomster av sammankopplande 
argument som jag har funnit i handledningen och nära 30 procent av 
förekomsterna i broschyrerna utgörs av generaliseringar (se tabell 
6.7).  
Generaliserande argumentation i handledningen  
Generaliseringarna är frekventast i de avsnitt i handledningen som 
handlar om metodiken i motiverande samtal och relationen mellan 
behandlare och patient. Påståenden om rökare som grupp fungerar 
alltså som utgångspunkter för beskrivningar av hur behandlaren ska 
agera i mötet med enskilda klienter.  

Eftersom jag redan har berört vilka gruppegenskaper som till-
skrivs rökare och olika underkategorier av rökare i kapitel 5 går jag 
här inte närmare in på att redogöra för dessa, men de i handledning-
en mest centrala generaliseringarna åskådliggör att rökare i allmän-
het vill sluta röka och att rökare inte förstår sina egna känslor. 
Nedanstående utdrag visar hur påståenden om hur behandlaren ska 
gå tillväga i det enskilda fallet tar sin utgångspunkt i generaliserande 
påståenden.  
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Tabell 6.2 Auktoriteter i Sluta-Röka-Linjens broschyrer  
 
Språklig realisering  Auktoritet Förekomst 
vi, Sluta-Röka-Linjen 
enligt vår erfarenhet 
har visat sig 
erfarenhet 
i kontrollerade undersökningar
 
Totalt 

självrepresentation 
självrepresentation + erfarenhet
erfarenhet (icke preciserad) 
erfarenhet (icke preciserad)  
opreciserad forskningsreferens  
 
 

13 
1 
1 
1 
2 
 

18 
 
Eftersom auktorisering kan uttryckas mer eller mindre explicit är det 
säkert möjligt att göra andra tolkningar och finna fler exempel på 
auktorisering än dem jag här redogör för. I kvantifieringen har jag 
inte räknat in auktoriserande inslag i broschyrernas baksidestexter, 
där kontaktuppgifter till Sluta-Röka-Linjens finns. Man skulle dock 
kunna se även kontaktuppgifter som en form av auktorisering i det 
här fallet; genom dem visar Sluta-Röka-Linjen att man står för 
innehållet och är beredd att föra en dialog om det med broschyrernas 
användare. I tabelluppställningen ovan har jag inte heller räknat med 
omnämnande av Apoteket16 eller auktoriserande inslag i annan para-
text. I en av broschyrerna, Läkemedel vid rökstopp, ges detaljerade in-
struktioner för hur olika namngivna nikotinläkemedel ska användas 
och på baksidestexten hänvisas läsarna till Apoteket för mer in-
formation.  
6.2.2 Generaliseringar 
I likhet med auktoritetsargument hör generaliseringar till de sam-
mankopplande argumentationstekniker som räknas till gruppen 
argument baserade på verklighetens struktur. Med det menas att de tar 
sin utgångspunkt i sådant som i sammanhanget ”redan uppfattas 
som givet” (Rosengren 1998:141). Den argumenttyp jag kallar gene-
raliseringar benämns i den engelska översättningen av La Nouvelle 
Rhéthorique (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971) som ”the group 
                                                 
16  Texten producerades innan apoteksmonopolet upphörde. 

881836_Astrid_Skoglund_inl.indd   130 2014-08-26   12:14



 
125 

and its members” (a.a. 321). Den går ut på att legitimera något, som 
ett påstående, ett längre resonemang eller visst synsätt genom 
sammankopplingar mellan en kollektiv och en individuell nivå. På så 
sätt överförs gruppens påstådda egenskaper, beteenden etcetera till 
enskilda fall eller gruppmedlemmar (a.a. 322–324).  

Författarnas exempelgenomgång går inte närmare in på generali-
seringarnas språkliga realisering. I typfallet verkar det dock som om 
generaliseringen signaleras explicit genom totalitetspronomen (ex: 
alla, allihop, samtliga, varenda), kvantitativa pronomen (många, 
flera), det allmänna pronomenet man eller gruppbetecknande sub-
stantiv (jfr Wirdenäs 2002:141–142).  

Generaliseringar är den vanligaste, sammankopplande argumen-
tationsstrategin i handledningen och den näst vanligaste i broschy-
rerna. Nästan 60 procent av de förekomster av sammankopplande 
argument som jag har funnit i handledningen och nära 30 procent av 
förekomsterna i broschyrerna utgörs av generaliseringar (se tabell 
6.7).  
Generaliserande argumentation i handledningen  
Generaliseringarna är frekventast i de avsnitt i handledningen som 
handlar om metodiken i motiverande samtal och relationen mellan 
behandlare och patient. Påståenden om rökare som grupp fungerar 
alltså som utgångspunkter för beskrivningar av hur behandlaren ska 
agera i mötet med enskilda klienter.  

Eftersom jag redan har berört vilka gruppegenskaper som till-
skrivs rökare och olika underkategorier av rökare i kapitel 5 går jag 
här inte närmare in på att redogöra för dessa, men de i handledning-
en mest centrala generaliseringarna åskådliggör att rökare i allmän-
het vill sluta röka och att rökare inte förstår sina egna känslor. 
Nedanstående utdrag visar hur påståenden om hur behandlaren ska 
gå tillväga i det enskilda fallet tar sin utgångspunkt i generaliserande 
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Tabell 6.2 Auktoriteter i Sluta-Röka-Linjens broschyrer  
 
Språklig realisering  Auktoritet Förekomst 
vi, Sluta-Röka-Linjen 
enligt vår erfarenhet 
har visat sig 
erfarenhet 
i kontrollerade undersökningar
 
Totalt 

självrepresentation 
självrepresentation + erfarenhet
erfarenhet (icke preciserad) 
erfarenhet (icke preciserad)  
opreciserad forskningsreferens  
 
 

13 
1 
1 
1 
2 
 

18 
 
Eftersom auktorisering kan uttryckas mer eller mindre explicit är det 
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där kontaktuppgifter till Sluta-Röka-Linjens finns. Man skulle dock 
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här fallet; genom dem visar Sluta-Röka-Linjen att man står för 
innehållet och är beredd att föra en dialog om det med broschyrernas 
användare. I tabelluppställningen ovan har jag inte heller räknat med 
omnämnande av Apoteket16 eller auktoriserande inslag i annan para-
text. I en av broschyrerna, Läkemedel vid rökstopp, ges detaljerade in-
struktioner för hur olika namngivna nikotinläkemedel ska användas 
och på baksidestexten hänvisas läsarna till Apoteket för mer in-
formation.  
6.2.2 Generaliseringar 
I likhet med auktoritetsargument hör generaliseringar till de sam-
mankopplande argumentationstekniker som räknas till gruppen 
argument baserade på verklighetens struktur. Med det menas att de tar 
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16  Texten producerades innan apoteksmonopolet upphörde. 
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generaliseringar används alltså både för att berättiga patientstyrande 
inslag och för att stödja resonemang om behandlarens metodik.  

Generaliserande argumentation används också för att övertyga 
om behandlingsmetodens goda resultat även i fall då behandlaren 
inte ser något synbart resultat. I citatet nedan fungerar det generali-
serande påståendet ”Motivation växer i allmänhet fram långsamt” 
som utgångspunkt för en förklarande sekvens om varför behandling-
en är meningsfull även om behandlaren inte kan se något direkt eller 
synbart resultat i det enskilda fallet.  
 

Exempel 6.7 
 
Motivation växer i allmänhet fram långsamt. Även om klienten lämnar 
din mottagning som rökare, har det arbete du lagt ner varit viktigt och 
meningsfullt. Klienten var inte beredd att sluta röka just nu, men har 
sannolikt lärt sig något i processen som kan hjälpa henne att så 
småningom lyckas. Bra samtal sår frön som kan bära frukt långt senare. 
Kom också ihåg att det finns en ”ringar-på-vattnet-effekt”. Den som 
lyckats sluta brukar inspirera många andra i sin omgivning. Det innebär 
att om du hjälper en, hjälper du samtidigt många att sluta röka. (s. 11) 

 
Även om det är rimligt att se hela utdraget som exempel på generali-
sering så hittar jag åtminstone två exempel på generaliseringar, som i 
sammanhanget fungerar för att stärka tesen att behandlarens arbete 
är viktigt och meningsfullt även om behandlingen inte haft något 
synbart resultat: 
 
1. Motivation växer i allmänhet fram långsamt. 
 
2. Den som lyckats sluta brukar inspirera många andra i sin 
omgivning. 
 
Sammantaget utmynnar resonemanget i slutsatsen ”om du hjälper en 
hjälper du samtidigt många att sluta röka.” Slutsatsen är utformad 
som en tautologi: en retorisk figur som Perelman och Olbrechts-
Tyteca räknar till kategorin kvasilogiska argument. Kvasilogiska 
argument är påståenden som ger sken av att vara trovärdiga i kraft av 
sin formelliknande struktur (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971: 
261–262), men som vid närmare granskning alltid är möjliga att 
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Exempel 6.6  
 
Något av det svåraste för en rökare är att man inte förstår sina egna 
känslor; varför man inte slutar röka fast man vill. I första hand behöver 
du försöka förstå hur klienten ser på sin rökning och få en uppfattning 
om hur motiverad hon är, eftersom ditt stöd behöver anpassas till hur 
beredd personen är att fundera över och förändra sitt rökbeteende. 
Klienten kan också behöva tillgång till ny information, till exempel om 
hur hennes diabetessjukdom påverkas av rökning eller vad man kan 
göra för att lindra abstinens vid rökstopp. Ofta behöver personen också 
stöd för att kunna genomföra förändringen. (s. 10) 

 
 
Den första meningen i citatet innehåller två generaliseringar:  
 
1. Det svåraste för en rökare är att man inte förstår sina egna känslor 
 
2. Man (rökare i allmänhet) slutar inte röka fast man vill. 
 
Generaliseringar bygger på antagandet att det som gäller för en över-
ordnad kategori också gäller i varje enskilt fall (jfr Kjeldsen 
2008:169). I exempel 6.6 signaleras inte sammankopplingen mellan 
den generella och den individuella nivån explicit genom någon kau-
sal sambandsmarkör (exempelvis därför, således), men generalisering-
arna legitimerar underförstått den efterföljande genomgången av be-
handlarens uppgifter i det motiverande samtalet och den enskilda 
patientens behov (omtalad som ”klienten”, ”hon” och ”personen”).  

I exempel 6.6. legitimerar de generaliserande påståendena inte 
bara det efterföljande resonemanget om metodiken i motiverande 
samtal om tobak, utan de bidrar också till att legitimera Statens folk-
hälsoinstituts synsätt på tobaksvanor som ett samtalsämne vårdper-
sonal förväntas ta upp i alla typer av hälso- och sjukvårdssamtal, 
exempelvis i samband med diabeteskontroller. Påståendet att rökare 
i allmänhet vill sluta röka möjliggör alltså inslag av patientstyrning; 
om förutsättningen är att rökare vill sluta röka är det därför också le-
gitimt för behandlaren att initiera samtal och upplysning om tobak 
även i situationer då patienter inte själva efterfrågat sådan informa-
tion. Och om rökaren inte riktigt förstår sina egna känslor så kan det 
ses som en anledning att samtala om tobak även med de patienter 
som uttryckligen undanber sig sådana samtal. Textens mest centrala 
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Sammantaget har jag funnit 75 förekomster av generalisering. I 
uppställningen nedan ges en översikt av hur dessa realiseras 
språkligt.  
 
Tabell 6.3. Generaliseringar i Det motiverande samtalet om tobaksvanor 
 
Språklig realisering  Förekomst 
Gruppbetecknande substantiv eller gruppbetecknande nominalfras 
+ verb (ex: klienter brukar, klienter med medicinsk depression 
brukar)  

 
 

36 
Gruppbetecknande eller allmänna pronomen + verb  
(ex: de flesta är, man brukar) 

 
35 

Prepositionsfras + för- eller efterställt verb  
(ex: innebär i regel, i allmänhet gäller, brukar i genomsnitt) 

 
3 

Adverbfras + verb  
Rent allmänt är 

 
1 

 
Totalt 

 
75 

 
Som tabellen visar uttrycks generaliseringar främst genom grupp-
betecknande substantiv eller nominalfraser som följs av verbet brukar 
(36 förekomster) respektive av gruppbetecknande eller allmänna pro-
nomen följt av brukar (35 förekomster). I 3 fall uttrycks generali-
seringar genom prepositionsfraser med framförställt eller efterställt 
verb och i ett enda fall genom en adverbfras med efterställt verb.  
Generaliserande argumentation i broschyrerna  
I Sluta-Röka-Linjens broschyrer riktade till tobaksbrukare före-
kommer generaliseringar ofta i direkt anslutning till uppmaningar 
som har potential att reglera mottagarnas agerande, så som sker i 
exemplet nedan där ett generaliserande påstående om dryckesvanor 
föregår en direktadresserad uppmaning om att begränsa alkohol-
konsumtionen.  

Exempel 6.9 
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ifrågasätta. Att den tautologiska slutsatsen backas upp av flera gene-
raliseringar men däremot inte understöds genom hänvisningar till 
forskning kan tolkas som ett uttryck för att slutsatsen har en i 
sammanhanget svag vetenskaplig förankring.  

I handledningen i övrigt är det annars vanligt att auktoritetsargu-
ment och generaliseringar kombineras, så som visas i exempel 6.8 
nedan.  
 

Exempel 6.8 
 
Uppmuntra klienten att göra så kallade självmotiverande uttalanden, 
det vill säga klart uttrycker hur hon tänker göra i olika avseenden och 
varför. Det är det man själv har uttalat, som brukar leda till handling 
[generalisering]. Vissa författare [auktorisering] kallar detta ”föränd-
ringsprat”. (s. 18) 

 
I exempel 6.8 backas uppmaningen ”Uppmuntra klienten att göra så 
kallade självmotiverande uttalanden” upp av generaliseringen ”Det är 
det man själv har uttalat, som brukar leda till handling”. Det allmän-
na pronomenet man i citatet ovan förefaller referera till människor 
generellt eller patienter generellt. Uppmaningen, som har potential 
att styra behandlares agerande i vårdpraktiken, backas upp av en 
hänvisning till den icke namngivna auktoriteten ”vissa författare”. 
Det är oklart i textsammanhanget vilka författare som åsyftas, men 
förändringsprat används som fackterm av bland andra MI-metodens 
grundare William R. Miller och Stephen Rollnick (se exempelvis 
Miller & Rollnick 2010:49).  

Generaliseringar från det specifika till det generella eller vice 
versa är ett vanligt inslag i texter med ett didaktiskt syfte, som denna 
handledning och även andra handledningar otvivelaktigt har, 
eftersom den ska fungera som en praktisk handledning i samtals-
metodik. Att det finns ett generaliserande inslag i handledningen är 
därför inte förvånande, och det kan kanske ifrågasättas om alla 
gruppgeneraliserande påståenden verkligen har en retorisk funktion i 
texten. Jag menar dock att de har det eftersom generaliseringarna 
möjliggör en avgränsning av textens perspektiv; i detta fall synsättet 
på rökande patienter och hur dessa ska behandlas i klientcentrerade 
vårdpraktiker.  
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svårigheter och egenskaper. Grupptillhörigheten är dock villkorad. 
Det är bara de som svarar ja på frågan ”Är det så att du gärna tänder 
en cigarett när du är arg eller upprörd?” som sammankopplas med 
gruppen och de speciella villkor för tobaksavvänjningen som gäller 
för dem. Frågans funktion i textsammanhanget kan diskuteras. Det 
är inte självklart att frågan enbart har en informationssökande funk-
tion. Den kan också ses som en retorisk fråga, det vill säga en fråga 
som inte kräver något svar utan som så att säga placeras i mottaga-
rens mun i syfte att stärka det efterföljande resonemanget om stress 
och stressrökare (jfr Lassus 2010:207). Förmodligen kan de flesta 
som röker svara ja på frågan, och de förs på så sätt vidare in i resone-
manget om stress och kopplas samman med gruppen stressrökare.  

Broschyrernas generaliseringar handlar inte bara om samman-
kopplingar mellan textens du och rökare generellt eller olika under-
kategorier av rökare. Allmänna påståenden om vad som är typiskt för 
människor generellt används också för att berättiga påståenden om 
det som gäller för den inskrivna mottagaren du:  
 

Exempel 6.11  
 
Människan är ett vanedjur, brukar man säga. Om du tänker efter så blir 
du extra sugen på att röka i vissa situationer, och i vissa miljöer. Det 
gäller alltså att försöka bryta sambanden mellan rökningen och dessa 
situationer och miljöer. Du ska få hjälp med det i den här broschyren.  
   

  (Förbered rökstoppet, s. 3) 
 
I exempel 6.11 ligger generaliseringen främst i påståendet ”männi-
skan är ett vanedjur”, men hänvisningen ”brukar man säga” kan ses 
som en generalisering. Alternativt kan hänvisningen till det allmän-
na tolkas som en auktorisering: en form av förstärkning av det gene-
raliserande talesättet genom en hänvisning till en i sammanhanget 
anonym auktoritet.  

Det generaliserande påståendet används för att legitimera påstå-
enden om varför textens ”du” fungerar på ett visst sätt och varför det 
gäller att försöka bryta sambandet mellan rökning och vissa situa-
tioner och miljöer. Generaliseringen kan också tolkas som en legiti-
mering av hela broschyrens innehåll, som har potential att i detalj re-
glera mottagarens tillvägagångssätt under tiden för rökavvänjningen. 
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Om man dricker sig onykter brukar man också ha betydligt svårare att 
motstå frestelser. Försök alltså vara måttlig med alkohol för att lättare 
kunna motstå röksuget. 

  
  (Håll ut! s. 7)  

 
I exemplet används det generaliserande pronomenet man. Man tol-
kar jag i textsammanhanget som alla rökare eller möjligen alla män-
niskor. Det som gäller kollektivet antas här underförstått också gälla 
den enskilda brukaren, varför denna uppmanas att försöka vara mått-
lig med alkohol för att motstå röksuget. Den direktadresserade och 
normativa uppmaningen hämtar alltså legitimitet ur ett påstående 
om gruppen.  

Att uppmaningar i broschyrerna tenderar att föregås av generali-
serande påståenden kan tolkas som ett försök från textproducentens 
sida att försöka dämpa styrande inslag. Eftersom kommunikationen 
sker inom ramen för en klientcentrerad diskursiv praktik kan inslag 
med potential att inskränka individens handlingsfrihet påverka 
textens trovärdighet. I en sådan diskurs förväntas experten inte säga 
åt klienten hur denna ska agera (jfr Miller & Rollnick 2010:63). 

Sammankopplingen mellan grupp och individ sker inte alltid i 
den ordning som illustreras i exemplet ovan, det vill säga från grupp-
nivå till individnivå, utan det förekommer också att sammankopp-
lingen sker från individnivå till gruppnivå, som i exemplet nedan.  
 

Exempel 6.10  
 
Är det så att du gärna tänder en cigarett när du är arg och upprörd? Då 
är du troligen en av dem som utvecklat en koppling mellan stress 
och/eller nedstämdhet och rökning. Stressrökare brukar ha svårt att 
komma fram till det slutliga rökstoppet. 
 

   (Förbered rökstoppet, s. 7) 
 
I exempel 6.10 blandas olika argumentationstekniker och jag kom-
mer att återkomma till detta citat i avsnittet om dissociation. Här 
finns också inslag av successionsargumentation genom kausala kopp-
lingar (då, för).  

Generaliseringen ligger i att den inskrivna mottagaren (du) 
sammankopplas med en grupp (stressrökare) som tillskrivs särskilda 
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svårigheter och egenskaper. Grupptillhörigheten är dock villkorad. 
Det är bara de som svarar ja på frågan ”Är det så att du gärna tänder 
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tion. Den kan också ses som en retorisk fråga, det vill säga en fråga 
som inte kräver något svar utan som så att säga placeras i mottaga-
rens mun i syfte att stärka det efterföljande resonemanget om stress 
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som röker svara ja på frågan, och de förs på så sätt vidare in i resone-
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Broschyrernas generaliseringar handlar inte bara om samman-
kopplingar mellan textens du och rökare generellt eller olika under-
kategorier av rökare. Allmänna påståenden om vad som är typiskt för 
människor generellt används också för att berättiga påståenden om 
det som gäller för den inskrivna mottagaren du:  
 

Exempel 6.11  
 
Människan är ett vanedjur, brukar man säga. Om du tänker efter så blir 
du extra sugen på att röka i vissa situationer, och i vissa miljöer. Det 
gäller alltså att försöka bryta sambanden mellan rökningen och dessa 
situationer och miljöer. Du ska få hjälp med det i den här broschyren.  
   

  (Förbered rökstoppet, s. 3) 
 
I exempel 6.11 ligger generaliseringen främst i påståendet ”männi-
skan är ett vanedjur”, men hänvisningen ”brukar man säga” kan ses 
som en generalisering. Alternativt kan hänvisningen till det allmän-
na tolkas som en auktorisering: en form av förstärkning av det gene-
raliserande talesättet genom en hänvisning till en i sammanhanget 
anonym auktoritet.  

Det generaliserande påståendet används för att legitimera påstå-
enden om varför textens ”du” fungerar på ett visst sätt och varför det 
gäller att försöka bryta sambandet mellan rökning och vissa situa-
tioner och miljöer. Generaliseringen kan också tolkas som en legiti-
mering av hela broschyrens innehåll, som har potential att i detalj re-
glera mottagarens tillvägagångssätt under tiden för rökavvänjningen. 
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struktion som i kraft av sin form drar till sig uppmärksamhet och ger 
sken av att säga något obestridligt (jfr Rosengren 1998:141). Me-
ningskonstruktionen kan fungera som ett sätt för avsändaren att för-
svåra mottagarens förståelse av innehållet och understryka det dra-
matiska budskapet: ”hälften av alla som röker kommer att dö i för-
tid.” 

Den generaliserande argumentationen backas upp av en illu-
stration med retorisk påverkanspotential – en anatomisk bild av 
människokroppen försedd med röda streck och namn på olika 
sjukdomar. Bilden föreställer en avpersonifierad människokropp. 
Den kan alltså ses som en generalisering i sig. Verbaltexten styr dock 
identifikationen av bilden (jfr Vigsø 2004:78), så att denna kopplas 
samman med en individuell kropp: ”Här ser du en illustration över 
vilka delar av din kropp som blir påverkade av rökning”.  
Den anatomiska bilden säger i sig själv ingenting om vare sig rök-
ning eller sjukdomar. Bilden får en retorisk påverkanspotential först i 
kombination med verbalspråkliga element som dels pekar ut hur 
kroppen ska identifieras, dels tillför ny information (benämningar 
för sjukdomar och sjukdomssymptom: ”hjärnblödning”, ”cancer i 
lungorna” etcetera).  
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Broschyren ger detaljerade instruktioner för hur ett rökstopp ska för-
beredas. Exempelvis ger den instruktioner om hur man kan kart-
lägga sina rökvanor och införa ”rökfria zoner” i sitt hem. Att sådana 
instruktioner är befogade legitimeras av generaliseringen att män-
niskan är ett vanedjur. För att kunna förändras behöver hon alltså bli 
medveten om vilka vanor hon har och hur hon kan förändra dem.  

Att generaliseringar ofta uppträder i kombination med andra re-
toriska strategier har tidigare nämnts. Inslag av det som Perelman 
och Olbrechts-Tyteca kallar kvasilogisk argumentation förekommer 
i kombination med generaliseringar i en av broschyrerna, Vad vinner 
du på att sluta röka? Det är en broschyr riktad till rökare som be-
finner sig i ett tidigt skede av rökavvänjningen; den fas då de ännu 
inte riktigt beslutat sig för om de vill eller inte vill sluta röka. I den 
broschyren har jag också funnit ett exempel på hur en bild integreras 
i generaliserande argumentation. Det avslutande avsnittet i Vad vin-
ner du på att sluta röka? har rubriken ”Så här påverkas din kropp av 
rökning”. Avsnittet i sin helhet pendlar mellan beskrivningar av hur 
rökare generellt påverkas av rökning och hur ”du” och ”din kropp” 
påverkas:  
 

Exempel 6.12  
 
Av alla som röker kommer hälften att dö av sin rökning, och av dem 
dör hälften redan i medelåldern. Om du röker kan du ha upp till 20 
gånger så stor risk att drabbas av ett 40-tal olika sjukdomar, jämfört 
med en person som inte röker. Här ser du en illustration över vilka 
delar av din kropp som blir påverkade av rökning.  
 

  (Vad vinner du på att sluta röka? s. 10)  
 

I exemplet sker ingen explicit sammankoppling mellan grupperna 
(alla som röker, hälften av alla som röker och hälften av de rökare 
som dör i förtid) och textens ”du”. Läsaren får själv dra slutsatsen att 
om hon ingår i kollektivet rökare så kan hon ligga i riskzonen för att 
dö i förtid. Meningen ”Av alla som röker kommer hälften att dö i 
förtid, och hälften av dem dör redan i medelåldern” är förvirrande. 
Läser man meningen hastigt är det lätt att missuppfatta budskapet 
som att hälften av alla som röker dör redan i medelåldern. Meningen 
kan på så sätt ses som ett kvasilogiskt argument: en meningskon-
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Sammanlagt har jag funnit 30 förekomster av generaliseringar 
med argumentativ funktion i broschyrerna. Det ska dock understry-
kas att det ibland är svårt att avgöra när generaliseringarna har en så-
dan funktion och när de inte har det. Tolkningen är beroende av ut-
tolkarens förförståelse av texterna och den diskursiva praktiken. 
Kvantifieringen syftar till att ge en fingervisning om hur vanligt 
förekommande argumentationsstrategin är i materialet, men den 
synliggör bara en av flera möjliga tolkningar.  
 
Tabell 6.4. Generaliseringar i Sluta-Röka-Linjens broschyrer 
 

Språklig realisering  Förekomst 
de flesta (rökare)  
många (rökare) 
alla (rökare)  
de allra flesta (rökare) 
rökare  
man (rökare i allmänhet) 
hälften av alla rökare 
dem (hälften av hälften av alla rökare)
stressrökare 
2/3 av alla rökare 
nästan alla rökare  
människan 
de flesta (människor) 
man (människor i allmänhet) 
 
Totalt 

3 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 

28 
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Bild 6.1. Anatomisk illustration. Vad vinner du på att sluta röka? s. 10 
 
Skrämselpropaganda och hot om sjukdomar hör till de påverkans-
strategier som handledningar i klientcentrerad kommunikation bru-
kar avråda ifrån (se t.ex. Starrin 2007:64). Att generaliseringar an-
vänds i en av broschyrerna i ett avsnitt om rökares förtida död och 
sjukdomar kan ses som ett sätt för textproducenten att dämpa ett på-
verkansinslag som skulle kunna uppfattas som skrämselpropaganda. 
Det står inte explicit att just den inskrivna mottagaren ”du” kommer 
att dö i förtid av sin rökning. Det står inte heller att ”du” kommer att 
få alla de sjukdomar som omnämns. Istället står det ”Här ser du vilka 
delar av din kropp som blir påverkade av rökning”. Med hjälp av in-
formationen från bild och text kan läsaren göra en mer eller mindre 
oroväckande tolkning av textens befintliga information och koppla 
den till sin egen situation.  
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Bild 6.1. Anatomisk illustration. Vad vinner du på att sluta röka? s. 10 
 
Skrämselpropaganda och hot om sjukdomar hör till de påverkans-
strategier som handledningar i klientcentrerad kommunikation bru-
kar avråda ifrån (se t.ex. Starrin 2007:64). Att generaliseringar an-
vänds i en av broschyrerna i ett avsnitt om rökares förtida död och 
sjukdomar kan ses som ett sätt för textproducenten att dämpa ett på-
verkansinslag som skulle kunna uppfattas som skrämselpropaganda. 
Det står inte explicit att just den inskrivna mottagaren ”du” kommer 
att dö i förtid av sin rökning. Det står inte heller att ”du” kommer att 
få alla de sjukdomar som omnämns. Istället står det ”Här ser du vilka 
delar av din kropp som blir påverkade av rökning”. Med hjälp av in-
formationen från bild och text kan läsaren göra en mer eller mindre 
oroväckande tolkning av textens befintliga information och koppla 
den till sin egen situation.  
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stärker bilden av handledningen som tillhörande en klientcentrerad 
diskurs med patientens fria vilja i fokus.  

Nedan visas 5 successionsargument som kan uppfattas som un-
derförstådda varningar riktade till de tänkta läsarna: sjuksköterskor, 
läkare och annan vårdpersonal. I de fyra första utdragen realiseras 
varningarna genom villkorsbisatser. I det sista utdraget är villkoret 
uttryckt i en frågeformad konditional bisats (”Försöker du istället 
att…”). Frågeformen ger associationer till lagspråk, i vilket inne-
börden i formen bidrar till att ge innehållet tyngd och auktoritet.  

 
 
Exempel 6.13  
 
[Utdrag 1]  
Om du försöker gå fortare fram än klienten är beredd till [villkor], kan 
du i själva verket göra mer skada än nytta [konsekvens 1]. Förtroendet 
för dig går förlorat [konsekvens 2] och du får kanske inte någon ny 
möjlighet [konsekvens 3]. (s. 8) 
 
[Utdrag 2] 
Om du börjar tala om rökstoppsdatum eller läkemedel med en klient 
som inte alls är beredd på det [villkor], kan det medföra att motivation-
en minskar istället för att öka [konsekvens]. (s. 13) 
 
[Utdrag 3] 
Om man tror att man har ansvaret för att människor ska förändras 
[villkor] är det lätt att tröttna och tänka ”det här är jag nog inte så bra 
på, andra är bättre lämpade” [konsekvens]. (s. 11) 
 
[Utdrag 4] 
Det är klienten som fattar beslut om när och hur hon ska handla. Gå 
hellre långsamt fram än för fort. Om klienten känner sig pressad 
[villkor] kan det leda till motstånd [konsekvens]. (s. 16) 
 
[Utdrag 5]  
Varje människa vill bli hörd, sedd, förstådd och respekterad [generali-
sering]. Det upplevs mycket positivt att bli bemött på det här sättet, 
och det ger människor energi (generalisering) /…/ Försöker du istället 
att argumentera och övertala i egenskap av att anse dig sitta inne med 
kunskap om det rätta sättet att handla för klienten [villkor], kommer 
dialogen antagligen att avbrytas [konsekvens]. (s. 8)  
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Till synes sakliga faktaredogörelser om tobaksavvänjning kan even-
tuellt också ses som generaliseringar som utgår från att det som bru-
kar fungera också fungerar för det enskilda fallet ”du som röker”. På 
så sätt skulle man kunna hävda att generaliseringar är en betydligt 
mer framträdande textstrategi än vad tabelluppställningen visar. 
Kvantifieringen omfattar endast explicit signalerade generaliseringar, 
som i sammanhanget trovärdiggör enstaka påståenden, längre reso-
nemang eller synsätt. Vanligast är att generaliseringarna uttrycks 
genom kvantitativa pronomen som syftar på rökare som grupp, eller 
pronomen i kombination med det gruppbetecknande substantivet 
rökare. Generaliseringarna uppfattar jag som broschyrernas främsta 
strategi för att legitimera klientstyrande inslag i form av direkta upp-
maningar.  
6.2.3 Successionsargument  
Perelman och Olbrechts-Tyteca (1971:263) skiljer mellan flera typer 
av argument som har en kausal koppling mellan exempelvis orsak-
verkan, villkor-verkan eller medel-mål (jfr van Eemeren, Grooten-
dorst & Snoeck Henkemans 2002:100 f). Analysen är avgränsad till 
villkorsargument, det vill säga argument som förutsäger att ett visst 
förlopp eller agerande kommer att leda till en i sammanhanget posi-
tivt eller negativt värderad konsekvens. I typfallet realiseras succes-
sionsargumentet genom en villkorsbisats som följs av en konsekvens-
beskrivning: om x gör så kommer y att hända (jfr Lundgren 2010:48).  

I det material som här undersöks fyller successionsargument som 
bygger på sammankoppling av villkor och konsekvens framförallt en 
viktig funktion i Sluta-Röka-Linjens självhjälpsbroschyrer. Genom 
att förutsäga vilka positiva eller negativa konsekvenser ett visst 
agerande kommer att leda till har textproducenten möjlighet att föra 
in styrande inslag i egenmaktsdiskursen men utan att dessa inslag ut-
formas som direkta uppmaningar.  
Successionsargument i handledningen 
I handledningen har jag hittat 6 förekomster av successionsargument 
riktade till behandlare. I 5 av de 6 fallen varnar argumenten för vilka 
negativa konsekvenser det kan få ifall behandlaren inte respekterar 
klientens autonomi. Argumenten inskärper på så sätt vikten av att 
behandlare följer de råd som ges i handledningen, samtidigt som de 
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stärker bilden av handledningen som tillhörande en klientcentrerad 
diskurs med patientens fria vilja i fokus.  

Nedan visas 5 successionsargument som kan uppfattas som un-
derförstådda varningar riktade till de tänkta läsarna: sjuksköterskor, 
läkare och annan vårdpersonal. I de fyra första utdragen realiseras 
varningarna genom villkorsbisatser. I det sista utdraget är villkoret 
uttryckt i en frågeformad konditional bisats (”Försöker du istället 
att…”). Frågeformen ger associationer till lagspråk, i vilket inne-
börden i formen bidrar till att ge innehållet tyngd och auktoritet.  

 
 
Exempel 6.13  
 
[Utdrag 1]  
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du i själva verket göra mer skada än nytta [konsekvens 1]. Förtroendet 
för dig går förlorat [konsekvens 2] och du får kanske inte någon ny 
möjlighet [konsekvens 3]. (s. 8) 
 
[Utdrag 2] 
Om du börjar tala om rökstoppsdatum eller läkemedel med en klient 
som inte alls är beredd på det [villkor], kan det medföra att motivation-
en minskar istället för att öka [konsekvens]. (s. 13) 
 
[Utdrag 3] 
Om man tror att man har ansvaret för att människor ska förändras 
[villkor] är det lätt att tröttna och tänka ”det här är jag nog inte så bra 
på, andra är bättre lämpade” [konsekvens]. (s. 11) 
 
[Utdrag 4] 
Det är klienten som fattar beslut om när och hur hon ska handla. Gå 
hellre långsamt fram än för fort. Om klienten känner sig pressad 
[villkor] kan det leda till motstånd [konsekvens]. (s. 16) 
 
[Utdrag 5]  
Varje människa vill bli hörd, sedd, förstådd och respekterad [generali-
sering]. Det upplevs mycket positivt att bli bemött på det här sättet, 
och det ger människor energi (generalisering) /…/ Försöker du istället 
att argumentera och övertala i egenskap av att anse dig sitta inne med 
kunskap om det rätta sättet att handla för klienten [villkor], kommer 
dialogen antagligen att avbrytas [konsekvens]. (s. 8)  
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Till synes sakliga faktaredogörelser om tobaksavvänjning kan even-
tuellt också ses som generaliseringar som utgår från att det som bru-
kar fungera också fungerar för det enskilda fallet ”du som röker”. På 
så sätt skulle man kunna hävda att generaliseringar är en betydligt 
mer framträdande textstrategi än vad tabelluppställningen visar. 
Kvantifieringen omfattar endast explicit signalerade generaliseringar, 
som i sammanhanget trovärdiggör enstaka påståenden, längre reso-
nemang eller synsätt. Vanligast är att generaliseringarna uttrycks 
genom kvantitativa pronomen som syftar på rökare som grupp, eller 
pronomen i kombination med det gruppbetecknande substantivet 
rökare. Generaliseringarna uppfattar jag som broschyrernas främsta 
strategi för att legitimera klientstyrande inslag i form av direkta upp-
maningar.  
6.2.3 Successionsargument  
Perelman och Olbrechts-Tyteca (1971:263) skiljer mellan flera typer 
av argument som har en kausal koppling mellan exempelvis orsak-
verkan, villkor-verkan eller medel-mål (jfr van Eemeren, Grooten-
dorst & Snoeck Henkemans 2002:100 f). Analysen är avgränsad till 
villkorsargument, det vill säga argument som förutsäger att ett visst 
förlopp eller agerande kommer att leda till en i sammanhanget posi-
tivt eller negativt värderad konsekvens. I typfallet realiseras succes-
sionsargumentet genom en villkorsbisats som följs av en konsekvens-
beskrivning: om x gör så kommer y att hända (jfr Lundgren 2010:48).  

I det material som här undersöks fyller successionsargument som 
bygger på sammankoppling av villkor och konsekvens framförallt en 
viktig funktion i Sluta-Röka-Linjens självhjälpsbroschyrer. Genom 
att förutsäga vilka positiva eller negativa konsekvenser ett visst 
agerande kommer att leda till har textproducenten möjlighet att föra 
in styrande inslag i egenmaktsdiskursen men utan att dessa inslag ut-
formas som direkta uppmaningar.  
Successionsargument i handledningen 
I handledningen har jag hittat 6 förekomster av successionsargument 
riktade till behandlare. I 5 av de 6 fallen varnar argumenten för vilka 
negativa konsekvenser det kan få ifall behandlaren inte respekterar 
klientens autonomi. Argumenten inskärper på så sätt vikten av att 
behandlare följer de råd som ges i handledningen, samtidigt som de 
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Tabell 6.5. Successionsargument i Det motiverande samtalet om tobaksvanor 
 
Språklig realisering  Förekomst 
villkorsbisats + negativ konsekvensbeskrivning 
frågeformad konditional sats + negativ konsekvensbeskrivning
temporal bisats + positiv konsekvensbeskrivning 
 
Totalt  

4 
1 
1 
 

6 
 
I 4 av 6 fall sker den språkliga realiseringen genom en villkorsbisats 
som följs av en eller flera negativt värdeladdade konsekvensbeskriv-
ningar riktade till behandlare. I ett fall uttrycks sammankopplingen 
genom en frågeformad konditional bisats följt av en negativ konse-
kvensbeskrivning. I 1 fall sker realiseringen genom en temporal bi-
sats följd av en i sammanhanget positiv konsekvensbeskrivning.  
Successionsargument i broschyrerna  
Successionsargumentation är en betydligt mer framträdande strategi 
i broschyrerna än i handledningen. Jag har hittat 37 förekomster av 
successionsargument, det vill säga argument riktade till tobaks-
brukare som pekar ut antingen positiva eller negativa konsekvenser 
av ett visst agerande eller uteblivet agerande. Drygt hälften av före-
komsterna (21 stycken) pekar ut i sammanhanget positiva konse-
kvenser och fungerar som erbjudanden om vad ”du som rökare” kan 
uppnå genom att agera på ett visst sätt. De resterande (16 stycken) 
fungerar istället som varningar om vilka negativa konsekvenser ett 
visst agerande eller uteblivet agerande skulle kunna kan få.  

Både de positiva successionsargumenten och de negativa är nor-
merande på så sätt att de pekar ut vad som är ett önskvärt respektive 
icke önskvärt beteende för individer som försöker sluta röka. Beteen-
den som har positiva konsekvenser är exempelvis att ta hjälp av de 
råd som ges i broschyrerna, att reflektera över sina vanor, att spara 
pengar, att föra cigarettdagbok och att motionera. Några succes-
sionsargument med positiv konsekvens visas i utdragen nedan.  
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Ett villkor kan, som visas i utdragen, sammankopplas med flera kon-
sekvenser, varav vissa i textsammanhanget framställs som mer troliga 
än andra. De konsekvenser som uttrycks med enkelt verb (exem-
pelvis ”Förtroendet för dig går förlorat”) framstår som mer allvarliga 
och sannolika än de konsekvenser som uttrycks genom modifierade 
verbfraser (”kan medföra”, ”kan leda till motstånd”, ”kommer antag-
ligen att”).  

Ett successionsargument som lyfter fram positiva konsekvenser 
har jag funnit i ett av handledningens avsnitt om motivation. I detta 
exempel (se 6.14 nedan) framställs de positiva konsekvenserna som 
en följd av ett till synes avpersonifierat skeende, där motivation 
framstår som en slags oberoende kraft som växer fram med tiden och 
per automatik för med sig positiva konsekvenser för både klient och 
behandlare.  
 

Exempel 6.14 
 
Allteftersom motivationen växer fram [villkor] blir klienten själv mer 
aktiv [konsekvens 1], och det blir lättare och mer ”belönande” att vara 
terapeut [konsekvens 2]. (s. 9)  
 

 
Den temporala bisatsen ”allteftersom motivationen växer fram” anty-
der ett samband mellan framväxande motivation och de i samman-
hanget positiva konsekvenserna att klienten blir mer ”aktiv” och att 
”det blir lättare och mer ’belönande’ av vara terapeut”. Sanningshal-
ten i de påstådda konsekvenserna modifieras inte, utan det framstår 
som självklart att klienten blir mer aktiv ju mer motiverad hon är och 
att det blir lättare och mer belönande att vara terapeut allteftersom 
motivationen växer fram hos klienten. Att motivation leder till 
handling är ett centralt antagande i klientcentrerade terapier, och 
successionsargumentet stärker på så sätt handledningens trovärdig-
het som tillhörande en terapeutisk empowermentdiskurs.  

Sammantaget är inte successionsargumentation någon markant 
framträdande strategi i handledningen. Som nämnts har jag endast 
funnit de 6 förekomster som redovisats här ovan. En översikt över 
deras språkliga realisering redovisas i uppställningen nedan.  
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Exempel 6.16  
 
[Utdrag 1] 
Varför röker du? Varför vill du sluta röka? Det är två till synes enkla 
frågor, men det är väldigt viktigt att du försöker svara ärligt på dem om 
du skall lyckas med ditt rökstopp.  
  

 (Vad vinner du på att sluta röka? s. 3) 
 
[Utdrag 2] 
Om du inte på fullt allvar vill sluta röka, så är det svårare att genomföra 
ett rökstopp. 
 

 (Vad vinner du på att sluta röka? s. 4)
  

Argumentationstekniken realiseras språkligt genom villkorsbisatser, 
temporala bisatser, andra subjunktionsinledda bisatser eller fraser 
med kausal funktion som förbinder ett visst agerande med en möjlig 
konsekvens.  

En svårighet med att kvantifiera successionsargument är att bro-
schyrerna innehåller ett stort antal konditionala och temporala bi-
satser och att dessa har en rad olika funktioner. Villkorsbisatser an-
vänds bland annat för att adressera mottagare i vissa specifika situa-
tioner (jfr Lassus 2010:162; Lind Palicki 2010:62) Det rör sig alltså 
om villkorssatser som visar att ett påstående är mer riktat till vissa 
tänkta mottagare än andra (exempelvis ”Om du tidigare har haft en 
depression”). De används också för att beskriva medicinska villkor 
för användningen av olika nikotinläkemedel. Temporala bisatser an-
vänds exempelvis i instruerande och förklarande sekvenser om hur 
och när olika nikotinläkemedel kan användas (exempel: ”Ha behålla-
ren i handen och spraya in i munnen när du känner dig röksugen”).  

I uppställningen nedan har jag endast räknat med subjunktionsin-
ledda bisatser eller fraser som kopplas till en i sammanhanget positiv 
eller negativ konsekvens; argument som alltså har en tydlig påver-
kanspotential och där den textstrukturerande funktionen verkar un-
derordnad den retoriska funktionen.  
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Exempel 6.15 
 
[Utdrag 1] 
Om du lär dig känna igen dina egna vanor och risksituationer [villkor] 
blir det lättare för dig att ta kontrollen över din rökning [konsekvens 1] 
och bli av med ditt beroende [konsekvens 2]. 
 

 (Förbered rökstoppet, s. 5) 
[Utdrag 2] 
Om du sparar dina rökpengar [villkor] har du efter 30 år – plus ränta – 
sparat en halv miljon kronor på att inte andas in giftig rök! [konse-
kvens] 
 

 (Vad vinner du på att sluta röka? s. 8) 
[Utdrag 3] 
Om du skaffar dig kunskaper om näringsinnehållet i olika livsmedel 
[villkor 1], följer våra råd [villkor 2] och har tålamod [villkor 3], kan du 
bryta den här vanan på ett par veckor [konsekvens 1]. I och med det 
minskar du också risken att gå upp i vikt [konsekvens 2]. 
 

 (Tobak & Vikt, s. 5)  
 

Beteenden som värderas negativt är exempelvis att inte på fullt allvar 
vilja sluta röka, att röka i en rökfri zon, att välja en längre avvänj-
ningstid än den Sluta-Röka-Linjen förespråkar, att äta fet mat och 
att dricka alkohol. 

Jag ser både de negativa och de positiva successionsargumenten 
som ett styrande inslag i diskursen, men ett styrande som inte är 
iögonenfallande på samma sätt som direkta uppmaningar. Genom 
successionsargumenten normeras tobaksavvänjningsprojektet, så att 
vissa valmöjligheter framstår som bättre för individen än andra. De 
används också för att inskärpa vikten av att individen måste vara 
självreflekterande och motiverad för att lyckas sluta med tobak (se 
exempel på detta i utdragen nedan).  
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broschyrerna har. Den pedagogiska funktionen utesluter dock inte 
att exemplen och bilderna samtidigt kan ha en argumentativ funk-
tion. Genom att något representeras på ett visst sätt utesluts samti-
digt andra representationer. Således kan man hävda att alla exempel 
och illustrationer i texterna har en persuasiv funktion. För att av-
gränsa analysen har jag dock valt att fokusera på exempel och illu-
strationer där jag uppfattar att påverkansfunktionen i textsamman-
hanget är överordnad den pedagogiska funktionen. Det rör sig om 
exempel och illustrationer som fungerar som förebildsmodeller eller 
antimodeller på så sätt att de pekar ut värden eller beteenden som i 
sammanhanget ses som önskvärda alternativt icke önskvärda. 
Förebilder och antimodeller i handledningen  
Som tidigare tagits upp i kapitel 5 innehåller handledningen fallbe-
skrivningar av klienter i olika så kallade motivationsfaser. I textsam-
manhanget beskrivs syftet med fallbeskrivningarna vara att visa 
”typiska reaktioner och beteenden”, och att ge exempel på hur man 
som terapeut kan hantera olika samtalssituationer (s. 25). Det sägs 
inte explicit att fallbeskrivningarnas syfte är att visa vilka patient-
grupper som ses som lätta respektive svårare att motivera genom 
MI-behandling, men fallbeskrivningarna bidrar enligt min bedöm-
ning till att understödja och konkretisera handledningens generali-
serande beskrivningar av olika patientkategorier.  

Låt oss titta närmare på utdrag ur ett par av handledningens 6 
fallbeskrivningar. Fallbeskrivningen nedan är från ett avsnitt med ru-
briken ”Petra – en klient i stadium Intresserad” (s. 25).  
 

Exempel 6.17  
 
Petra var en 45-årig kvinna, mitt i en framgångsrik yrkeskarriär som in-
formationschef på ett stort företag. Hon var ambivalent. Hon gillade 
att röka och tyckte det var ”guldkanten på livet”, samtidigt som hon 
inte tyckte att rökningen passade in i den identitet hon ville ha som in-
tellektuell yrkeskvinna och mamma. /…/ Petra slutade röka i stort sett 
utan abstinens, något som är vanligt när man är motiverad, har positiva 
förväntningar samt planerar för att må bra vid rökstoppet. Hon klarade 
också att inte gå upp i vikt. Petra tyckte att det viktigaste var att få hjälp 
att förstå beroendet. (s. 25) 
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Tabell 6.6. Successionsargument i Sluta-Röka-Linjens broschyrer  
 

Språklig realisering Förekomst 
Villkorsbisats + positiv konsekvens 
Villkorsbisats + negativ konsekvens  
Temporal bisats + negativ konsekvens  
Temporal bisats + positiv konsekvens 
Övrig subjunktionsinledd bisats + negativ konsekvensbeskrivning
Övrig subjunktionsinledd bisats + positiv konsekvensbeskrivning 
Annan språklig realisering + negativ konsekvensbeskrivning 
Annan språklig realisering + positiv konsekvensbeskrivning 
 
Totalt 

16 
9 
4 
4 
2 
0 
1 
1 
 

37 
 
Vanligast i broschyrerna (16 fall) är att successionsargumenten ut-
trycks genom villkorsbisats följt av en för de adresserade mottagarna 
positiv konsekvensbeskrivning.  
6.2.4 Exempel och illustrationer  
Argumentation genom exempel och illustrationer hör till de sam-
mankopplande argumentationsstrategier som i nyretorikens termi-
nologi räknas till kategorin verklighetsstrukturerande (Perelman & 
Olbrechts-Tyteca 1971:350). Det rör sig om argument som under-
lättar förståelsen av generella påståenden eller resonemang. Genom 
exempel och illustrationer sammankopplas något generellt med ett 
enskilt fall som konkretiserar eller synliggör det allmängiltiga (a.a. 
350–368; Rosengren 1998:143).  

Det ska här påpekas att Perelman och Olbrechts-Tytecas genom-
gång av exempel och illustrationer inte berör bildretorik; i deras 
tillämpning står illustrationer för språkliga beskrivningar som kon-
kretiserar och legitimerar mer abstrakta resonemang (a.a. 357–362). 
Jag gör här en utvidgad tolkning och avser med illustrationer bildele-
ment.  

Exempel och illustrationer har i regel en viktig pedagogisk funk-
tion i texter som har ett utbildningssyfte (jfr Nord 2008; Ohlsson 
2007), vilket man kan hävda att både handledningen och självhjälps-
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Precis som i fallet Petra beskrivs både Christinas personliga egenska-
per och hennes sociala situation. Men medan förebildsmodellen Pet-
ra tillskrivs positiva personliga egenskaper och en hög social position 
tillskrivs Christina egenskaperna ”ångestbenägen” och ”impulsivt 
lagd” och en socialt utsatt position: ”arbetslös”, ”ekonomiska pro-
blem”. Hennes rökavvänjning framställs som kantad av återfall, och 
hon tillskrivs behov av ”täta stödkontakter under lång tid för att lära 
sig leva utan cigaretter”. Christina framstår med andra ord inte som 
en idealisk patient för ett kort, motiverande samtal om tobak, 
exempelvis via telefon eller inom ramen för rutinkontroller i den 
offentliga hälso- och sjukvården.  

Av handledningens 6 fallbeskrivningar uppfattar jag 2 som anti-
modeller och de resterande 5 som förebildsmodeller. Den tydligaste 
förebildmodellen är den av Petra, men där finns också en beskriv-
ning av väktaren och familjefadern Åke som lyckas sluta snusa med 
stöd från sin fru, den pensionerade änkan Anna som blir motiverad 
att sluta röka för sitt barnbarns skull och den gravida klienten Mona 
som slutar röka med hjälp av Sluta-Röka-Linjen. Gemensamt för de 
fallbeskrivningar som fungerar som förebildsmodeller är att de be-
skriver individer med välfungerande sociala kontaktnät. En annan 
gemensam nämnare är att de beskriver individer vars tobaksavvänj-
ning inte förefaller särskilt ekonomiskt påfrestande för den offentliga 
hälso- och sjukvården. Förebildsmodellerna klarar av att sluta med 
tobak på egen hand och med hjälp av sina anhöriga eller med hjälp 
av några få motiverande samtal om tobak.  

Sammanfattningsvis framstår handledningens fallbeskrivningar 
som förebilds- och antimodeller som konkretiserar och förstärker 
stereotypa föreställningar om vilka patientgrupper som kan moti-
veras att sluta röka och vilka som inte självklart kan det.  

Fallbeskrivningarna bidrar inte tydligt till att legitimera hand-
ledningen som tillhörande en terapeutisk empowermentdiskurs med 
utgångspunkten i att alla individer oavsett social position eller hälso-
status kan lära sig att bemästra ett beroende (jfr Starrin 2007:66 f). 
Snarare underbygger berättelserna föreställningar om att patienter i 
psykiskt, socialt eller ekonomisk utsatta positioner har svårare för att 
sluta röka än andra, och därmed riskerar att vara mer resurskrävande 
för hälso- och sjukvården än andra grupper.  
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Fallbeskrivningen av Petra innehåller positivt värderande adjektiv 
som ”framgångsrik”, ”intellektuell” och ”motiverad”. Hon tillskrivs 
epitetet ”informationschef på ett stort företag”. Hon tillskrivs också 
en åsikt: åsikten att rökningen inte passar ihop med den identitet 
hon vill ha ”som intellektuell yrkeskvinna och mamma”. Hennes 
rökavvänjning framstår på så sätt inte bara som ett hälsorelaterat 
projekt utan också som ett projekt relaterat till individuellt självför-
verkligande.  

Fallbeskrivningen av Petra ser jag som en beskrivning av hur text-
producenten tänker sig en idealisk patient eller klient för motiveran-
de samtal om tobak. Denna idealpatient genomför rökavvänjningen 
utan att få abstinensbesvär eller gå upp i vikt. Det enda idealpatien-
ten behöver för att iscensätta rökavvänjningsprojektet på egen hand 
är ”hjälp att förstå beroendet”. På så sätt framstår hon inte som eko-
nomiskt betungande för hälso- och sjukvården.  

Petras motsats utgörs av två fallbeskrivningar, där den ena klien-
ten beskrivs som en kroniskt schizofren kvinna och den andra som 
en arbetslös, ångestbenägen kvinna. Ingen av dem framstår som en 
idealisk patient för motiverande samtal. Den schizofrena kvinnan 
säger upp kontakten med behandlaren och den arbetslösa, ångest-
benägna kvinnan visar sig ”ha behov av täta stödkontakter” (s. 25). 
Den sistnämnda fallbeskrivningen – ”Christina – en klient i stadium 
Handling” – visas i kortad version nedan.  
 

Exempel 6.18  
 
Christina var en arbetslös ångestbenägen 55-årig kvinna som ville sluta 
röka för att hon var orolig för sin hälsa och för att hon hade 
ekonomiska problem. Hon hade långtråkigt om dagarna och cigaretten 
var sällskap och tröst. /…/ Christina gjorde en noggrann plan för hur 
hon skulle äta efter rökstoppet och hur hon skulle hantera röksug och 
olika svåra situationer. Men Christina var impulsivt lagd och hade svårt 
för att följa sin plan. Hon glömde hela tiden att läsa vad hon skrivit och 
hon glömde vad hon bestämt. /…/ Hon fick flera bakslag och återfall 
på kvällarna de dagar då hon inte åt så bra, men återfallen hade också 
koppling till när hon blev irriterad eller hade tråkigt. Christina hade 
behov av täta stödkontakter under lång tid för att lära sig leva utan 
cigaretter. (s. 25)  
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Visualiseringar av svävande, hoppande eller flygande människor är 
ett återkommande fenomen i samtida, västerländska hälsodiskurser, 
inte minst i reklam för bantningsprodukter. Enligt idéhistorikern 
Bengt Erik Eriksson fungerar bilder av svävande människor i vår 
kultur som en symbol för ett underförstått samband mellan frihet 
från ett kroppsligt beroende och individuellt självförverkligande. 
Den svävande människan ”är en människa som inte håller någon i 
handen, som är involverad i ett individuellt projekt där det egna livet 
skall levas fullt ut obesudlat av andra människor eller samhällsom-
ständigheter” (Eriksson 2005:227–228). Tolkad på det sättet och i 
sitt textsammanhang fungerar den fritt svävande figuren – för övrigt 
en figur med androgyna ansiktsdrag – som en förebild för såväl kvin-
nor som män som lyckats befria sig från sitt nikotinberoende.  

Även omslagsillustrationerna till Förbered rökstoppet och Tobak & 
vikt kan ses som förebilder i sitt verbalspråkliga sammanhang. Om-
slagsbilden till Förbered rökstoppet visar en kvinna som kryssar för ett 
datum i en kalender. Över hennes huvud finns en tankebubbla som 
visar ett målsnöre under en regnbåge. Broschyrens rubrik i impera-
tivform, ”Förbered rökstoppet” förankrar bilden i en rökavvänjnings-
kontext och begränsar bildens tolkningsutrymme (jfr Hols ̌ánová 
2010:53), så att läsaren förstår att det är just förberedelser inför ett 
rökstopp som kvinnan håller på med. Bilden visualiserar några av de 
skriftliga råd som ges i broschyren: att man ska förbereda rökstoppet 
genom att bestämma ett stoppdatum och tänka ut en målbild. 
Kvinnan fungerar som en förebild eftersom hon till synes agerar på 
ett sätt som texten rekommenderar.  

På omslagsbilden till Tobak & Vikt springer en kvinna bort från 
en hundrakilosvikt. Även här är det rubriken som kopplar samman 
bildinnehållet med tobak och tobaksavvänjning. Bilden i sig säger 
ingenting om tobak eller något samband mellan motion, vikt och to-
baksavvänjning, men i kombination med rubriken och verbalspråk-
liga inslag i broschyren – beskrivningar av hur bra det är att motio-
nera för den som inte vill gå upp i vikt i samband med rökstoppet – 
visualiserar bilden ett i sammanhanget idealiserat beteende. 
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Förebilder och antimodeller i broschyrerna  
I broschyrerna finns inte några fallbeskrivningar, men däremot be-
skrivningar av hur den som vill sluta röka kan prova metoder ”som 
idrottsfolk brukar använda sig av”. Rökavvänjningen jämförs med en 
prestation som ”kräver samma målmedvetna förberedelser och trä-
ning som elitidrottare ägnar sig åt före en stor tävling” (Förbered rök-
stoppet, s. 3). Professionella idrottare och deras rutiner inför tävlingar 
lyfts alltså fram som ett slags förebilder för den som vill sluta röka.  

Några av broschyrernas illustrationer uppfattar jag också som 
förebilder. Broschyren Vad vinner du på att sluta röka? har en till sy-
nes svävande person på omslaget. Denna luktar på en blomma och 
håller i en spargris och en kasse med kläder. Bilden visualiserar på-
ståenden om vad textens ”du” skulle kunna ”vinna” genom att sluta 
röka. I broschyren omtalas till exempel ”ett bättre luktsinne”, ”mer 
pengar” och ett ”friare liv” som ”vinster”. I kombination med verbal-
texten fungerar bilden som ett löfte och för med sig konnotationer 
som inte uttrycks explicit i verbaltexten: att rökavvänjningen är ett 
livsstilsprojekt med potential att förändra inte bara rökarens fysiska 
hälsa utan också hennes konsumtionsmönster och livsstil i stort (jfr 
Giddens 1999:102).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6.2. Omslagsbild Vad vinner du på att sluta röka?  
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ning som elitidrottare ägnar sig åt före en stor tävling” (Förbered rök-
stoppet, s. 3). Professionella idrottare och deras rutiner inför tävlingar 
lyfts alltså fram som ett slags förebilder för den som vill sluta röka.  

Några av broschyrernas illustrationer uppfattar jag också som 
förebilder. Broschyren Vad vinner du på att sluta röka? har en till sy-
nes svävande person på omslaget. Denna luktar på en blomma och 
håller i en spargris och en kasse med kläder. Bilden visualiserar på-
ståenden om vad textens ”du” skulle kunna ”vinna” genom att sluta 
röka. I broschyren omtalas till exempel ”ett bättre luktsinne”, ”mer 
pengar” och ett ”friare liv” som ”vinster”. I kombination med verbal-
texten fungerar bilden som ett löfte och för med sig konnotationer 
som inte uttrycks explicit i verbaltexten: att rökavvänjningen är ett 
livsstilsprojekt med potential att förändra inte bara rökarens fysiska 
hälsa utan också hennes konsumtionsmönster och livsstil i stort (jfr 
Giddens 1999:102).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6.2. Omslagsbild Vad vinner du på att sluta röka?  
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Bild 6.4. Omslagsbild Håll ut! 
 
Man kan tolka bilden som att den solidariserar sig med läsare som 
förhåller sig skeptiska till tips om att byta ut cigaretter mot grön-
saker. På så sätt dämpar bilden broschyrens drag av förmyndaraktig 
rådgivning, och gör att relationen mellan sändare och mottagare 
framstår som mer symmetrisk. Detta gäller för övrigt flera av bro-
schyrernas illustrationer, men till skillnad från illustrationerna som 
visats här ovan är det svårare att kategorisera dessa som antingen 
förebilder eller antimodeller. 

Sammanfattningsvis uppfattar jag att det finns fyra eller möjligen 
fem inslag av förebilder i broschyrerna. Förebilderna är idrottsfolk på 
elitnivå och individer som ägnar sig åt aktiviteter som förespråkas i 
verbaltexten. Några uppenbara inslag av antimodeller har jag inte 
funnit. Detta kan ses som ett uttryck för att textproducenten har 
anammat den terapeutiska MI-diskursens synsätt på att kommuni-
kationen med patienter eller klienter inte bör vara hotande, dömande 
eller skrämmande.  

Jag uppfattar inte den anatomiska illustrationen över hur kroppen 
påverkas av nikotin (se bild 6.1) som en antimodell, även om bilden 
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Bild 6.3. Springande kvinna (Tobak & Vikt) och kvinna med målbild (Förbered 
rökstoppet) 
 
 
Möjligen kan även omslagsbilden till Håll ut! ses som en förebilds-
modell. Där visar omslagsbilden en man som till synes röker en mo-
rot medan han går på promenad. I detta fall kan man tolka bilden 
som att den visualiserar ett ”förslag” som broschyren ger till rökare 
som saknar ”pysslandet med cigaretter” (s. 5). Ett av de förslag som 
ges är cigaretterna kan bytas ut mot ”morötter och blekselleri skurna 
i bitar” (s. 5). Bilden visualiserar en person som till synes har drivit 
rådet så långt att han använder moroten som om den vore en ciga-
rett. På så sätt tillför bilden ett slags skämtsam eller ironiskt attityd 
gentemot en del av broschyrens skriftliga innehåll.  
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Analogier och metaforer i handledningen  
Handledningens inslag av bildspråk är främst hopat till textens tre 
inledande avsnitt som berör synsättet i klientcentrerad behandling. 
Ett centralt inslag i klientcentrerade terapier är att experten inte ska 
vara styrande, utan framstå som en jämställd kommunikationspart-
ner med den hjälpbehövande (Askheim 2007:27). Genom analogier 
och metaforer som jämför relationen mellan klient och terapeut med 
”en dans” där klienten styr, eller som ”segling” där ”klienten äger 
båten” och ”styr båten”, befästs inledningsvis textens förankring i ett 
klientcentrerat perspektiv, där individens egen vilja står i fokus.  
 

Exempel 6.19 
 
Att segla innebär inte att driva med vinden, utan att låta vindkraften 
verka i den riktning man vill att båten ska segla. Ändamålet med 
färden, att man vet vart man vill, är det mest centrala. Om man inte 
riktigt vet i vilken riktning det är bäst att segla kan man behöva rådgöra 
med någon om saken. Och när man väl bestämt sig för riktningen 
gäller det att som rorsman kunna styra sin båt dit, även om det innebär 
att segla rakt mot vinden. Här kan man behöva hjälp av någon som kan 
segla och kan lära ut de färdigheter som behövs. /…/ Klientcentrering 
innebär att det är klienten man koncentrerar sig på, att det är klienten 
som är viktigast. Det är ju klienten som äger båten och måste styra den. 
Det terapeuten kan göra är att väcka, stimulera och stödja klientens 
inneboende process att vilja och kunna styra båten rätt, att välja ett 
bättre liv. (s. 7–8)  

 
 
Ett gemensamt drag för de flesta av handledningens metaforer är att 
de sammankopplar ”klienter” med rörelse i någon riktning. Klienten 
står i begrepp att flytta, segla eller vandra. Denna föreställning för-
stärks genom en illustration föreställande en ensam vandrare med en 
lång väg framför sig. Bildtexten lyder: ”Varje människa har behov av 
att känna, att hon går en väg hon själv har valt” (s. 6).  
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på ett anmärkningsvärt sätt avviker från broschyrernas övriga illu-
strationer. Visserligen kan illustrationen i det verbalspråkliga sam-
manhanget ses som en bild som varnar för hur illa det kan gå om 
man röker, men det är ingen typisk antimodell eftersom den inte 
personifierar ett positivt eller negativt värderat handlingsmönster.  
6.2.5 Analogier och metaforer  
I nyretorikens terminologi räknas även analogier och metaforer till 
de argument som strukturerar textens beskrivning av verkligheten. 
Genom analogier eller metaforer kan generella resonemang sam-
mankopplas med ”ett eller flera enskilda fall för att upprätta 
mönster, strukturer och lagbundenheter” (Rosengren 1998:143). I 
likhet med illustrationer och exempel kan de användas för att lyfta 
fram förebilder eller antimodeller och för att konkretisera generalise-
ringar. I de texter jag undersöker kan man också tänka sig att de an-
vänds för att dämpa eller rikta fokus bort från klientstyrande inslag.  

Perelman och Olbrechts-Tyteca menar att en fullständig analogi 
har formen ”som A förhåller sig till B, så förhåller sig också C till D” 
(Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:500; Rosengren 1998:143). 
Den typen av flerledade jämförelser förekommer i de filosofiska och 
religiösa skrifter som författarna ger exempel ur men är däremot 
svårare att urskilja i mitt material. I enlighet med Wirdenäs tillämp-
ning av nyretorikens terminologi (se Wirdenäs 2002:136) har jag 
istället valt att betrakta analogier som liknelser med ett utskrivet 
jämförelseled (t.ex. ”att sluta röka är som att flytta till ett annat land” 
(jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:242 ff). Metaforer beskriver 
Perelman och Olbrechts-Tyteca som förkortade analogier, det vill 
säga analogier med ett struket jämförelseled. Jag väljer att göra en 
mer utvidgad tolkning och räknar även troper till metaforer eller 
språkliga bilder.17  
                                                 
17  Troper är ord som används i en helt eller delvis annan betydelse än de har i 

allmänspråket. Rosengren (1998:144–145) pekar på att det gemensamma 
för metaforen och tropen är överföringen mellan ett semantiskt källområde 
och ett nytt eller utvidgat målområde (innehållsdomän). Exempel på detta 
är när ”vanedjur” används i en av broschyrerna för att beteckna vad som är 
utmärkande för människor, eller när ordet ”tigrar” används som metafor för 
olika faktorer som kan ge upphov till stress.  
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Exempel 6.20 
 
Vad som talar för att sluta är vinsterna som följer med rökfriheten; att 
bli fri från beroendet, bli friskare, piggare, fräschare, få längre liv och 
mera tid och pengar till annat. /…/ Om man definierar rökfrihet som 
att avstå någonting blir det svårt, men ju livligare man kan föreställa sig 
de vinster och den ökade livskvalitet rökfriheten innebär, desto större är 
möjligheten att lyckas. (s. 9)  

 
 
Även ordet ”rökfriheten” i utdraget ovan kan ses som en metafor. 
Ordet har ingen motsvarighet i allmänt språkbruk, och det framstår i 
sammanhanget som en symbol för alla tänkbara positiva aspekter 
tobaksavvänjningen skulle kunna föra med sig för den rökande pati-
ent behandlaren ska försöka motivera.  

Att kvantifiera handledningens inslag av bildspråk med potential 
att antingen legitimera texten som terapeutisk empowermentdiskurs 
eller att inlemma nya synsätt i diskursen låter sig inte enkelt göras. 
Trots denna svårighet gör jag ett försök till kvantifiering och tolk-
ning; den redovisas i figuruppställningen nedan.  
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Bild 6.5.”Varje människa har behov av att känna, att hon går en väg hon själv har 
valt.” (Det motiverande samtalet om tobaksvanor, s. 6)  
 
De flesta av handledningens metaforer säger ingenting om tobaksav-
vänjning, men de stärker föreställningar om patientautonomi. Mer-
parten av handledningens metaforer backar alltså upp föreställningar 
om att individer på egen hand väljer hur de vill leva sina liv. Rörelse-
metaforerna är så abstrakta och allmängiltiga att det är möjligt för 
sändaren att kombinera dem med metaforer som mer specifikt kop-
plas till rökavvänjning och ekonomiska, hälsomässiga och sociala 
aspekter av denna livsstilsförändring. En återkommande metafor i 
texten är ”vinster”. Jag uppfattar alltså att ordet används i en mer ut-
vidgad betydelse i handledningen än i allmänt språkbruk. I Bonniers 
svenska ordbok definieras vinst som ”det som är kvar av intäkterna 
efter en affär eller i en rörelse när alla kostnaderna dragits av”, ”pris i 
lotteri” eller ”det att vinna, seger” (1980:389). I handledningen fun-
gerar termen snarare som ett löfte om allt som ”rökfriheten” ska föra 
med sig: ”att bli fri från beroende, bli friskare, piggare, fräschare, få 
längre liv och mera tid och pengar till annat” (se utdrag nedan).  
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röka och en elitidrottare som förbereder sig inför en tävling för jäm-
förelsen tankarna till rökavvänjningen som en tävling som både kan 
ha vinnare och förlorare. Vinstmefatoren kan antas ha en stark på-
verkanspotential i broschyrmaterialet. Metaforen kan uppfattas som 
ett erbjudande om vad den som slutar röka har att vänta sig. Den 
appellerar på så sätt till de tänkta mottagarnas föregivna önskan om 
att förbättra någonting i sina liv (jfr Vallgårda 2003:33). Det är dock 
inte självklart att vinstmetaforen bidrar till att legitimera broschy-
rerna som tillhörande en egenmakts- eller empowermentdiskurs. 

Att vinster i allmänspråket kan associeras med tävling och lotteri 
kan eventuellt ge upphov till missförstånd. Askheim och Starrin 
(2007:13; jfr Lundgren 2010:37) framhåller att terapeutiska egen-
maktsdiskurser förväntas ha ett jämlikhetsperspektiv och lyfta fram 
utsatta individers möjligheter att ta kontrollen över sina liv. Vinst-
metaforen i kombination med en jämförelse mellan den som vill 
sluta röka och elitidrottare stärker inte självklart ett sådant synsätt, 
utan ger snarare upphov till associationer om att endast den som är 
lika målmedveten och framgångsrik som en elitidrottsman klarar av 
att sluta röka. Genom analogin ”som en elitidrottare” möjliggörs in-
slag i broschyrerna som inte självklart har någon koppling vare sig 
till tobaksavvänjning eller klientcentrerade terapier. Genom jäm-
förelsen upprättas ett samband mellan rökarens och elitidrottarens 
domän. Analogin legitimerar på så sätt inslag som annars skulle 
riskera att framstå som aparta i sammanhanget. Till elitidrottens do-
män hör självdisciplinerade tekniker som exempelvis målbildsträ-
ning, mätning av BMI (body mass index), kaloriräkning och regel-
bunden motion. Om den som vill sluta röka är jämförbar med en 
elitidrottare kan dessa självdisciplinerande metoder alltså även antas 
vara verksamma för rökaren.  

En del av broschyrernas inslag av bildspråk är dramatiskt. I Håll 
ut! jämförs tobaksavvänjningen med att sörja en människa (s .15) och 
olika stressfaktorer beskrivs som ”tigrar” som moderna människor 
kämpar mot (s. 11). De dramatiska jämförelserna kan kanske ses 
som hyperboler; medvetet överdrivna textinslag som ger framställ-
ningen ett skämtsamt drag, och på så sätt bidrar till att tona ner sän-
darens expertroll. Men man kan samtidigt se broschyrernas bildspråk 
som ett sätt för textproducenten att understryka rökavvänjningspro-
jektets vikt – att projektet handlar om något mer än att sluta röka: 

 

 
154 

 
Analogier Metaforer 
”Att sluta röka är som att flytta till ett annat land.” 
”Liksom i en dans, där man koncentrerar sig helt 
och fullt på den andra partens rörelser för att 
dansen ska bli harmonisk, koncentrerar sig tera-
peuten på att lyssna optimalt och följer klienten så 
lyhört det går.”  
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”varje människa går en egen 
väg” (väljer själv) 
”Klondike” (ett land med 
höjd livskvalitet) 
”flytta” (att påbörja en 
förändringsprocess)  
”segla” (färdas framåt i 
förändringsprocessen) 
”rorsman” (terapeut) 
”klienten äger båten” 
(klienten ansvarar för sig 
själv) 
”klienten styr båten” 
(klienten ansvarar för sin 
förändring)  
”förändringens dörr” (hinder 
som klienten ska övervinna) 
”vinster” (bättre hälsa, mer 
pengar med mera) 
”vinna” (att genomföra 
livsstilsförändringen) 
”rökfriheten” (det tillstånd 
man uppnår efter 
rökstoppet)  
 
Totalt: 11 

 
Figur 6.1. Analogier och metaforer i Det motiverande samtalet om tobaksvanor  
 
Analogier och metaforer i broschyrerna  
Även i broschyrerna uppfattar jag att ordet vinst används i utvidgad 
betydelse. Tillsammans med en jämförelse mellan den som ska sluta 
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Analogier  Metaforer  
”som en elitidrottare”  
”som man sörjer en 
människa”  
”män är som äpplen, 
kvinnor som päron” 
 
 
 
 
 
Totalt: 4 

”människan är ett 
vanedjur” (människa-
djur) 
”tigrar” (stressfaktorer) 
”koppar” 
(nikotinreceptorer)  
”broms”(adrenalinpåslag) 
”vinna/vinster (allt som 
rökstoppet leder till) 
”tävling” 
(rökavvänjningen)  
Totalt: 6 

 
Figur 6.2. Analogier och metaforer i Sluta-Röka-Linjens broschyrer 
 
I uppställningen har jag inte tagit med lexikaliserade bildliga uttryck 
som exempelvis ”rusar i höjden” eller ”bunden av sedvänjor” (exem-
pel hämtade från Läkemedel vid rökstopp, s 11), det vill säga meta-
forer som har standardiserats i allmänt språkbruk och i textsamman-
hanget används i sin allmänna betydelse (jfr Salo 2003:8). Sådana 
uttryck är naturligtvis även uttryck för att textproducenten har velat 
förenkla och dramatisera medicinska beskrivningar av hur ett niko-
tinberoende fungerar.  
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ett livsavgörande beslut som påverkar vem man vill vara i framtiden. 
Jämförelsen mellan att sluta röka och att sörja en människa antyder 
att projektet på något sätt handlar om en identitetsförlust. Detta är 
dock inte någon tematik som utvecklas mer explicit.  

De flesta av broschyrernas inslag av bildspråk fyller i första hand 
en pedagogisk funktion så till vida att de visar en vilja till att förklara 
och konkretisera komplexa orsakssamband. Språkliga bilder används 
exempelvis för att konkretisera medicinska förklaringar av vad ett to-
baksberoende är, hur stress och tobaksberoende hänger samman och 
sambandet mellan rökavvänjning och viktuppgång. Exempelvis 
beskrivs i ett avsnitt i Läkemedel vid rökstopp (s. 13–15) hur rökare i 
sina hjärnor har ”koppar som skriker”, och i ett avsnitt i Tobak & 
Vikt (s. 6) beskrivs hur underhudsfett fördelar sig olika på män och 
kvinnor: ”män är som äpplen och kvinnor som päron.”  

Jag uppfattar inte att de analogier och metaforer som används i 
texternas mer faktaorienterade sekvenser har en retorisk påverkans-
potential på samma sätt som vinstmetaforen och jämförelsen mellan 
den som vill sluta röka och elitidrottare, men de kan ses som en stra-
tegi från avsändarens sida att förenkla medicinsk information, så att 
denna inte upplevs som svårtillgänglig fakta från experter. I terapeu-
tiska egenmaktsdiskurser får det inte uppstå ett glapp mellan brukar-
kunskap och fackkunskap (Askheim 2007:27). Det är alltså inte 
lämpligt att använda ett svårtillgängligt medicinskt fackspråk som 
exkluderar de tänkta mottagarna. Genom att faktaorienterad infor-
mation förenklas och dramatiseras i broschyrerna framstår texterna 
som anpassade till läsare utan medicinska fackkunskaper, och sända-
rens roll som medicinsk expert tonas ner.  

I uppställningen nedan ges en översikt över analogier och metafo-
rer som i textsammanhanget har en retorisk funktion i någon be-
märkelse. 
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Uppdelningen av termer kan också ses som ett uttryck för diskur-
siv utvidgning. Genom dissociation möjliggörs nya synsätt på något 
som tidigare framställts på ett visst sätt (Perelman & Olbrechts-
Tyteca 1971:557).  
Dissocierande argumentation i handledningen  
I handledningen framställs inledningsvis människor och klienter på 
ett enhetligt sätt genom metaforer: de är resenärer, vandrare och 
seglare kapabla att själva välja sin väg. Grundpremissen i terapeutiska 
egenmaktsdiskurser är att människan är autonom och kapabel att 
själv välja hur hon vill leva sitt liv. Detta är också den föreställning 
som inledningsvis presenteras i handledningen, och på så sätt för-
ankrar texten i en klientcentrerad tradition.  

När denna föreställning har introducerats i textens inledande av-
snitt och förstärkts av ett bildelement föreställande en ensam vandra-
re, införs dock en ny beskrivning av klienter. De delas nu upp i fem 
olika stadier av motivation, där fyra av stadierna kopplas samman 
med att vara intresserad av att förändras medan den första fasen 
kopplas samman med ointresse (se bildexempel i kapitel 5). Ordet 
klient framstår alltså inte längre som jämförbart med människan, den 
fria resenären, seglaren och vandraren. Klientbegreppet har dissocie-
rats och placerats in i en värdehierarki beroende av individens grad 
av motivation.  

Uppdelningen av rökande patienter (i just handledningen Det mo-
tiverande samtalet om tobaksvanor används konsekvent begreppet kli-
enter) som antingen ointresserade och intresserade och som mer 
eller mindre motiverade ser jag som central för att legitimera pa-
tientstyrande inslag i handledningen. Genom denna uppdelning 
möjliggörs införandet av särskilda villkor för samtal med de ointres-
serade.  

I en bilaga tillhandahåller handledningen en särskild samtalsmall 
för samtal med rökande eller snusande ungdomar, en klientgrupp 
som för övrigt kategoriskt sammanförs med benämningen ointresse-
rad. I klientcentrerad samtalsmetodik rekommenderas öppna, utfors-
kande frågor som inleds med hur? eller vad? (se t.ex. Ortiz 2009:66), 
men i samtalsmallen för ungdomar har flera av frågorna en mer för-
hörsliknande, sluten karaktär. Det är frågor som ”Har du småsys-
kon? Tycker du de ska börja röka?”, ”Hur länge tänker du hålla på?” 
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Översikt – sammankopplande argumentationsstrategier i 
handledningen och broschyrerna  
I tabellen nedan redovisas förekomsten av sammankopplande strate-
gier i handledningen respektive broschyrerna.  
 
Tabell 6.7 Sammankopplande argumentationsstrategier 
 

 Sluta-Röka-Linjens 
handledning, 
totalt 130 belägg 

Sluta-Röka-Linjens 
broschyrer, 
totalt 98 belägg 

Auktoritetsargument 
Generaliseringar 
Successionsargument 
Exempel, illustrationer 
Analogier, metaforer 

23 % 
58 % 
5 % 
4 % 

10 % 

18 % 
29 % 
38 % 
5 % 

10 % 
 
Av tabellen framgår att generaliseringar och auktoritetsargument är 
de vanligaste legitimeringsstrategierna i handledningen. I broschy-
rerna är successionsargument och generaliseringar de mest frekventa.  
6.2.6 Dissociation 
I avsnitten ovan har sammankopplande argumentationsstrategier ta-
gits upp. I detta avslutande analysavsnitt behandlas istället den argu-
mentationsstrategi som kopplar isär föreställningar eller begrepp: 
dissociation. Genom dissociation blir ett begrepp eller en föreställ-
ning föremål för distinktioner som framställer det tidigare enhetligt 
framställda som tudelat eller mångfaldigt och inplacerar delarna i en 
värdehierarki (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:411–420; Rosen-
gren 1998:150).  

Rosengren (1998:151) beskriver dissociation som ”ett slags om-
vänd dekonstruktion” med normativ funktion. Genom dissociation 
upprättas ”begreppspar där den ena termen nedvärderas i förhållande 
till den andra” enligt mönstret term 1 är överordnad term 2 
(a.a. 167). På så sätt möjliggörs motsägelsefulla inslag i framställ-
ningen. 
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Exempel 6.21 
 
De flesta som röker är ambivalenta det vill säga vill både sluta och 
fortsätta röka – samtidigt. Orsaken till ambivalensen är osäkerhet, man 
upplever att rökningen har både positiva och negativa sidor. Så länge 
denna ambivalens finns kvar är det omöjligt att fatta ett beslut. Det är 
det som gör att processen att sluta röka kan upplevas så svårbegriplig, 
nästan mystisk, både för rökaren själv och för andra. /…/ Den som är 
intresserad men osäker – ambivalent – behöver få hjälp att fundera på 
för- och nackdelar och själv komma fram till att fördelarna med att 
sluta röka är större än nackdelarna. /…/ Det kan vara av avgörande be-
tydelse att en empatisk person hjälper till att förstå problemet, lyssnar 
på farhågorna, hjälper till att hitta lösningar och finns som ett stöd. 
(s. 9)  

 
 
I utdraget ovan tillskrivs kategorin ”de flesta som röker” gruppegen-
skapen ”ambivalenta”. De ambivalenta tillskrivs i sin tur ett kollek-
tivt behov: behovet av att ”få hjälp att fundera på för- och nackdelar 
och själv komma fram till att fördelarna med att sluta röka är större 
än nackdelarna”.  

Genom uppdelningen av ”de flesta som röker” i en sida som vill 
sluta röka och en sida som inte vill sluta upphävs alltså själva grund-
premisserna i klientcentrerad kommunikation. Eftersom de ambiva-
lenta inte riktigt vet vad de vill utan pendlar mellan två olika viljor 
framstår det som legitimt för vårdpersonal att hjälpa dem att ”kom-
ma fram till att fördelarna med att sluta röka är större än nack-
delarna” och att hjälpa till att ”hitta lösningar.”  

I traditionella MI-handledningar beskrivs målet med MI-sam-
talet vara att lyfta fram, framkalla och möjliggöra åtagande till 
förändring (Ortiz 2009:56). Målet för samtalet är alltså inte livsstils-
förändringen som sådan eller de personliga och samhällsekonomiska 
behållningar livsstilsförändringar eventuellt kan föra med sig. Målet 
är inte heller att behandlaren ska hitta lösningar åt klienten. Det pri-
mära målet är att klienten ska börja reflektera över sina nuvarande 
vanor och hur hon vill leva sitt liv i framtiden. MI-handledningen 
från Statens folkhälsoinstitut öppnar emellertid för ett mer styrande 
synsätt; om de flesta rökare antas vara uppsplittrade i två motsägelse-
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och ”Har du kompisar som inte röker?" Hur tror du de tänker?” och 
”Varför tror du att de flesta väljer att inte röka?” (s. 29).  

Uppdelningen av klienter i intresserade och ointresserade ger i 
handledningen upphov till ett behov av ytterligare en dissociation, 
som möjliggör styrning även av majoritetskategorin ”de flesta som 
röker”.  

I ett avsnitt med rubriken ”Osäkerhet – ambivalens” (s. 9) intro-
duceras föreställningen om den ambivalenta rökaren som är upp-
delad i två viljor och pendlar mellan att vara motiverad och ointres-
serad. Avsnittet illustreras av en kvinna med vågskålar i händerna. På 
den vänstra vågskålen står det ”sluta” och på den andra ”röka”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6.6. Kvinna med vågskålar. Det motiverande samtalet om tobaksvanor, s. 9 
 

Den ambivalenta rökaren står till synes stilla mellan de två vågskålar-
na och kommer ingenstans. I verbaltexten konstateras att ”de flesta 
som röker är ambivalenta” och att ”så länge denna ambivalens finns 
kvar är det omöjligt att fatta ett beslut” (s. 9). I det här fallet bidrar 
bilden till att understryka det statiska i den ambivalenta rökarens si-
tuation. Bilden förankrar på så sätt det verbalspråkliga budskapet 
och konkretiserar föreställningen om den ambivalenta rökarens klu-
venhet.  
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Exempel 6.21 
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Exempel 6.22 
 
Läkemedel har visat sig förbättra resultaten för den som vill sluta röka. 
De 4 viktigaste framgångsfaktorerna är fortfarande: 
 
1) den egna motivationen  
2) omgivningens stöd, 
3) professionell rådgivning i kombination med 
4) läkemedel 
 
   (Läkemedel vid rökstopp, s. 3) 

 
 
Genom uppdelningen placeras inte bara de olika behandlingsmeto-
derna in i en värdehierarki, utan utifrån denna kan läsarna också dra 
slutsatsen – som inte är explicit framskriven i texten – att sändaren 
värderar metoderna olika; det är inte lika bra att sluta röka med hjälp 
av nikotinläkemedel som med hjälp av den egna motivationen och 
de självhjälpstekniker som beskrivs i Sluta-Röka-Linjens övriga bro-
schyrer.  

Att uppräkningen av framgångsfaktorer finns med uppfattar jag 
som ett sätt för textproducenten att antyda en motsättning mellan 
ett medicinskt perspektiv på rökavvänjning och ett klientcentrerat 
perspektiv. Genom att motivation lyfts fram som framgångsfaktor 1 
blir det dock möjligt för textproducenten att överbrygga denna mot-
sättning och ha med medicinsk information i texten.  

Det andra inslaget av dissociation förekommer i broschyren För-
bered rökstoppet. Det är en broschyr som tar upp olika självhjälpstek-
niker och ger förslag på hur man kan gå tillväga för att just förbereda 
rökstoppet. Förberedelser som nämns är exempelvis att man kan be-
stämma ett stoppdatum tre veckor fram i tiden. I slutet av denna 
broschyr dyker det i ett avsnitt upp en ny term: stressrökare.  
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fulla viljor legitimerar det att behandlaren – som det står i utdrag 
6.21 – ”hjälper till att hitta lösningar”.  

Att kvantifiera handledningens inslag av dissociation säger ingen-
ting om argumentationsteknikens centrala funktion i texten, men jag 
ser den dissocierande argumentationsstrategin som textproducentens 
viktigaste strategi för att införa synsätt som inskränker patient-
autonomin. Det finns två centrala dissociationer som möjliggör så-
dana synsätt i handledningen: uppdelningen av rökande patienter i 
kategorierna intresserade och ointresserade respektive beskrivningen 
och visualiseringen av kategorin ”de flesta rökare” som ambivalenta 
och uppdelade i två separata viljor.  
 
Dissocierande argumentation i broschyrerna  
I broschyrerna har inte den dissociativa argumentationsstrategin en 
lika central roll som i handledningen. Visserligen kan man hävda att 
broschyrerna som sådana är ett resultat av en uppdelning av klienter; 
textproducenten har utformat broschyrer avsedda att användas av 
personer i olika stadier av motivation. Men med dissocierande argu-
mentation avses här uppdelande strategier som är synliga i texterna.  

Det första exemplet är hämtat från broschyren Läkemedel vid rök-
stopp, en broschyr som skiljer sig lite från de övriga eftersom den är 
mer sakorienterad än personorienterad. Broschyren har på så sätt 
ingen självklar förankring i en behandlingspraktik med individens 
motivation i fokus. Merparten av texten beskriver vad ett nikotinbe-
roende är och hur olika nikotinläkemedel fungerar. Broschyren in-
leds med en auktorisering: en hänvisning till erfarenhet (”Läkemedel 
har visat sig förbättra resultaten…”). Denna följs av en numrerad 
listuppställning där det positivt värdeladdade ordet ”framgångsfakto-
rer” delas upp i en hierarki där framgångsfaktor 1, ”den egna motiva-
tionen”, är överordnad andra framgångsfaktorer. Längst ner i hierar-
kin återfinns framgångsfaktorn ”professionell behandling” (3), 
”i kombination med läkemedel” (4). 
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Resultatet visar att de sammankopplande strategierna generalise-
ringar och auktoritetsargument är de vanligaste i handledningen rik-
tad till behandlare. Generaliseringar används främst för att legiti-
mera styrande samtalsinslag. Auktoritetsargumenten fyller flera 
funktioner i handledningen; genom vaga forskningshänvisningar le-
gitimeras potentiellt kontroversiella inslag i MI-diskursen, som 
exempelvis styrning av klientens fria vilja, och genom mer specifi-
cerade hänvisningar till den humanistiska psykologins förgrundsge-
stalter förankras texten i en terapeutisk, klientcentrerad tradition.  

I handledningen för vårdpersonal är successionsargumentation 
som kopplar samman villkor och konsekvens inget frekvent inslag, 
men sådana argument används i några avsnitt för att normera be-
handlarens beteende i samtal med klienter eller patienter.  

I broschyrerna riktade till rökare är sammankopplande succes-
sionsargument och generaliseringar de vanligast förekommande stra-
tegierna. Successionsargumenten används företrädelsevis för att lyfta 
fram positiva konsekvenser som rökavvänjning skulle kunna föra 
med sig men också som ett sätt för textproducenten att peka ut vilka 
beteenden som skulle kunna leda till negativa konsekvenser för 
individen. Genom successionsargumenten möjliggörs alltså norme-
rande inslag som pekar ut vilka beteenden som ses som bra respek-
tive dåliga men utan att dessa inslag utformas som direkta rekom-
mendationer.  

Generaliseringar legitimerar i vissa fall styrande, direktinstru-
erande inslag i broschyrerna men fyller även andra funktioner; de an-
vänds exempelvis för att distansera de tänkta mottagarna från poten-
tiellt skrämmande broschyrinnehåll.  

I både handledningen och broschyrerna förekommer exempel, 
illustrationer och bildspråk, som kan uppfattas som förebilder eller 
antimodeller för hur textproducenten tänker sig en idealisk patient 
för klientcentrerad behandling genom motiverande samtal och själv-
hjälpsbroschyrer. I handledningen uppfattar jag att 6 relativt ut-
förliga fallbeskrivningar fungerar som förebilder respektive anti-
modeller för patienttyper som ses som svåra respektive lätta att 
motivera genom MI-samtal. I broschyrerna är det enbart förebilds-
modeller som lyfts fram. Företrädelsevis sker detta genom visuell re-
presentation av beteenden och aktiviteter som beskrivs i verbaltex.-
ten. I broschyrerna fungerar också elitidrottare som en förebild för 
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Exempel 6.23  
 
Är det så att du gärna tänder en cigarett när du är arg och upprörd? Då 
är du troligen en av dem som utvecklat en koppling mellan stress 
och/eller nedstämdhet och rökning. Stressrökare brukar ha svårt att 
komma fram till det slutliga rökstoppet. För det finns ju så mycket här i 
livet som kan göra oss stressade, arga eller ledsna. Om du är en stress-
rökare behöver du samla ihop extra styrka och verkligen bestämma dig 
för ett datum när du skall sluta röka. Det kommer antagligen aldrig att 
finnas någon ”perfekt rökstoppstid” för dig, så det är lika bra att välja en 
dag och hålla fast vid den. 
 

  (Förbered rökstoppet, s. 7) 
 
 
Exempel 6.23 är hämtat ur ett avsnitt med rubriken: ”Är du stress-
rökare?” Alla som kan svara ja på frågan om man tänder en cigarett 
när man är arg eller upprörd kan föras samman med denna kategori. 
Stressrökare är inte en term som har introducerats tidigare i texten 
och ordet har ingen motsvarighet i allmänt språkbruk. Genom in-
förandet av termen stressrökare och definitionen av denna grupp 
som personer som ”utvecklat en koppling mellan stress och eller 
nedstämdhet och rökning” görs en underförstådd uppdelning mellan 
denna grupp och rökare som klarar av att hantera stress. Införandet 
av den nya grupptermen legitimerar undantagsvillkor för just stress-
rökare. Genom dissociationen berättigas styrande inslag där textpro-
ducenten föreskriver för stressrökaren hur denna i detalj ska agera: 
”det är lika bra att välja en dag och hålla fast vid den” (s. 7).  

6.3 Jämförande sammanfattning. Argumentativa 
strategier i handledning och broschyrer  
I detta kapitel har jag undersökt och jämfört argumentativa strate-
gier i Sluta-Röka-Linjens metodhandledning och broschyrer. Ana-
lysen framhåller främst argumentationsstrategier som 1) legitimerar 
texterna som tillhörande en patientcentrerad diskurs om rökavvänj-
ning och strategier som 2) legitimerar patientstyrande inslag. Analy-
sen har också uppmärksammat hur olika argumentationsstrategier 
har anpassats till olika adressater: behandlare och brukare.  
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inte gör det. Genom införandet av termen ”stressrökare” blir det 
möjligt för textproducenten att avvika från grundprinciperna för 
klientcentrerad kommunikation.  

Sammanfattningsvis förekommer sammankopplande textstrate-
gier som legitimerar ett patientcentrerat synsätt på tobaksavvänjning 
i både handledningen och broschyrerna. Sammankopplande textstra-
tegier används också för att legitimera patientstyrande inslag i dis-
kursen. I båda materialgrupperna används också dissociativ argu-
mentation som ett sätt att konstruera specialvillkor för vissa grupper 
av rökare. 
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dem som vill sluta röka; metoder som elitidrottare använder lyfts 
fram som effektiva även för dem som vill lyckas med sin tobaksav-
vänjning.  

Gemensamt för handledningen och broschyrerna är att vinstme-
taforer används för att koppla samman rökavvänjningen med olika 
fördelar individen skulle kunna uppnå på sikt genom att sluta röka. 
Vinstmetaforerna för med sig associationer till rökavvänjningen som 
en tävling, som både kan ha vinnare och förlorare. I handledningen 
används också språkliga beskrivningar av människan som en seglare, 
dansör och resenär fri att själv styra och välja sin riktning. Dessa 
inslag av bildspråk bidrar till att legitimera texterna som hemma-
hörande i en terapeutisk empowermentdiskurs med individens själv-
bestämmande i fokus.  

Den sönderdelande argumentationstekniken, dissociation, upp-
fattar jag som central för hur textproducenten har lyckats föra in sty-
rande eller i sammanhanget motsägelsefulla inslag i handledningen 
och broschyrerna. Detta blir dock inte synligt genom kvantifiering; 
inslagen av dissociation är inte frekventa, men de inslag som före-
kommer är synnerligen relevanta för att styrande inslag ska kunna 
inlemmas i texterna utan att deras trovärdighet som klientcentrerad 
diskurs går förlorad.  

I handledningen ger uppdelningen av klienter eller patienter i 
dikotomin intresserade och ointresserade möjlighet för sändaren att 
införa styrande specialvillkor i behandlingen av de grupper som till-
skrivs egenskapen ointresserad. Främst gäller detta för gruppen 
rökande ungdomar. För samtal med denna grupp tillhandahåller 
handledningen en särskild samtalsmall med mer slutna och förhörs-
liknande frågor än i samtalsmallen för vuxna. Men det är inte enbart 
specialvillkor för ungdomar som möjliggörs genom dissociation. 
Genom en beskrivning och visualisering av kategorin ”de flesta röka-
re” som uppsplittrade i två viljor – att vilja fortsätta röka och att vilja 
sluta röka – möjliggörs också styrande inslag gällande denna katego-
ri. Föreställningen om den ambivalenta rökaren uppdelad i två viljor 
möjliggör ett ifrågasättande av de flesta rökares förmåga att fatta 
självständiga beslut utan hjälp av experter som talar om för dem vilka 
beslut de borde fatta.  

I broschyrerna möjliggörs direkt styrande inslag genom uppdel-
ningen av rökare i dem som klarar av att hantera stress och de som 
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tagarna. Fokus i analysen läggs vid att uppmärksamma skillnader i 
textproducentens val av språkhandlingar, modalitet, pronomenan-
vändning och bilder. Jag har alltså valt att använda just dessa variab-
ler för att identifiera modelläsare och skillnader mellan dessa i mate-
rialet.  

Syftet är dels att synliggöra skillnader i hur textproducenten kon-
struerar olika modelläsare som grupper av tobaksbrukare, dels att 
föra en diskussion om hur broschyrernas interpersonella strategier 
förhåller sig till kommunikationsprinciper i motiverande samtal som 
diskursiv praktik. Ett antagande som genomsyrar analysen är att 
broschyrernas kommunikativa strategier i viss mån efterliknar moti-
verande samtal som muntlig praktik. Patientbroschyrerna som när-
analyseras är:  
 

  Förbered rökstoppet (vårdkontext: Sluta-Röka-Linjen)  
  Tobaksfri graviditet (vårdkontext: samtal om tobak i samband 

med mödrahälsovårdskontroller på MVC)  
  Fimpa Nu! (vårdkontext: skolhälsovård för högstadie- och 

gymnasieungdomar)  
  Fri från tobak i samband med operation (vårdkontext: samtal 

om tobak i samband med somatisk sjukhusvård)  
 
Broschyrernas vårdkontexter skiljer sig åt på så sätt att de personer 
som söker sig till Sluta-Röka-Linjen är sådana som frivilligt har sökt 
informationen, medan de övriga vårdkontexterna är sådana där det 
motiverande samtalet om tobak och tobaksavvänjning kan vara inte-
grerat i mer eller mindre tvingande hälsosamtal och hälsokontroller 
där patienten kan antas befinna sig i ett underläge gentemot den 
som delar ut broschyren. Graden av patientautonomi kan antas vara 
lägst i samtalen om tobak inför en operation. I vissa landsting ställs 
numera krav på att patienter ska vara rökfria inför operationer. I 
praktiken är alltså rökavvänjningen inget frivilligt projekt för denna 
grupp (se till exempel Sahlgrenska universitetssjukhusets webbplats 
2011).  

 

 
168 

7 RÖKARE SOM MODELLÄSARE  
I kapitel 5 analyserades övergripande mönster i hela materialets 
framställning av olika patientgrupper. Resultaten visar att framförallt 
rökande ungdomar, gravida och psykiskt sjuka framställs som mer 
svårmotiverade och besvärliga patientgrupper än den rökande nor-
malpatienten.18 Den rökande normalpatienten konstrueras som en 
aktivt informationssökande och självdisciplinerad individ som slutar 
röka med hjälp av Sluta-Röka-Linjens självhjälpsmaterial.  

Den följande analysen tar avstamp i resultaten från kapitel 5, men 
fördjupar hur textproducentens syn på olika rökande patientgrupper 
kommer till uttryck i broschyrer riktade till fyra typer av mottagare: 
Sluta-Röka-Linjens användare (normalpatienter), gravida, ungdom-
ar och tobaksbrukare som ska opereras. De teoretiska och metodiska 
utgångspunkterna för analysen redovisades i kapitel 4.  

Jag antar att texterna erbjuder modelläsare som har sin grund i 
textproducentens föreställningar om vilka de primära mottagarna av 
texterna är. Analysen av modelläsare antas således visa hur textpro-
ducenten har anpassat broschyrerna efter föreställningar om mot-
                                                 
18 Någon broschyr för gruppen rökare med psykiska diagnoser fanns inte till-

gänglig via Statens folkhälsoinstituts eller Sluta-Röka-Linjens webbplatser 
vid tiden för insamlingen. Det är alltså en grupp som är synliggjord i hand-
ledningarna men däremot inte i patientmaterialet. Osynliggörandet i sig 
kan ses som ett uttryck för textproducentens syn på vilka patientgrupper 
som anses klara av att ta till sig skriftlig information och tobaksavvänjning 
respektive vilka som inte antas göra det.  
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högst i broschyren från Sluta-Röka-Linjen, medan broschyren för 
operationspatienter inte ställer några frågor alls till de tänkta läsarna. 
Däremot innehåller den positiva utrop som exempelvis ”Lycka till!” 
och ”Nu har du chansen!”, vilket kan ses som ett uttryck för att text-
producenten ändå har försökt anpassa broschyren till MI-principer. 
Till principerna i MI-kommunikation hör vidare att experten inte 
tvärsäkert förväntas tala om för individen vem denna är eller hur 
denna ska tänka, känna eller göra (Starrin 2007:69). Föreskrivande 
påståenden som betonar vad mottagaren borde, ska eller måste göra är 
således ett avvikande drag från normer i den diskursiva praktiken. 
Mer överensstämmande med MI-principerna är modifierade 
påståenden som pekar ut möjliga men inte tvingande val.  

Nedan går jag igenom de fyra typerna av allmänna språkhand-
lingar och diskuterar vilka olika funktioner de fyller i broschyrerna. I 
analysen av imperativ- och påståendesatser har jag även undersökt 
verbfrasens modalitet.  
Påståenden  
Av broschyrernas påståenden har jag funnit det särskilt relevant att 
närmare undersöka påståenden som hävdar något om textens in-
skrivna mottagare du. Jag har här avgränsat analysen till påståenden 
där du står som huvudsatsens subjekt. Sådana påståendesatser har 
delats in i påståenden med faktisk, epistemisk och deontisk modali-
tet. Därefter har jag delat in dem efter deras överordnade funktion i 
textsammanhanget.  

Ett påstående med faktisk modalitet saknar modalitetsmarkör (jfr 
Gustafsson 1998:18). Ett påstående med epistemisk modalitet mo-
difierar istället uttryck i förhållande till sanningshalten i påståendet. 
Epistemiska personpåståenden öppnar för mer distans mellan sända-
re och mottagare; de signalerar att sändaren inte vet exakt vem mot-
tagaren är eller hur denna kommer att reagera i olika situationer. Att 
företrädesvis använda epistemiska personpåståenden ligger i linje 
med en klientcentrerad retorik, eftersom experten då inte talar om 
för klienten hurdan denna är eller hur han eller hon kommer att rea-
gera. Till epistemiska modalitetsmarkörer räknar jag verbet kan i det 
studerade materialet och adverb eller adverbfraser som modifierar 
påståendets sanningshalt, exempelvis kanske, eventuellt, troligen, nor-
malt sett.  
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7.1 Analys av modelläsare  
I analysen av modelläsare undersöks språkhandlingar i avsnitt 7.2.1. 
Därefter följer analysen av tilltal och omtal i avsnitt 7.2.2. Sist 
redovisas analysen av visuell representation i avsnitt 7.2.3.  
7.1.1 Språkhandlingar  
Först i detta avsnitt redovisas satsgrammatiskt realiserade språk-
handlingar i de fyra broschyrerna. Detta gör jag för att synliggöra 
skillnader i de allmänna språkhandlingarna: påståenden, imperativ, 
frågor och interjektioner. I tabellen nedan redovisas dessa.  
 
 
Tabell 7.1 Allmänna språkhandlingar – procentuell fördelning i de 4 broschyrerna. 
Siffrorna inom parentes anger antalet förekomster totalt  
 

 Förbered 
rökstoppet 
(95)  

Tobaksfri 
graviditet 
(78) 

Fimpa 
Nu!  
(414) 

Fri från tobak i 
samband med 
operation (63) 

Påståenden 
Imperativ 
Frågor 
Interjektioner/utrop 

54 % 
30 % 
14 % 
2 % 

63 % 
24 % 
8 % 
5 % 

64 % 
23 % 
10 % 
3 % 

71 % 
26 % 
0 % 
3 %  

 
Det som blir synligt genom en kvantifiering av allmänna språkhand-
lingar är att andelen imperativ är hög i broschyrerna. Imperativfor-
men är det kongruenta sättet för att uttrycka uppmaningar, som bru-
kar ses som ett styrande textdrag. Därför är det anmärkningsvärt att 
de används så frekvent i texter avsedda att användas i klientcentrerad 
behandling. Andelen imperativsatser är hög även i jämförelse med 
annat samtida broschyrmaterial från myndigheter (jfr Lassus 
2010:203). Det finns dock skillnader i hur imperativen används i de 
olika broschyrerna och i valet av modalitet, vilket jag går in på i ge-
nomgången nedan.  

Till principerna i MI hör utforskande och uppmuntrande språk-
handlingar (Starrin 2007:72), varför frågor och utrop kan ses som ett 
mer förväntat inslag än direkta uppmaningar. Andelen frågor är 
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handlingar (Starrin 2007:72), varför frågor och utrop kan ses som ett 
mer förväntat inslag än direkta uppmaningar. Andelen frågor är 
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exempel: ”Du blir piggare”, ”Du mår bättre och blir gladare”, ”Dina 
ögon blir klarare”, ”Du får bättre självförtroende”, ”Du får mer 
pengar över”, ”Du blir fri från beroende”, ”När du väl lyckats kom-
mer du känna dig nöjd och stolt och trivas med dig själv.” Läsar-
rollen konstrueras som någon som i nuläget inte antas må särskilt bra 
vare sig fysiskt eller psykiskt och någon vars problem kommer att 
upphöra så fort hon har slutat med tobak. Många av personpåståen-
dena fungerar som löften med samma funktion som i reklam för 
hälsorelaterade produkter (jfr Korpus 2008). Anmärkningsvärt är att 
texten utlovar att tonåringen som slutar röka ska bli gladare och få 
bättre självförtroende. Lika långtgående löften förekommer inte i de 
övriga broschyrerna, utan där är personpåståendena mer inriktade på 
att mottagarnas fysiska hälsa. I broschyren för gravida förekommer 
exempelvis påståendet ”Du slipper de ökade riskerna med olika 
komplikationer”. Till skillnad från i ungdomsbroschyren rör inte 
löftena i vuxenbroschyrerna mottagarens utseende eller psykiska väl-
befinnande.  

Påståendesatser med deontisk eller tvingande modalitet förekom-
mer i Sluta-Röka-Linjens broschyr Förbered rökstoppet och i broschy-
ren för operationspatienter. I Förbered rökstoppet är de tvingande på-
ståendena instruktioner för hur en viss avvänjningsmetod ska an-
vändas. De tvingande inslagen dämpas dock genom retoriska strate-
gier som tydliggör att det ändå är frivilligt om mottagaren vill följa 
instruktionerna (se kapitel 6). Exempelvis har textproducenten valt 
att dämpa ett föreskrivande påstående genom att lägga till en bisats 
som tydliggör individens fria val: ”När du har bestämt att en viss 
plats är en rökfri zon får du aldrig mer röka där”. Den deontiska mo-
daliteten i huvudsatsens verbfras blir på så sätt modifierad av bi-
satsen.  

I den korta broschyren Fri från tobak i samband med operation fun-
gerar de deontiska påståendena mer som direktiv för hur mottagaren 
bör agera: ”Du bör avstå från alla former av tobak i samband med 
operationen”, ”Du bör fortsätta att vara rökfri minst sex veckor efter 
operationen”. Den inskrivna läsarens autonomi framstår därmed som 
begränsad.  

I tabellen nedan har texternas personpåståenden delats in efter 
vilken överordnad funktion de har i textsammanhanget. Uppställ-
ningen synliggör att kommunikativa strategier som avviker från MI-
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Deontiska eller direkt föreskrivande påståenden innehåller ett 
föreskrivande verb – måste, ska/skall, bör – eller en negerad verbfras 
(får inte). Deontiska påståenden är ett mer kontroversiellt inslag i 
klientcentrerade behandlingsformer eftersom de kan ses som styran-
de inslag med potential att begränsa individens handlingsfrihet.  
 
 
Tabell 7.2 Modalitet i påståendesatser med du som subjekt 
 
 Förbered 

rökstoppet 
(26) 

Tobaksfri 
graviditet 
(6) 

Fimpa 
Nu! 
(79) 

Fri från tobak i samband 
med operation (8) 

Faktisk 
Epistemisk
Deontiska 

20 % 
60 % 
16 % 

67 % 
33 % 
0 % 

79 % 
21 % 
0 % 

25 % 
25 % 
50 % 

 
 
Som tabellen visar är personpåståenden med epistemisk modalitet 
vanligast i Förbered rökstoppet. Det är en broschyr som riktar sig till 
en normalpatient som förväntas sluta röka med hjälp av Sluta-Röka-
Linjen. Många av textens påståenden framstår som erbjudanden som 
det är frivilligt att följa. Dessa uttrycks främst genom modifierade 
verbfraser med kan som understryker mottagarens valfrihet: ”Du kan 
också göra så här”, ” Om du vill kan du skriva en cigarettdagbok”, 
”Här kan du testa hur beroende du är av nikotin”. Med den in-
skrivna läsaren i broschyren sker en slags förhandling om olika val-
möjligheter denna har. Visserligen blir dessa valmöjligheter föremål 
för argumentativa strategier som pekar ut vilka val som är de mest 
önskvärda ur ett hälsoperspektiv (se kapitel 6), men texten kon-
struerar ändå en läsarroll med valfrihet.  

Personpåståenden med faktisk modalitet är vanligast i ungdoms-
broschyren Fimpa Nu! I den texten framstår textproducenten som 
någon som vet det mesta om mottagaren, vad denna behöver och 
hur denna kommer att bli i framtiden när rökaren slutat med tobak. 
Många av textens personpåståenden fungerar som löften om vem 
mottagaren ska bli efter tobaksstoppet (jfr Lassus 2010:201). Några 
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Imperativens funktion  
Även om imperativsatser brukar ses som ett styrande inslag kan de 
modifieras genom adverb som gör att uppmaningen framstår som ett 
erbjudande: Gör gärna så här! På så sätt betonas mottagarens fria 
val. Mot bakgrund av att de broschyrer som undersöks hör till en kli-
entcentrerad praktik är modifierade imperativ ett mer förväntat text-
inslag än direkta imperativ, till exempel: Gör så här! Fördelningen av 
imperativtyper indelade efter modalitet redovisas i uppställningen 
nedan.  
 
Tabell 7.4 Direkta och modifierade imperativ i de fyra patientbroschyrerna  
 
 Förbered 

rökstoppet  
(30) 

Tobaksfri 
graviditet 
(23) 

Fimpa 
Nu! 
(95)  

Fri från tobak i samband 
med operation (17) 

Direkta 
Modifierade 

100 % 
0 % 

100 %
0 % 

99 %
1 % 

100 % 
0 %  

 
Om vi ser till imperativens form förekommer nästan enbart direkt 
styrande imperativ, men om vi delar in imperativen efter funktion i 
textsammanhanget framträder skillnader i användningen.  

Imperativen i broschyrerna kan indelas i tre kategorier: metatextu-
ella, handlingsinstruerande och tankeinstruerande. De metatextuella 
imperativen är sådana som antingen upplyser läsaren om var denna 
kan hitta mer information eller som fungerar som instruktioner för 
hur olika självtester ska fyllas i. (Här är tre exempel ur broschyrerna: 
”Läs mer på vår webbplats”, ”Kryssa i testet”, ”Räkna ihop hur 
många poäng du fått”.) Med handlingsinstruerande imperativ avser 
jag istället uppmaningar som rör hur den tänkta mottagaren för-
väntas agera i den materiella världen utanför texten, exempelvis: ”Ät 
frukt!” Med tankeinstruerande imperativ avser jag ett imperativ som 
istället uppmanar mottagaren att tänka på ett visst sätt.  
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andan – direkta direktiv och varningar – framför allt utmärker hur 
textproducenten kommunicerar med den rökande operationspatien-
ten. Läsarrollen i den broschyren framstår på så sätt som mer aukto-
ritetsstyrd än modelläsarna i de övriga broschyrerna.  
 
 
Tabell 7.3 Påståenden med du som subjekt i huvudsatsen – överordnad funktion i 
textsammanhanget  
 

 Förbered 
rökstoppet 
(26) 

Tobaksfri
graviditet 
(6) 

Fimpa 
Nu! 
(79) 

Fri från tobak i 
samband med 
operation  
(8) 

Information 
Direktiv 
Löften/erbjudanden  
Varningar 

62 %
8 %

26 %
4 % 

50 %
0 %

50 %
0 % 

57 %
1 %

41 %
1 % 

0 % 
38 % 
24 % 
38 % 

 
Personpåståenden som fungerar som erbjudanden eller löften an-
vänds som en kommunikativ strategi i alla broschyrerna oavsett mot-
tagargrupp. Det finns dock skillnader i erbjudandenas innehåll. För-
bered rökstoppet konstruerar en läsarroll som är fri att själv bestämma 
om hon vill skriva cigarettdagbok, fylla i tester eller på annat sätt 
kartlägga sitt nikotinberoende.  

Erbjudandena i broschyren för operationspatienter och gravida 
handlar istället om att slippa komplikationer i samband med opera-
tionen respektive förlossningen. Det är alltså specifika erbjudanden 
som pekar ut hur begränsade mottagarnas valmöjligheter i praktiken 
är. Valet står mellan att sluta röka eller att riskera att utsätta sig själv 
eller barnet för allvarliga hälsorisker. Erbjudandena i dessa bro-
schyrer fungerar alltså som förtäckt information om hälsorisker.  

I Fimpa Nu! är andelen personpåståenden som fungerar som löf-
ten anmärkningsvärt hög. Typiskt för ungdomsbroschyrens löften är 
att de konstruerar en läsarroll som antas ha bristande självkänsla och 
vara missnöjd med sig själv.  
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Frågornas funktioner i relation till MI-metodik  
Broschyrernas direkta frågor har jag indelat i öppna och slutna 
frågor. En sluten fråga går att besvara genom ett enkelt ja eller nej 
och inleds med ett verb. Exempel: Vill du…?, Ska du…? En öppen 
fråga inleds i regel med ett adverb eller pronomen och möjliggör ett 
mer reflekterande svar: Hur gör du?, Vilka vanor har du?  

I MI-metodik används öppna frågor för att inbjuda patienter till 
självreflektion. Att använda slutna frågor av ja/nej-karaktär som ger 
samtalet en informationsinsamlande och förhörsliknande karaktär 
hör däremot till de kommunikativa strategier som grundarna till 
metoden avråder från (Miller & Rollnick 2013:50).  

Mot bakgrund av de kommunikativa normerna i den diskursiva 
praktiken kan man kanske förvänta sig att broschyrerna innehåller en 
högre andel öppna än slutna frågor. En genomgång av de 4 broschy-
rernas frågesatser ger vid handen att merparten av frågesatserna är 
konstruerade som öppna frågor, vilket skulle kunna tyda på en an-
passning till den diskursiva praktikens samtalsnormer. Skillnader i 
fördelningen mellan öppna och slutna frågor är dock stor i broschy-
rer riktade till olika målgrupper (se tabell 7.6).  
 
Tabell 7.6 Öppna och slutna frågor  
 
 Förbered 

rökstoppet  
(6) 

Tobaksfri 
graviditet 
(7)  

Fimpa 
Nu! 
(37) 

 Fri från tobak i samband 
med operation 
(0)  

Öppna 
Slutna  

67 %  
33 %  

29 % 
71 % 

25 % 
75 % 

 0 % 
0 % 

 
Öppna frågor som ger ett intryck av att sändaren för ett utforskande 
samtal med den tänkta mottagaren dominerar i broschyren för Sluta-
Röka-Linjens normalpatient. Det är frågor som är direktadresserade, 
och som ger modelläsaren möjlighet att aktivt reflektera över sina 
rökvanor. (Exempel: ”Vad vinner du på att sluta röka?”). I broschy-
rerna för gravida och ungdomar dominerar istället slutna frågor, och 
i broschyren för rökare som ska opereras ställs inga direkta frågor 
alls. Ett par av textens påståenden kan dock tolkas som indirekta 
frågor.  
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Tabell 7.5 Imperativ indelade efter funktioner i de fyra patientbroschyrerna  
 

 Förbered 
rökstoppet  

Tobaksfri 
graviditet 

Fimpa 
Nu! 

 Fri från tobak i 
samband med 
operation 

Metatextuella  
Handlingsinstru-
erande 
Tankeinstruerande 

43 %
41 %

16 % 

0 %
61 % 

39 % 

5 %
63 %

32 % 

0 % 
75 % 

 
25 % 

 
Det som framträder i jämförelsen mellan imperativens funktion i de 
fyra patientbroschyrerna är att inslagen av tankeinstruerande impera-
tiv i broschyrerna riktade till gravida, ungdomar och dem som ska 
opereras är högre än i broschyren från Sluta-Röka-Linjen. I bro-
schyren för normalpatienten är andelen metatextuella imperativ 
högre, vilket beror på att texten innehåller flera tester som läsaren 
uppmanas att fylla i.  

Analysen på satsnivå stärker mina tidigare iakttagelser från kapitel 
5 om att textproducenten framför allt frångår principer för ett klient-
centrerat förhållningssätt när de tänkta mottagarna tillhör patient-
grupper som avviker från normalpatienten. I relationen till rökande 
gravida, rökande ungdomar och operationspatienter är språkhand-
lingarna mer styrande. Genom detaljerade uppmaningar framstår 
modelläsarna i dessa broschyrer som styrda av en auktoritet, som i 
detalj söker reglera hur de ska agera och förhålla sig mentalt till 
tobaksavvänjningen. Exempelvis innehåller både broschyren för gra-
vida och ungdomsbroschyren en direkt tankeinstruerande uppman-
ing: ”Tänk positivt!” Visserligen förekommer direkta handlings- och 
tankeinstruktioner även i broschyren från Sluta-Röka-Linjen, men 
där blir de föremål för retoriska strategier som dämpar dem (se ka-
pitel 6). De flesta av uppmaningarna riktade till normalpatienter 
fungerar som läsanvisningar eller instruktioner för hur olika tester 
ska fyllas i.  
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Frågornas funktioner i relation till MI-metodik  
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(6) 

Tobaksfri 
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Fimpa 
Nu! 
(37) 
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(0)  
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33 %  

29 % 
71 % 

25 % 
75 % 

 0 % 
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Tabell 7.5 Imperativ indelade efter funktioner i de fyra patientbroschyrerna  
 

 Förbered 
rökstoppet  

Tobaksfri 
graviditet 

Fimpa 
Nu! 
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samband med 
operation 

Metatextuella  
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43 %
41 %

16 % 

0 %
61 % 

39 % 

5 %
63 %

32 % 

0 % 
75 % 

 
25 % 

 
Det som framträder i jämförelsen mellan imperativens funktion i de 
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ska fyllas i.  
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Tabell 7.7 Interjektioner och utrop  
 
 Förbered 

rökstoppet 
(2 av 95)  

Tobaksfri 
graviditet 
(4 av 78) 

Fimpa 
Nu!  
(12 av 
414) 

Fri från tobak i 
samband med operation 
(2 av 63) 

Interjektioner/utrop 2 % 5 % 3 % 3 %  
 
 
Bekräftande och uppmuntrande tillrop är en del av MI-metodiken. 
Det är därför inte förvånande att broschyrerna innehåller uppmunt-
rande tillrop som ”Bra!”, ”Grattis!”, ”Härlig känsla!”, ”Lycka till!”, 
”Ett steg i taget” och ”Nu har du chansen!” Utrop förekommer främ-
st i broschyrernas avslutande avsnitt. På så sätt efterliknas den infor-
mella och känslosamma stilen i den muntliga samtalspraktiken, där 
uppmuntrande tillrop kan användas för att uppmuntra patienters 
förändringsprocess.  

De informella utropen konstruerar en nära relation mellan inskri-
ven sändare och mottagare, där sändaren framstår som en välvillig 
och pådrivande idrottscoach som hejar på sin tävlande.19 Att ge be-
kräftelse och stöd ingår i MI-metodiken (jfr Miller & Rollnick 
2013:452). De positivt förstärkande utropen är alltså förenliga med 
samtalsmetodiken men medför att den språkliga stilen i vissa avsnitt 
påminner om reklamtexter. I framförallt broschyren Fri från tobak i 
samband med operation framstår utropen som aparta textinslag i för-
hållande till textens innehåll och användningsområde.  

”Nu har du chansen!” och ”Visst kan du” används som peppande 
utrop i operationsbroschyren. ”Nu har du chansen!” presupponerar 
att de tänkta mottagarna förväntas se positivt på att de måste ope-
reras och nu har möjlighet att sluta röka. Dessa utrop blir mot bak-
grund av vårdkontexten iögonenfallande i textsammanhanget, efter-
                                                 
19  En retorik som hämtat sitt entusiasmerande tonfall från idrottsvärlden är 

inte något nytt i svenska folkhälsoupplysningsdiskurser. Uppmuntrande 
tillrop i kombination med idrotts- och tävlingsmetaforer förekom redan i 
1940-talets upplysningskampanjer (se exempel i Palmblad & Eriksson 
1995).  
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Om vi ser närmare till frågornas funktioner går det att urskilja att 
både öppna och slutna frågor i diskursen används även i andra funk-
tioner än att väcka reflektion eller samla information. Flera av frå-
gorna har både en textstrukturerande och retorisk funktion. Det är 
frågor som så att säga placeras i den tänkta läsarens mun, men som 
sedan besvaras av sändaren själv (jfr Lassus 2010:199–200). Frågorna 
fungerar som ett sätt för avsändaren att uppmärksamma nya teman, 
men kräver inget svar av mottagarna. Exempel ur Förbered rökstoppet: 
”Vad är rökfria zoner?”  

Ungdomsbroschyren Fimpa Nu! utmärker sig genom inslag av 
värderande frågor där riktningen på svaret föreskrivs. Det är frågor 
som inte fyller någon tydlig textstrukturerande funktion eller har 
något informationssökande syfte, utan snarare verkar utgå från sän-
darens föreställningar om att rökande ungdomars tankar om rökning 
är irrationella och måste korrigeras. I Fimpa Nu! ställs frågorna ”Vad 
tycker du är vettigast – att vara slav under nikotinberoendet eller att 
bestämma själv och vara fri?” och ”Vill du fortsätta lura dig själv?” 
Denna typ av direkt konfrontativa frågor avviker från kommunika-
tionsprinciperna i MI (jfr Miller & Rollnick 2013:88).  
Interjektioner och utrop  
Tabellen nedan redogör för förekomsten av interjektioner och utrop; 
språkhandlingar som i textsammanhanget ger uttryck för vad någon 
förväntas känna inför något eller som får den tilltalade att lystra (jfr 
Hellspong & Ledin 1997:162). Till kategorin utrop har jag både 
räknat ofullständiga satser med utropsfunktion och en del fullständi-
ga satser med utropstecken, exempelvis ”Nu har du chansen!”  
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Tabell 7.8 Andrapersonspronomen (singular) av totalt antal ord per broschyr  
 

 Du, dig, din, ditt, dina 
Förbered rökstoppet 
Tobaksfri graviditet 
Fimpa Nu!  
Fri från tobak i samband med operation 

9 % 
5,9 % 
6,6 % 
5,7 % 

 
Förekomsten av andrapersonpronomen i singular, med objekts- och 
possessivformer inräknade, uppgår till 9 procent av det totala antalet 
ord i broschyren från Sluta-Röka-Linjen jämfört med cirka 6 pro-
cent av det totala antalet ord i broschyrer riktade till gravida, ung-
domar och operationspatienter. Direkt du-tilltal är alltså något van-
ligare i broschyren för normalpatienten. Förklaringen till detta är att 
det direkta du-tilltalet i dessa broschyrer upphör när potentiellt kän-
sliga teman tas upp. Du-tilltalet är dock inte konsekvent genomfört i 
någon av broschyrerna. I Förbered rökstoppet ersätts du-tilltal med 
förstapersonpronomen i singular (jag) i självtester och i några avsnitt 
inkluderas den inskrivna läsaren i vi och man, som i textsamman-
hanget kan förstås som vi människor eller rökare i allmänhet. Tabel-
len nedan visar broschyrernas förekomst av förstapersonspronomen i 
singular och kollektiva pronomen med personreferens.  
 
 
Tabell 7.9 Förstapersonspronomen och allmänna pronomen med personreferens 
av totalt antal ord/broschyr  
 
 Förbered 

rökstoppet 
Tobaksfri 
graviditet 

Fimpa 
Nu! 

Fri från tobak i samband 
med operation 

Jag 
Vi 
Man 

0,1 % 
0,2 % 
0,1 %  

0,9 % 
0,1 % 
0,1 % 

0,8 % 
0,05 %  
0,3 % 

 - 
- 

0,5 % 
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som innehållet tar upp allvarliga komplikationer i samband med 
operationer. I broschyren förekommer också en bild som visar en 
operationssax och en bild på en allvarlig, äldre kvinna. I ett auten-
tiskt vårdsamtal om rökavvänjning skulle en läkare eller sjuksköters-
ka troligen inte välja att inleda ett samtal om tobaksavvänjning med 
orden: ”Nu har du chansen!” Det skulle tyda på bristande empati för 
patientens situation. Sändarens grepp att efterlikna samtalsdrag i 
textutformningen och att använda samma typ av uppmuntrande 
fraser oavsett vilka de tänkta mottagarna är riskerar i operationsbro-
schyren att försvåra textreceptionen, eftersom tonfallen i de budskap 
som signaleras genom utropen inte överensstämmer med tonfallet i 
texten för övrigt.  
 
7.1.2 Tilltal och omtal  
Direkt du-tilltal är den dominerande tilltalsformen i patientbroschy-
rerna, vilket kan ses som ett förväntat resultat eftersom du har varit 
den gängse tilltalsformen i texter från myndigheter till medborgare 
från 1970-talet och framåt (jfr Mårtensson 1988:123 ff; Lind Palicki 
2010:40). Sedan år 2009 har myndighetstexter krav på sig att vara 
skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk, enligt den så kalla-
de klarspråksparagrafen i Språklagen (SFS 2009:600 11 §). Du-
tilltal hör också till de drag som brukar förespråkas i skriv-
handledningar för myndighetsskribenter (se t.ex. Ehrenberg-Sundin 
2008; Myndigheternas skrivregler 2001). 

Ett antagande jag gör i studien är att offentligfinansierat patient-
material för tobaksbrukare har utformats för att vara kombinerbart 
med principer för motiverande samtal som muntlig praktik. Det 
finns ingen motsättning mellan MI-principer och klarspråksprinci-
per; i MI-andan och klarspråksperspektivet eftersträvas ett mottagar-
anpassat språk som främjar en symmetrisk relation mellan expert och 
medborgare.  

Tabellen nedan visar förekomsten av andrapersonspronomen i 
singular av totalt antal ord per broschyr. Tilltalsformen ni, det vill 
säga andrapersonspronomen i plural, förekommer inte i någon av 
broschyrerna. 
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innehållet inte direktadresseras. Genom den ställföreträdande mam-
mans röst avslöjas något om sändarens syn på rökande mammor och 
vilka förkunskaper om rökning dessa förväntas ha. Den ställföre-
trädande mamman ställer frågor som: ”Ökar risken för plötslig späd-
barnsdöd om jag röker?”, ”Är det för sent att sluta?” och ”Vad ska jag 
göra?” 

I utdraget nedan visas en del av dialogsekvensen, där frågeställa-
ren inte bara formulerar frågor utan också går i försvarsställning och 
berättar om hur det var för ”en som rökte när hon väntade barn”. På 
så sätt efterhärmar dialogsekvensen ett motiverande samtal där kli-
enten inte bara ställer frågor utan också ifrågasätter experten. Exper-
ten svarar utan att skuldbelägga mamman, men påtalar att hennes 
graviditet kan bli ”mer normal”. Utdraget visas så som det ser ut i 
broschyren med den fiktiva frågeställarens repliker i versaler och fet 
stil.  
 

Exempel 7.1  
 
JAG KÄNNER EN SOM RÖKTE NÄR HON VÄNTADE 
BARN, OCH HENNES BARN VAR FRISKT OCH VÄGDE 3,6 
KILO! 
En betydande riskökning innebär inte att alla drabbas. Men man kan 
ändå se att barnet mår sämre när mamman röker. Barnet rör sig mindre 
och pulsen ökar. 
 
JAG HAR REDAN VARIT GRAVID ETT TAG. ÄR DET FÖR 
SENT ATT SLUTA? 
Nej, det är aldrig för sent. Varje gång du avstår från en cigarett eller 
prilla mår ditt barn bättre och din graviditet blir mer normal.  
 

 (Tobaksfri graviditet, s. 6) 
 
En liknande dialogsekvens som den ovan förekommer i ungdoms-
broschyren Fimpa Nu!, som riktar sig till ungdomar på högstadie-
nivå. Textproducenten har alltså valt att utforma likartade dialoger 
med minderåriga modelläsare och modelläsare som är rökande 
mammor i olika åldrar. Den ställföreträdande frågeställaren har ett 
naivt och trotsigt tonfall, som är sig påtagligt likt i båda broschy-
rerna. Det som skiljer de två broschyrerna åt är snarare expertens 
röst än den inskrivna läsarens röst. I ungdomsbroschyren har expert-
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I Tobaksfri graviditet, Fimpa Nu! och Fri från tobak i samband med 
operation upphör det direkta du-tilltalet i avsnitt som berör allvarliga 
hälsorisker. I sammanställningen nedan har jag kartlagt vilka teman 
som tycks sätta gränserna för direkt du-tilltal.  
 
Tobaksfri graviditet Fimpa Nu!  Fri från tobak i samband 

med operation 
Plötslig spädbarnsdöd 
Risker för fosterskador 
 

Cancer  
Skador på lungorna  
Graviditet 
Viktuppgång  

Cancer i bukspottskörteln 
Dödlig stroke 
Dödlig infarkt 
Förhöjt blodtryck 
Permanenta förändringar i 
munslemhinnan  

 
Figur 7.1 Teman utan direkt tilltal  
 
I den korta broschyren Fri från tobak i samband med operation upphör 
du-tilltalet tillfälligt i en sekvens om risker för cancer i bukspotts-
körteln, dödlig infarkt och dödlig stroke, förhöjt blodtryck och per-
manenta förändringar i munslemhinnan om cigaretter ersätts med 
snus. Förstapersonspronomen används inte i denna broschyr. Istället 
varieras du-tilltal med allmänt pronomen (man) och opersonliga 
konstruktioner.  

I Tobaksfri graviditet upphör du-tilltalet i en dialogsekvens om 
risken för plötslig spädbarnsdöd och allvarliga fosterskador om 
mamman röker under graviditeten. I dialogsekvensen inträder en 
anonym röst i första person singular i den inskrivna läsarens ställe. 
Jag-rösten ställer känsliga frågor till en anonym expert om hur rök-
ningen kan skada det ofödda barnet. Broschyren iscensätter alltså ett 
fiktivt samtal mellan en anonym rökande mamma och en anonym 
expert. Strategin fungerar som ett sätt för textproducenten att dis-
tansera den inskrivna läsaren du och hennes barn från den ställföre-
trädande frågeställaren. Texten erbjuder på så sätt en betraktande 
läsarroll i de delar av texten som berör hur mammans rökning kan 
skada fostret. Distans skapas på så sätt mellan den inskrivna läsaren 
du och potentiellt skrämmande innehåll, eftersom det skrämmande 
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och distans är dock mer varierande i broschyrerna riktade till grupper 
som avviker från normen för rökande patienter. Distansen ökar i 
textsekvenser som berör allvarliga hälsorisker. I dessa sekvenser er-
bjuder broschyren för gravida och ungdomsbroschyren en läsarroll 
som åhörare av ett samtal mellan en frågeställare i första person 
singular och en anonym expertröst. I broschyren för operationspati-
enter används istället opersonliga konstruktioner och kollektivt man.  
 
7.1.3 Visuell representation 
I uppställningen nedan ges en översikt av perspektiv och kodnings-
orientering i samtliga personbilder i patientbroschyrerna. Eftersom 
bildmaterialet är litet har jag här valt att ta med hela patientmateria-
let och delat in det i fyra grupper: broschyrer från Sluta-Röka-
Linjen, föräldrabroschyrer, ungdomsmaterialet Fimpa Nu! och Fri 
från tobak i samband med operation.  
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rösten ett mer förmyndaraktigt tonfall än i broschyren för gravida 
rökare. Experten håller långa utläggningar om rökningens skade-
verkning och uppmanar tonåringen att tänka efter.  
 
 

Exempel 7.2  
 
Jag röker så lite så det kan inte skada. 
De flesta som idag röker ett paket om dagen sa precis så i början. Det 
är stor risk att röka mer hela tiden. Det är så beroendet fungerar. Ju 
längre du väntar desto svårare är det att sluta. Om du röker 5 cigaretter 
per dag så röker du nästan 2000 på ett år. Varje cigarett innehåller över 
4000 ämnen och många av dessa är riktigt skadliga. Tänk efter!  
 

 (Fimpa Nu! s. 7) 
 
Expertens svar i exemplet fungerar som en miniföreläsning inom ra-
men för struktur som efterliknar ett muntligt samtal (jfr Ekvall 
2001:49; Byrman 2002:128). Det föreläsande draget är framträdande 
i dialogsekvenserna, men präglar däremot inte de direktadresserade 
avsnitten.  

Ohlsson (2007:156–157) beskriver i sin undersökning av sam-
hällsinformation från PPM-myndigheten jag-representation som en 
närhetsskapande strategi. Det är en strategi som erbjuder läsaren att 
identifiera sig med ett fiktivt jag som är något eller beter sig på ett 
sätt som läsaren kan identifiera sig med. Hellspong och Ledin 
(1997:172) talar om detta som att texter inom sig skapar en social 
ram som efterliknar en autentisk samtalssituation och parterna i den. 
I dialogpartierna i Tobaksfri graviditet och Fimpa Nu! är det dock 
inte självklart att jag-representationen har en närhetsskapande funk-
tion. Texternas jag är inga förebildsmodeller, utan kan snarare ses 
som antimodeller. Jag-representationen tycks i första hand användas 
som en distanserande strategi för att avsändaren ska kunna ge infor-
mation om hälsorisker, men strategin har också en retorisk på-
verkanspotential på så sätt att den fiktiva rösten framstår som så 
okunnig att den fungerar som en antimodell.  

Sammanfattningsvis är du-tilltal den vanligaste tilltalsformen i 
broschyrerna, vilket innebär att relationen mellan textproducenten 
och mottagarna framstår som nära och informell. Graden av närhet 
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Bild 7.1. Päronformad kvinna och äppelformad man. Tobak & Vikt, s. 7 
 
I broschyrerna för blivande och nyblivna föräldrar förekommer en-
dast fotografiska bilder (se exempel 7.2 och 7.3). I jämförelse med 
bilderna i Sluta-Röka-Linjens broschyrer är graden av närhet till de 
betraktade påfallande intim. I broschyrerna visas flera nära ansikts-
bilder av små barn. De representerar alltså inte de tänkta läsarna 
utan det potentiella offret för passiv rökning. I sammanhanget 
appellerar dessa bilder till de tänkta mottagarnas känslor. En avslu-
tande bild i broschyren Tobaksfria barn visar en sovande baby. Bilden 
är tagen ur ett uppifrånperspektiv. Vinkeln placerar alltså betraktaren 
i ovanläge, så att denna framstår som någon som har makt över den 
betraktade. Den sovande babyn förefaller på så sätt befinna sig i en 
utsatt position i relation till betraktaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.2. Tobaksfria barn, s. 10: Kvinna och man. Sovande baby.  
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Tabell 7.10 Patientbroschyrernas personbilder – perspektiv och bildtyp20 
 
Perspektiv 
och bildtyp 

Sluta-
Röka-
Linjens 
broschyrer 
(7 bilder) 

MVC- och 
BVC- 
broschyrer,
(9 bilder) 
 
 

Ungdoms-
broschyren 
Fimpa Nu!  
(10 bilder) 

Fri från tobak i 
samband med 
operation,  
(2 bilder)  

Perspektiv 
ovanifrån 
framifrån 
underifrån 
sidan  
bakifrån 
 
Bildtyp 
fotografisk  
tecknad  

0 %
0 %
0 %

100 %
0 %

0 %
100 % 

22 %
22 %
0 %

56 %
0 %

100 %
0 % 

20 %
50 %
0 %

20 %
10 % 

100 %
0 % 

 
0 % 
0 % 
0 % 

50 % 
50 % 

 
 

100 % 
0 %  

 
I Sluta-Röka-Linjens broschyrer är samtliga illustrationer tecknade 
och ingen av personerna på bilderna möter betraktarens blick. De 
avporträtterade visas från sidan och som helkroppsfigurer. Alla per-
sonbilder med undantag från en bild på en bebis visar medelålders 
människor som är involverade i olika aktiviteter relaterade till to-
baksavvänjningsprojektet. Teckningarna har drag av karikatyrer, det 
vill säga personrepresentationer där de avbildades gester, figurer eller 
anletsdrag är överdrivna i humoristiskt syfte (jfr SAOB 2013: sökord 
karikatyr). Exempelvis visar en av bilderna en kvinna vars spegelbild 
ser ut som ett päron och en man vars spegelbild ser ut som ett äpple 
(se bildexempel 7.1). 
 
                                                 
20  Till personporträtterande bilder har jag inte inräknat den anatomiska illu-

strationen i Vad vinner du på att sluta röka, ej heller en bild av ett foster i 
Tobaksfri graviditet.  
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I ungdomsbroschyren Fimpa Nu! avporträtteras tre tonåringar – en 
pojke och två flickor i femtonårsåldern. Ungdomarna dricker te, äter 
frukt, kramas och skrattar. I en närbild bryter pojken en cigarett i två 
delar. Två av personbilderna är helsidesbilder och flera bilder är nära 
öga-mot-öga-bilder som signalerar intimitet mellan betraktare och 
den betraktade. Helsidesbilderna visar en flicka som biter i ett stort 
äpple och möter betraktarens blick. Samma flicka som visas bakifrån 
när hon kramar en annan flicka. Bilderna visualiserar uppmaningar 
som ges i verbaltexten: ”Ät frukt”, ”Be om en kram”, ”var med dina 
rök- och snusfria kompisar”. Ungdomarna skulle kunna tolkas som 
förebildsmodeller som bjuder in den tänkta mottagaren till sin nära 
gemenskap. De ser ut att ha det trevligt tillsammans och de verkar 
glada, men tillsammans med det verbalspråkliga innehållet säger de 
också något om sändarens idealbild av mottagarna för broschyren; 
när de tänkta mottagarna har slutat med tobak förväntas de ersätta 
cigaretterna med att äta frukt och dricka te. Bilderna inbjuder inte 
läsare, som inte kan identifiera sig med ungdomarna på bilderna och 
deras glada gemenskap (se exempel 7.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.4. Flicka som äter äpple. Ungdomar med tekoppar. Bilder ur Fimpa Nu! 
s. 13 (vänster) och s. 5 (höger)  
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Några av bilderna i föräldrabroschyrerna tillför information som inte 
sägs explicit i texternas verbalspråkliga delar. I Tobaksfri graviditet 
finns två bilder föreställande en man och en kvinna som kramas res-
pektive sitter bredvid varandra i en soffa. Det ena paret visas ur ett 
ovanifrånperspektiv och det andra paret från sidan. De kommer inte 
riktigt nära betraktaren, vilket kanske indikerar att personerna på 
bilden inte representerar broschyrens modelläsare, utan snarare ett 
föräldraideal som de skulle kunna uppnå under förutsättning att de 
slutar att använda tobak. Föräldraidealet representeras av hetero-
sexuella par i 30-årsåldern som till synes vare sig röker eller snusar. I 
tex.ternas verbalspråkliga innehåll sägs ingenting om att föräldra-
skapet innefattar en man och en kvinna. Texten är riktad till ett du 
som är en gravid kvinna. I den mån texten ens berör en andra part i 
föräldraskapet är den verbalspråkliga texten könsneutral och använ-
der ordet partner för den andra föräldern. Valet av bilder i föräldra-
broschyrerna konstruerar alltså en föreställning om föräldraskap och 
graviditet, som inte har någon förankring i textens verbalspråkliga 
delar. På så sätt finns en diskrepans mellan textens verbalspråkliga 
och visuella modelläsare, där den visuella är mer stereotyp (jfr Moen 
2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.3. Bildexempel ur Tobaksfri graviditet 
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der ordet partner för den andra föräldern. Valet av bilder i föräldra-
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Bild 7.3. Bildexempel ur Tobaksfri graviditet 
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tycks främst vända sig till en äldre mottagare, kanske främst äldre 
kvinnor som rökt under större delen av sitt liv. MVC- och BVC-
broschyrernas bildval signalerar att de främst vänder sig till hetero-
sexuella par i trettioårsåldern, och ungdomsbroschyren Fimpa Nu! 
vänder sig till en tonåring som kan identifiera sig med de tedricka-
nde och fruktätande tonåringarna i broschyren.  

Det märks att textproducenten företrädesvis i bildvalet har tagit 
fasta på att bilderna ska ge positiva associationer. Merparten av 
bilderna i broschyren visar glada människor som uppvisar beteenden 
som förespråkas i verbaltexten. Detta bildval kan också ses som 
förenligt med principerna i klientcentrerad kommunikation, där 
vikten av entusiasmerande istället för hotfulla eller öppet argumenta-
tiva budskap lyfts fram. Den enda broschyr som avviker från detta 
generella mönster för bildvalet i patientbroschyrerna är Fri från tobak 
i samband med operation. Det kan bero på att för operationspatienten 
är det ett tvång att sluta röka om operationen ska bli av.  

7.2 Sammanfattning. Modelläsare i broschyrerna  
De fyra näranalyserade broschyrerna uppvisar drag som avviker från 
principer för klientcentrerad kommunikation, exempelvis direkta 
uppmaningar och slutna frågor. Broschyren från Sluta-Röka-Linjen 
konstruerar dock en modelläsare som ligger närmare ett patientauto-
nomt ideal än de övriga broschyrerna. Med den rökande normalpati-
enten är kommunikationen mer förhandlande än i broschyrerna för 
grupperna rökande föräldrar, rökande ungdomar och rökande opera-
tionspatienter. Inslagen av modifierade påståenden och imperativ är 
mer frekventa, liksom öppna, utforskande frågor och du-tilltal. Bild-
valet i materialet från Sluta-Röka-Linjen avviker från de övriga bro-
schyrerna på så sätt att de är tecknade och har drag av karikatyrer. 
Genom bildvalet signalerar textproducenten att den prototypiska lä-
saren av Sluta-Röka-Linjens broschyrer är i medelåldern och har 
förmåga att se på sig själv och tobaksavvänjningen med ett visst mått 
av humor och självdistans.  

Du-tilltal är den dominerande tilltalsformen i de fyra broschyrer-
na, men det är inte konsekvent genomfört i någon av dem. Mest 
varierande är tilltalet i Tobaksfri graviditet och Fimpa Nu! vilket får 
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I Fri från tobak i samband med operation har bilder inte en lika fram-
trädande position som i ungdomsbroschyren. Det finns två person-
bilder i broschyren (se bilaga 1, exempel 7.4). Den ena visar en kvin-
na som betraktas från sidan. Kvinnan är i 60–70-årsåldern och ser 
allvarlig ut. Hon har blicken fäst i fjärran. Den andra bilden i bro-
schyren visar ett par i obestämd ålder som går längs en strand. 
Bilden är ganska mörk och paret syns på avstånd snett bakifrån. Av-
stånd signalerar enligt Kress och van Leeuwen en formell eller 
distanserad relation (Kress & van Leeuwen 2006:148). Bilderna har 
inget tydligt samband med textens skriftliga innehåll, men det är 
något mörkt och ödesmättat över bildvalet som skiljer dem från 
bilderna i de andra patientbroschyrerna. Bildvalet för tankarna till 
bilder i reklam för försäkringsbolag eller begravningsbyråer. Tillsam-
mans med en bild föreställande en operationssax förstärks det ödes-
mättade intrycket. Bildvalet signalerar något som inte har en någon 
tydlig förankring i verbaltexten: att texten faktiskt vänder sig till per-
soner som riskerar att dö om de inte slutar med tobak före operation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.5. Bildexempel ur Fri från tobak i samband med operation, s. 7 och s. 8: 
Allvarlig kvinna. Operationssax.  
 
Sammantaget signalerar bildvalet i ungdomsbroschyren och föräldra-
broschyrerna en närmare relation mellan sändare och tänkta mot-
tagarna än bildvalet i Sluta-Röka-Linjens broschyrer och broschyren 
för rökare som ska opereras. En stor del av utrymmet i föräldra- och 
ungdomsmaterialet ägnas åt personbilder och flera av bilderna 
inbjuder till ögonkontakt mellan de avporträtterade och betraktaren. 
De som erbjuds möjlighet att identifiera sig i Sluta-Röka-linjens 
bilder är medelålders personer med humoristisk distans till sig själva 
och sin tobaksavvänjning (se kapitel 6). Tobaksfri inför din operation 
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8 KOMMUNIKATIVA STRATEGIER 
– SAMMANFATTNING OCH 
DISKUSSION 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras avhandlingens huvud-
resultat. Undersökningen är att betrakta som en kvalitativ fallstudie 
med kvantitativa inslag. Det är vanskligt att dra långtgående slut-
satser om språkliga strategier generellt i samtida, statlig folkhälso-
upplysning utifrån denna fallstudie, men jag vill dock framhålla att 
flera av studiens resultat stöder tidigare kritisk forskning om statliga 
folkhälsoupplysningsdiskurser (jfr Vallgårda 2003, Olsson 1997 och 
1999, Palmblad & Eriksson 1995; Lundgren 2010). Avslutningsvis 
ger jag några förslag till vidare forskning. 
 

8.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
Avhandlingens syfte är att undersöka innehåll och kommunikativa 
strategier i statligt finansierade och nationellt spridda texter inom ett 
tobakspolitiskt uppdrag från regeringen till Statens folkhälsoinstitut 
som pågick under åren 2008–2010 genom satsningar på nya upp-
lysningsmetoder. Uppdraget var att minska antalet rökare i Sverige.  

Materialet i undersökningen består av 16 texter, varav 6 längre 
samtalshandledningar för hälso- och sjukvårdspersonal och 10 korta-
re texter riktade till rökare ur olika målgrupper. Studien berör hur 
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till följd att relationen mellan mottagare och textproducent i dessa 
broschyrer framstår som ömsom mycket nära och ömsom distanse-
rad.  

I Tobaksfri graviditet och ungdomsbroschyren Fimpa Nu! kon-
strueras modelläsare som påminner mycket om varandra, fastän bro-
schyrerna riktar sig till mottagare i olika åldersspann. De mo-
delläsare som erbjuds läsaren i dessa texter har en låg grad av auto-
nomi. De blir föremål för styrande språkhandlingar, som handlings- 
och tankeinstruerande uppmaningar och slutna frågor. I ungdoms-
broschyren används också konfrontativa och värderande frågor som 
går stick i stäv med principerna i klientcentrerade terapier. Direkt 
styrande språkhandlingar blandas dock med kommunikativa stra-
tegier som efterliknar MI som muntlig praktik, exempelvis entusias-
merande utrop. Gemensamt för broschyren för gravida och bro-
schyren för ungdomar är vidare att dessa texter iscensätter en ut-
bildande dialog mellan en anonym frågeställare i första person singu-
lar och en anonym expertröst när framställningen berör potentiellt 
känsliga teman. Gemensamt är också det fotografiska bildvalet som 
signalerar en vilja från textproducentens sida att lyfta fram icke-rö-
kande förebilder. Den visuella representationen i dessa broschyrer är 
alltså inte överensstämmande med de modelläsare som texternas ver-
balspråkliga delar konstruerar, utan bilderna representerar snarare ett 
ideal som de tänkta läsarna har att leva upp till.  

Modelläsaren i Fri från tobak i samband med operation ligger allra 
längst ifrån ett patientautonomt ideal. Texten ger direkta direktiv 
och varnar för olika komplikationer, som kan tillstöta om patienten 
inte slutar med tobak inför sin operation. Direkt föreskrivande och 
varnande språkhandlingar blandas dock med entusiasmerande utrop, 
som ger intryck av att operationen och den därtill kopplade rökav-
vänjningen är ett frivilligt projekt. De positiva språkhandlingarna 
står i stark kontrast till broschyrens verbalspråkliga och visuella inne-
håll. Teman som tas upp är exempelvis allvarliga sjukdomssymptom 
och hälsorisker. Bildvalet är ödesmättat och visar bland annat ett par 
som vandrar längd en mörklagd strand. Den dominerande tilltals-
formen i broschyren är du-tilltal, men i avsnitt om allvarliga hälso-
risker och sjukdomar ersätts det direkta tilltalet av opersonliga kon-
struktioner.  
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liv. Av handledningarna framkommer att de flesta rökare förutsätts 
kunna klara av att sluta röka på egen hand med hjälp av korta moti-
verande samtal och självhjälpsbroschyrer av den typ som Sluta-
Röka-Linjen tillhandahåller. Vissa grupper av rökare konstrueras 
dock som ointresserade eller inkapabla att på egen hand genomföra 
rökavvänjningsprojektet. Handledningarna konstruerar en dikotomi 
mellan ett slags normalrökare – som kan förstås som en majoritet av 
alla vuxna, rökare – och grupper som avviker från denna norm. Nor-
malrökaren antas redan ha grundläggande kunskaper om hur rök-
ning kan påverka hälsan och tillskrivs ett intresse för förändring. I 
samtal med vårdpersonal förutsätts att normalrökarna är aktiva och 
ställer frågor och ger egna förslag på hur livsstilsförändringen skulle 
kunna genomföras.  

Rökare som inte visar någon vilja att förändra sitt beteende samt 
rökande gravida kvinnor, rökande ungdomar och rökande med psy-
kisk funktionsnedsättning framställs i handledningarna som särskilt 
emotionellt krävande för vårdpersonal att samtala med, som i exem-
plen ”Att hjälpa unga människor att sluta röka är ofta en utmaning!” 
och ”Det är lätt att bli upprörd när en gravid kvinna röker”. I be-
skrivningar av samtal med dessa grupper är det inte självklart att 
rökarnas egen vilja och motivation står i fokus; patientcentrerade 
föreställningar får i beskrivningar av dessa grupper ge vika för mer 
styrande och expertorienterade synsätt på hur samtalen om tobaksav-
vänjning ska utformas. I den andra delstudien, Argumentation om 
motivation (kapitel 6), näranalyseras en längre handledning och fem 
broschyrer i syfte att belysa hur textproducenten genom olika argu-
mentationsstrategier legitimerar textinslag som inte självklart är 
förenliga med synsätt i en diskursiv praktik som betonar rökarnas 
egenmakt. Delstudiens frågor är:  
 

  Genom vilka strategier möjliggörs styrande eller motstridiga 
inslag i egenmaktsdiskursen?  

  Hur har strategierna anpassats efter olika adressater: behand-
lare och brukare?  

 
Analysen visar att textproducenten i båda materialgrupperna använ-
der en kombination av särkopplande (dissocierande) och samman-
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myndighetens upplysningsuppdrag i texterna kombineras med före-
ställningar om rökarnas egenmakt och förmåga att själva fatta beslut 
i hälso- och livsstilsfrågor. Gemensamt för handledningarna och 
broschyrerna är att texterna hör till vårdkontexter, där samtals- och 
behandlingsmetoden motiverande samtal används. Motiverande 
samtal, eller MI efter engelskans motivational interviewing, är en 
patientcentrerad samtals- och behandlingsform som ska hjälpa per-
soner att komma till rätta med olika typer av missbruk eller själv-
destruktiva beteenden. Metoden går ut på att behandlare ska respek-
tera individens egenmakt – empowerment. Det innebär att behand-
laren i egenskap av expert inte oombedd ska ge direkta hälsoråd utan 
ska istället försöka locka fram individens inre motivation till föränd-
ring genom att ställa öppna frågor om hur individen skulle vilja leva 
sitt liv.  

Texternas kommunikativa strategier studeras mot bakgrund av det 
politiska uppdraget och motiverande samtal som diskursiv praktik. 
Studiens fokus är analys av hur innehåll, argumentation, språkhand-
lingar, personbilder och tilltal har anpassats efter olika mottagare i 
den diskursiva praktiken Undersökningen är indelad i tre delstudier, 
som redovisas i var sitt kapitel och berör olika aspekter av materialet 
med djupanalyser i delar av materialet. Den första delstudien, Före-
ställningar om rökare och tobaksavvänjning (kapitel 5) undersöker de 
föreställningar eller diskurser om rökare och tobaksavvänjning som 
kommer till uttryck i de båda materialgrupperna: 
 

  Vilka föreställningar om rökare och tobaksavvänjning domi-
nerar i texterna? 

  Hur skiljer sig innehållet i texterna åt beroende på mot-
tagargrupp?  

  Vilka egenskaper och handlingsmönster tillskrivs olika grup-
per av rökare?  

  Hur framställer handledningarna relationen mellan samtals-
parterna i motiverande samtal om tobak?  

 
Resultatet visar att texterna framställer rökavvänjningen som en i 
första hand individuell process, där individen i normalfallet förväntas 
ta aktivt ansvar för sin livsstilsförändring och införa nya vanor i sitt 
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myndighetens upplysningsuppdrag i texterna kombineras med före-
ställningar om rökarnas egenmakt och förmåga att själva fatta beslut 
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per av rökare?  
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Resultatet visar att texterna framställer rökavvänjningen som en i 
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Resultatet visar att de fyra näranalyserade broschyrerna uppvisar drag 
som avviker från principer för patientcentrerad kommunikation, 
exempelvis direkta uppmaningar som: ”Ät frukt!” och slutna frågor 
som ”Vill du fortsätta lura dig själv?” Broschyren från Sluta-Röka-
Linjen konstruerar dock en modelläsare som ligger närmare ett pati-
entautonomt ideal än de övriga broschyrerna. Med den vuxna nor-
malrökaren är kommunikationen mer förhandlande än i broschy-
rerna för rökande föräldrar, ungdomar och operationspatienter. In-
slag av modifierade påståenden och imperativ (exempel: ”Du kan 
göra så här”, ”Gör gärna så här!”) är frekventa i broschyren, liksom 
öppna, utforskande frågor och du-tilltal. Modelläsarna i broschyrer 
riktade till grupper som inte frivilligt har sökt rökavvänjningsstöd, 
exempelvis blivande mammor som besöker mödravården är däremot 
utformade på ett mer styrande sätt där Statens folkhälsoinstitut intar 
en expertroll och utfärdar direkta direktiv för hur läsaren ska agera, 
som: ”Gör så här!” Sådana styrande inslag blandas med uppmun-
trande tillrop som ger intryck av att rökavvänjning trots allt är något 
som individen själv väljer, som i: ”Nu har du chansen!”  

Slutsatser som kan dras utifrån de tre delundersökningarna är att 
styrande föreställningar och föreställningar om rökares egenmakt 
existerar parallellt i de statliga rökavvänjningstexterna. Styrande in-
slag är som mest framträdande i handledningarnas avsnitt om grup-
per som i mötet med vårdpersonal inte visar sig intresserade av att 
vilja sluta röka. I broschyrmaterialet är de styrande inslagen mest 
framträdande i broschyrer riktade till operationspatienter, ungdomar 
och blivande föräldrar. Båda materialgrupperna – handledningar och 
broschyrer – ger dock intryck av att vara utformade för att vara för-
enliga med en patientcentrerad, diskursiv praktik. Detta märks till 
exempel genom förekomsten av sammankopplande och särkopplan-
de argumentationsstrategier som legitimerar eller dämpar styrande 
inslag genom analogier och metaforer som jämför relationen mellan 
klient och terapeut med ”en dans” där klienten styr, eller som ”seg-
ling” där ”klienten äger båten” och ”styr båten”, där individens egen 
vilja står i fokus.  

I analysen av broschyrernas personbilder har jag kartlagt perspek-
tiv och kodningsorientering, och därefter mängden av olika perspek-
tiv och kodningsorientering i bilder riktade till 4 olika målgrupper av 
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kopplande argumentationsstrategier för att legitimera styrande in-
slag, eller innehåll som strider mot principer i motiverande samtal 
som diskursiv praktik. Den näranalyserade handledningen är till 
synes utformad för att vara förenlig med kommunikativa normer i 
den diskursiva praktiken. Innehållet förankras i en patientcentrerad 
diskurs genom hänvisningar till förgrundsgestalter inom kognitiv 
psykologi. Styrande inslag förekommer dock parallellt med innehåll 
som betonar rökarnas egenmakt, och dessa styrande inslag legiti-
meras genom en kombination av dissociationer och generaliseringar 
Rökare delas in i olika kategorier som tillskrivs vissa beteenden och 
gruppegenskaper som legitimerar en mer styrande behandling, som: 
”De flesta som röker är ambivalenta.” 

I broschyrerna riktade till rökare är sammankopplande suces-
sionsargument och generaliseringar de vanligast förekommande stra-
tegierna. Successionsargumenten används företrädelsevis för att lyfta 
fram positiva konsekvenser som rökavvänjning skulle kunna föra 
med sig för rökarna, men också som ett sätt för textproducenten att 
peka ut vilka beteenden som skulle kunna leda till negativa konse-
kvenser för individen. Genom successionsargumenten möjliggörs 
normerande inslag som pekar ut vilka beteenden som ses som bra re-
spektive dåliga men utan att dessa inslag utformas som direktiv. 
Därmed ger även broschyrerna intryck av att vara utformade för att 
vara förenliga med normer i motiverande samtal som diskursiv prak-
tik. Exempel på successionsargument: ”Om du skaffar dig kunskaper 
om näringsinnehållet i olika livsmedel, följer våra råd och har tåla-
mod kan du bryta den här vanan på ett par veckor.” 

I den tredje delstudien, Rökare som modelläsare (kapitel 7), under-
söks modelläsare i broschyrer riktade till 4 olika målgrupper av 
rökare: Sluta-Röka-Linjens användare, gravida rökare, rökande ung-
domar och rökande operationspatienter. Modelläsare ska här förstås 
som det sätt som textproducenten har tillrättalagt texterna på för de 
tänkta läsarna. Variabler som undersöks är språkhandlingar, verb-
frasmodalitet, pronomenanvändning och personbildsval. Analys-
frågan i detta kapitel är:  
 

  Hur förhåller sig broschyrernas modelläsare till den diskur-
siva praktikens normer för kommunikation mellan experter 
och lekmän?  
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ändringsprocesser som krävs för att individen ska bli en hälsosam 
medborgare (jfr Olsson 1999:passim). En inneboende och i diskurs-
en aldrig ifrågasatt grundpremiss är att hälsa är något som hör ihop 
med individens egna val men att det är statliga aktörers uppgift att 
peka ut vilka val som är hälsosamma respektive ohälsosamma. Häl-
sosamma medborgare kännetecknas av att de utåt sett visar sig in-
tresserade av en livsstilsförändring och är villiga att avsätta tid och 
pengar till hälsofrämjande aktiviteter och behandlingar. Något som 
exempelvis tas för givet i den statliga tobaksavvänjningsdiskursen är 
att de som slutar röka förväntas vara oroliga över att gå upp i vikt 
och därför har behov av information om kost och motion.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för den allmänna hälso- 
och sjukvården en vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 
1982:763). Det finns skäl att ifrågasätta om de texter som har under-
sökts i den här studien främjar ett sådant synsätt eller om de snarare 
bidrar till att främja ojämlikhet i bemötandet av olika patientgrup-
per. Under åren 2008 till 2010 tilldelades Statens folkhälsoinstitut 
totalt 69 miljoner kronor till tobaksförebyggande åtgärder. Utgångs-
punkten för tobaksuppdraget var regeringens fyra nationella delmål 
inom tobaksområdet, varav ett innefattade en halvering av rökandet 
till år 2014 i de grupper som röker mest i Sverige. Nuvarande Folk-
hälsomyndigheten betonar i sin återredovisning att uppdragets ge-
nomförande ”var alltför kort för att kunna uppvisa effekter och på-
verka andelen som röker eller snusar och därmed få genomslag i sta-
tistiken för respektive nationellt delmål” (Folkhälsomyndigheten 
2014a). Man har alltså inte kunnat påvisa några tydliga effekter av 
de satsningar som gjordes på målgruppsanpassad tobaksavvänjning. 
Statistik över andelen dagligrökare i Sverige visar en minskning från 
cirka 14 procent av befolkningen år 2008 till 13 procent av befolk-
ningen 2010. Men fastän befolkningens rökning totalt sett har min-
skat har skillnaderna mellan olika socioekonomiska gruppers tobaks-
vanor ökat (SCB 2014: Undersökningarna om levnadsförhållanden; 
Nationella folkhälsoenkäten 2013). Folkhälsomyndigheten konstate-
rar på sin webbplats att den nuvarande fördelningen av rökvanorna 
är en bidragande orsak till skillnader i hälsa mellan olika grupper i 
samhället (Folkhälsomyndigheten 2014b). Enligt SCB:s levnadsni-
våundersökningar rökte 31 procent (motsvarande ca 349 500 perso-
ner) ur den socioekonomiska gruppen arbetare år 2012 jämfört med 
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rökare. Genom denna kvantitativt inriktade analys har jag kunnat 
urskilja eventuella skillnader i hur textproducenten har valt att skapa 
närhet och distans till olika målgrupper av rökare. Resultaten visar 
att bilderna i några broschyrer åskådliggör påståenden om vilka för-
delar som kan finnas med att sluta röka. Textproducenten har i bild-
valet företrädesvis tagit fasta på att bilderna ska ge positiva associa-
tioner. De flesta bilder i broschyren visar glada människor som upp-
visar beteenden som förespråkas i verbaltexten. Tillsammans med 
verbaltexten fungerar bilden som ett indirekt löfte, inte bara om en 
bättre hälsa utan också ett bättre liv genom självförverkligande 
genom rökstoppet. Sammantaget kan bildvalet ses som förenligt 
med principerna i motiverande samtal, där vikten av entusiasmeran-
de snarare än skrämmande eller öppet argumentativa budskap lyfts 
fram. 

8.2 Avslutande diskussion i ljuset av den 
diskursteoretiska modellen  
I min studie använder jag Faircloughs diskursteoretiska modell som 
innehåller nivåerna social, diskursiv och textuell nivå. Jag kommer 
här att diskutera resultaten utifrån den teoretiska modellen. Det ska 
påpekas att studien är textfokuserad, med det teoretiska grundanta-
gandet att kommunikationsnormer i den muntliga diskursiva prakti-
ken får konsekvenser för textutformningen. Det betyder att innehåll 
som strider mot riktlinjerna i MI-metodik måste legitimeras på ett 
sätt som är trovärdigt för respektive materialgrupps adressater: vård-
personal respektive tobaksbrukare. I den föregående resultatredovis-
ningen märks textproducentens anpassning till den diskursiva prak-
tiken i teman, argumentation, språkhandlingar, pronomenanvänd-
ning och bildval.  

En inneboende problematik i moderna folkhälsodiskurser, som 
gör anspråk på att fokusera på medborgarnas egenmakt, är att egen-
maktsambitionerna utgår från politiska målsättningar snarare än från 
medborgarna själva (jfr Vallgårda 2003:passim; Lundgren 2010:86). 
I de undersökta texterna är det tydligt att staten har ambitioner att 
via rökavvänjningsdiskursen fostra medborgare till en allmänt sunda-
re livsstil. Rökningen tycks bara vara det första steget i en rad för-
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social praktik – statlig folkhälsoupplysning – som under de senaste 
decennierna alltmer lagt tonvikt vid individens eget ansvar för den 
egna hälsan och konsumtionen (jfr Giddens 1991:101 ff) är det 
följdriktigt att den statliga rökavvänjningsdiskursen framställer rök-
avvänjning som ett självvalt projekt kopplat till individuell prestation 
och individuell utveckling. Ett sådant synsätt är förenligt med 
patientcentrerade behandlingsformer som betonar individens auto-
nomi. Å andra sidan visar tidigare forskning (jfr Vallgårda 2003) att 
idéer om individers eget ansvar inte utesluter paternalistiska inslag i 
moderna folkhälsodiskurser. Även om min studie är liten går det att 
urskilja en tendens till ett mer förmyndaraktigt språkbruk i patient-
broschyrer riktade till särskilda grupper i befolkningen, samt i hand-
ledningarnas beskrivningar av grupper som i mötet med vårdperso-
nal inte visar sig intresserade av en livsstilsförändring. Genom kom-
munikativa strategier som antingen legitimerar de paternalistiska in-
slagen eller strategier som efterhärmar kommunikationsprinciper i 
motiverande samtal ger dock texterna intryck av att vara funktionella 
i en patientcentrerad, diskursiv praktik.  

Det ska påpekas att det i studien har varit svårt att dra en gräns 
mellan kommunikativa strategier som kan ses som anpassningar till 
en specifik diskursiv praktik – motiverande samtal om tobak – och 
dess deltagare, och textdrag som mer allmänt kan förknippas med ett 
samtida, informaliserat och individualiserat myndighetsspråk. Sedan 
1970-talet har det blivit vanligt att myndigheter använder du-tilltal i 
kommunikation med medborgarna (jfr Mårtensson 1988; Lind Pa-
licki 2010). Strategierna i patientbroschyrerna kan kanske delvis för-
klaras av att vi lever i ett informationssamhälle där myndighets-
information numera får konkurrera om läsarnas uppmärksamhet på 
ett annat sätt än tidigare i historien, och där myndighetsinformation 
har närmat sig den kommersiella reklamens kommunikativa strate-
gier (jfr Korp 2002:79; Ohlsson 2007:183 ff). Broschyrmaterialet 
uppvisar drag som för tankarna till reklamtexter, exempelvis direkta 
frågor, uppmaningar, utrop och känslomässigt engagerande bilder 
(jfr Korpus 2008:236 ff).  

Slutligen vill jag återknyta till Faircloughs diskursteoretiska mo-
dell, där diskursbegreppet förstås som bestående av tre dimensioner: 
social, diskursiv och textuell praktik. De tre nivåerna i modellen på-
verkar ömsesidigt varandra (Fairclough 2010:94). Modellen utgår 
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21,4 procent år 2008. Det innebär en ökning på cirka 66 300 
personer under perioden.  

I min undersökning har jag kunnat konstatera att statligt finansi-
erat material om tobaksavvänjning konstruerar en uppdelning mellan 
olika grupper av rökare. Jag ser det som särskilt problematiskt att 
handledningar riktade till vårdpersonal indelar rökare i kategorierna 
intresserade och ointresserade rökare, där företrädesvis den först-
nämnda kategorin tillskrivs de förmodade resurser som krävs för att 
sluta röka, exempelvis motivation, ett intresse för den egna hälsan, 
tid, ekonomiska resurser och fungerande sociala nätverk. Den stat-
liga diskursen om tobaksavvänjning ger uttryck för föreställningar 
om att rökavvänjning är svårare för vissa grupper än för andra, och 
att rökavvänjning generellt sett är något komplicerat som kräver en 
omläggning av den individuella livsstilen i stort. Det är enligt min 
mening svårt att se hur texternas innehåll och utformning relaterar 
till tobaksuppdragets målsättning att halvera rökningen i de befolk-
ningsgrupper som röker mest, eftersom det enligt ideologin i bro-
schyrerna och även handledningarna krävs motivation, kunskap, tid 
och pengar för att kunna sluta röka. Tobaksavvänjningsprojektet ter 
sig så komplext att det är svårt att se att det ska kunna locka per-
soner i socialt och ekonomiskt utsatta positioner att vilja sluta röka. 
Mina analyser tyder på att den statliga rökavvänjningsdiskursen i 
första hand riktar sig till en redan upplyst och resursstark medelklass, 
fastän andelen rökare i Sverige är som högst bland ekonomiskt ut-
satta och lågutbildade samhällsgrupper (jfr Nationella folkhälsoen-
käten 2012). Rökavvänjningsprojektet framstår som så tidskrävande 
och komplicerat att det troligen inte alls appellerar till svaga grupper, 
om man inte redan är hundraprocentigt säker på att man vill sluta 
röka. 

I avhandlingsarbetet har en hypotes varit att texterna präglas av 
en inneboende konflikt mellan ett folkhälsopolitiskt och ett terapeu-
tiskt synsätt på medborgares egenmakt – empowerment – i hälso-
frågor. Resultaten av argumentationsanalysen i kapitel 6 kan eventu-
ellt tolkas på ett annat sätt, nämligen att det inte nödvändigtvis rör 
sig om en konflikt utan om två parallella synsätt som blir möjliga att 
förena genom olika legitimerande strategier. Enligt Fairclough 
(1992:92) står diskursiva praktiker i ett dialektiskt förhållande till 
sociala praktiker. Om vi å ena sidan ser texterna som delar av en 
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sera hur myndigheter väljer att representera och tilltala exempelvis 
mottagare i olika ålderskategorier. I fortsatt textforskning vore det 
också angeläget att fokusera mer på det visuella innehållet i myndig-
hetsbaserade hälsodiskurser, och framförallt på samspelet mellan det 
visuella och verbalspråkliga innehållet. Denna textfokuserade studie 
av kommunikativa strategier i statligt finansierade texter om tobaks-
avvänjning väcker även frågor som rör maktrelationer mellan hälso-
främjande myndigheter, hälso- och sjukvården och hur känslig 
hälsoinformation kan kommuniceras till enskilda medborgare.  

Undersökningen har belyst textinterna, kommunikativa strategier 
i handledningar för vårdpersonal och broschyrer, men däremot inte 
kommunikativa strategier i autentiska vårdsamtal om tobaksavvänj-
ning. I fortsatt forskning kunde det vara relevant att utveckla studien 
med mer etnografiskt inriktade metoder för att undersöka hur tex.-
terna tillämpas och uppfattas av tobaksbrukare respektive vårdperso-
nal. Det vore även intressant att vidareutveckla och tillämpa de nyre-
toriska analysredskapen på flera folkhälsopolitiska texter, exempelvis 
för att undersöka hur statliga aktörer argumenterar i frågor som rör 
sexualvanor, drogmissbruk och psykisk ohälsa.  
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från en socialkonstruktivistisk språksyn, vilket innebär att all kun-
skap ses som socialt konstruerad och socialt konstruerande. I det här 
fallet handlar det om hur staten genom riktad information vill få den 
rökande befolkningen att sluta röka. Studien visar att Folkhälsoinsti-
tutets sätt att uppfatta, tala om och förstå världen – här hur rökare 
ska göras rökfria – baseras på vissa antaganden, som är styrda och re-
producerade av exklusion och inklusion. För att inkluderas i den 
statliga rökavvänjningsdiskursen förutsätter den statliga textprodu-
centen att individen ska ta ansvar för sin egen rökavvänjning. An-
svarstagande kopplas i diskursen samman med att visa sig motiverad, 
påläst, intresserad, aktiv och förändringsbenägen. Samtidigt står det 
klart att den folkhälsopolitiska, sociala praktiken fortfarande bottnar 
i traditionella föreställningar om att folket behöver upplysning i 
frågor som rör privata levnadsvanor – i annat fall skulle texterna inte 
ha producerats överhuvudtaget. Fairclough betonar att makt-
relationer och ideologier ständigt är under förhandling (Fairclough 
2010:67–68). Diskurser är alltså inte statiska utan ständigt under 
utveckling. Kanske kan texterna i denna undersökning ses som före-
gångare för en ny form av individcentrerad upplysningsdiskurs, där 
fokus alltmer riktas mot vad individen kan göra för sig själv snarare 
än vilken slags hjälp individen kan förvänta sig av samhället. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Undersökningen aktualiserar frågor om myndighetstexters mottagar-
anpassning och språklig och multimodal diskriminering. Är det 
exempelvis självklart att minderåriga medborgare ska tilltalas mer 
auktoritärt än vuxna medborgare, eller att broschyrer riktade till för-
äldrar visuellt ska representera till synes traditionella kärnfamiljer? 
Diskursiv diskriminering innebär att texter konstruerar olika grupp-
identiteter och sedan bemöter dem med olika kommunikativa strate-
gier. Exempel på kommunikativa strategier som kännetecknar en 
diskriminerande retorik är att osynliggöra vissa grupper genom att 
inte omtala dem eller att tillskriva vissa grupper specifika beteenden 
och värderingar (jfr Boréus 2006:164–179). Jag har inte anlagt något 
uttalat intersektionalistiskt perspektiv i undersökningen, men resul-
taten tyder på att det i fortsatt forskning är angeläget att problemati-
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SUMMARY 
The aim of this dissertation is to examine the content and commu-
nicative strategies in texts used in a project on tobacco policy dele-
gated by the Swedish government to the National Institute of Public 
Health, “The National Tobacco Assignment 2008–2010”. The study 
uses communicative strategies as an umbrella term for the way the 
texts fulfil the political assignment by adapting the content, argu-
mentation, linguistic acts, and style of address to suit different re-
ceivers in a discursive practice with set guidelines for communication 
between experts and users, and how these strategies are visible in the 
studied texts.  

The material consists of six guides for care personnel and ten 
brochures for smokers. The study is a text-focused critical discourse 
analysis using Fairclough’s tripartite model of discourse theory as a 
basis (see Fairclough 1992, 2010), but combining methodological 
tools from different linguistic traditions. These are chiefly taken 
from critical text linguistics (see e.g. van Dijk 1980), new rhetoric 
(Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971), and sociosemiotics (Kress & 
van Leeuwen 2006). The main question posed in the study is how 
the public authority’s assignment to influence people through the 
texts is combined with ideas about smokers’ empowerment. 
Through the investigation I problematize how the content and form 
of the texts relates to the authority’s assignment to exert influence, 
and to motivational interviewing as a discursive practice with an em-
powerment perspective on lifestyle changes.  

The investigation is divided into three studies, each of which is 
presented in a separate chapter concerning different aspects of the 
material, with in-depth analyses of parts of the material. The first 
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The second study, about argumentation on motivation, considers 
one longer guide and five brochures in order to elucidate how the 
text producer uses various argumentation strategies to legitimize 
textual elements which are not easily compatible with the discursive 
empowerment perspective. The questions asked are: What strategies 
are used to enable controlling or conflicting elements in the em-
powerment discourse? How are the strategies adapted to different 
addressees: therapists and users? The analysis shows that the text 
producer in both groups of material uses a combination of dissocia-
tive and associative argumentation strategies to legitimize con-
trolling elements or content that conflicts with the principles of 
motivational interviewing as discursive practice. The guides that I 
have analysed in depth appear to be designed to be compatible with 
communicative norms in the discursive practice. The content is 
rooted in a patient-centred discourse through references to pioneer-
ing figures in cognitive psychology. However, controlling elements 
occur alongside content emphasizing the smokers’ empowerment, 
and these controlling elements are legitimized through a combina-
tion of dissociations and generalizations. Smokers are divided into 
different categories to whom certain behaviours and group characte-
ristics are ascribed, thus legitimizing a form of treatment that is 
more controlling, such as: “Most people who smoke are ambivalent.” 

In the brochures aimed at smokers, associative success arguments 
and generalizations are the most common strategies. The success 
arguments are chiefly used to highlight positive consequences that 
smokers can experience if they quit, but also as a way for the text 
producer to point out which behaviours can have negative conse-
quences for the individual. The success arguments enable normative 
elements which point out which behaviours are regarded as good 
and bad, but without these elements being given the form of direc-
tives. The brochures thereby also give the impression of being 
designed to be compatible with the norms of motivational interview-
ing as discursive practice. Examples of success arguments are: “If you 
learn about the nutritional content of different foods, follow our 
advice, and have patience, you can break this habit in a couple of 
weeks.”  

The third study, about smokers as model readers, examines the 
relationship between text producer and reader as it appears in 
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study, dealing with ideas about smokers and tobacco cessation, 
focuses on the content of the guides and brochures and the pre-
dominant perspectives in the content. The questions asked are: 
What ideas about smokers and tobacco cessation dominate in the 
texts? How does the content of the texts differ according to the 
receiver group? What characteristics and patterns of action are 
ascribed to different groups of smokers? How do the guides present 
the relationship between the parties engaged in motivational inter-
views about tobacco? The result shows that the texts portray 
smoking cessation as primarily an individual process, in which the 
individual, in normal cases, is expected to assume active responsi-
bility for his or her own lifestyle change and adopt new habits. It is 
clear from the guides that most smokers are assumed to be able to 
manage to stop smoking on their own accord, with the aid of short 
motivational interviews and self-help brochures of the type provided 
by the Tobacco Quitline. Certain groups of smokers, however, are 
constructed as not being sufficiently interested or capable to quit 
smoking on their own. The guides construct a dichotomy between a 
kind of normal smoker – which can be understood to represent the 
majority of all adult smokers – and groups who deviate from this 
norm. The normal smoker is assumed already to possess basic 
knowledge about how smoking can affect health and is ascribed an 
interest in change. In conversations with care staff it is presumed 
that normal smokers are active and ask questions and make sugges-
tions of their own as to how the lifestyle change can be accomp-
lished.  

Smokers who do not show any will to change their behaviour, 
along with pregnant women, adolescents, and people with mental 
impairments who smoke, are presented in the guides as being 
particularly demanding for care staff to interview, as in the examples 
“Helping young people to stop smoking is often a challenge!” and “It 
is easy to be indignant when a pregnant woman smokes.” In descrip-
tions of interviews with these groups it is not taken for granted that 
the smokers’ own will and motivation are in focus; in descriptions of 
these groups, patient-centred ideas give way to more controlling and 
expert-oriented views as to the form to be taken by conversations 
about tobacco cessation.  
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show happy people engaged in the behaviours advocated in the 
verbal text. Together with the verbal text the picture functions as an 
indirect promise, not just of better health but also a better life 
through self-fulfilment by stopping smoking. Altogether, the choice 
of pictures can be regarded as compatible with the principles of 
motivational interviewing, where it is more important to instil en-
thusiasm than to use deterrent or openly argumentative messages.  

The conclusion drawn from the three studies is that controlling 
ideas and notions about smokers’ empowerment exist in parallel in 
the government texts about smoking cessation. Controlling elements 
are most prominent in the sections of the guides about groups who, 
in the encounter with care personnel, do not show any interest or 
desire to quit smoking. In the studied brochures the controlling ele-
ments are most prominent in those aimed at operation patients, 
adolescents, and parents-to-be. Both groups of material – the guides 
and the brochures – nevertheless give the impression of being de-
signed to be compatible with a patient-centred discursive practice. 
This is noticeable, for example, in the occurrence of associative and 
dissociative argumentation strategies which legitimize or tone down 
controlling elements through analogies and metaphors which com-
pare the relationship between client and therapist to a dance in 
which the client leads, or to sailing, when the client owns the boat 
and steers it, and the focus is on the individual’s free will.  

If individuals are to be included in the government smoking-
cessation discourse, the state’s text producer presupposes that they 
will assume responsibility for their own success in giving up 
smoking. In the discourse, responsibility is linked to being able to 
show that one is motivated, informed, interested, active, and willing 
to change. At the same time, it is clear that the social practice of 
public-health policy is still based on the traditional notion that the 
people need enlightenment in matters concerning private lifestyle 
habits. 

To sum up, in this dissertation I analyse and discuss how the 
state, through targeted information, seeks to make the smoking 
population give up smoking. The linguistic analyses show how the 
state, via the National Institute of Public Health, divides different 
kinds of smokers into groups – social categories – and how it has 
chosen to launch and implement the anti-smoking campaign and 
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brochures aimed at different target groups of users. The term model 
reader here refers to the way the relationship between text producer 
and user is visible at the local text level through the text producer’s 
choice of linguistic acts, modality, pronoun use, and pictures. The 
question asked is: How does the brochures’ model reader relate to 
the norms of the discursive practice for communication between 
experts and laymen? The result shows that the four analysed bro-
chures display features that deviate from the principles of patient-
centred communication, for example, direct exhortations such as: 
“Eat fruit!” and closed questions such as: “Do you want to go on 
fooling yourself?” The brochure from the Tobacco Quitline, how-
ever, constructs a model reader who is closer to the ideal of patient 
autonomy than the other brochures. The communication with the 
adult normal smoker involves more negotiation than in the 
brochures for smoking parents, adolescents, and operation patients. 
Elements of modified statements and imperatives (for example: 
“You can do like this”, “Why not try this?”) are frequent in the 
brochure, along with open, exploratory questions and direct address 
to the reader as “you”. In contrast, the model readers in brochures 
aimed at groups who have not voluntarily sought support to quit 
smoking, for example, pregnant women, are constructed in a more 
controlling way, with the National Institute of Public Health 
adopting an expert role and issuing explicit directives as to how the 
reader should act, such as: “Do as follows!” These controlling 
elements are mixed with encouraging cheers which give the impres-
sion that smoking cessation is something chosen by the individual, 
as in: “Now you have the chance!”  

In the analysis of the pictures of people in the brochures I have 
charted the perspectives and coding orientations, and then studied 
the amount of different perspectives and coding orientations in pic-
tures aimed at four different target groups of smokers. Through this 
quantitative analysis I have been able to see if there are any differ-
ences in the way the text producer has chosen to achieve nearness 
and distance to different target groups of smokers. The results show 
that the pictures in some brochures visualize statements about the 
advantages to be gained by giving up smoking. In choosing the 
pictures, the text producer’s main aim is that the pictures should 
arouse positive associations. Most of the pictures in the brochure 
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create meaning in guides and brochures. The study shows that the 
National Institute of Public Health’s way of perceiving, talking 
about, and understanding the world, that is to say, how smokers are 
to be made smoke-free, is based on certain assumptions which are 
governed and reproduced by power which involves exclusion and 
inclusion. It is obvious that this social practice is also linked to the 
use of language, patterns of action, and conventions which are more 
or less governed by rules and practices in older efforts by the state to 
enlighten the population in order to improve public health. In the 
studied discourse there is an explicit and desirable way to speak, 
write, act, exclude, and include.  
 
 
Translated by Alan Crozier  
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BILAGOR 
Bilaga 1. Patientbroschyrer – innehållsöversikt  
 
Tabell 1. Innehållsöversikt Vad vinner du på att sluta röka? 
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet 
VILL DU SLUTA RÖKA? Motivationens betydelse för om 

rökavvänjningen ska lyckas eller ej. 
VILKA ÄR DINA MOTIV FÖR ATT 
SLUTA RÖKA? 

Vikten av att tänka igenom sina skäl för 
och emot rökning. 

DET HÄR VINNER DU PÅ ETT 
RÖKSTOPP 

Lång punktlista (36 punkter) med ”vinster” 
efter rökstoppet. Vad som händer i kroppen 
tiden efter rökstoppet: timmarna efter, 
veckan efter, månaderna efter, 1 år efter. 

VAR RÄDD OM MIG MAMMA! Tecknad illustration: baby som räcker ut 
tungan åt ett cigarettpaket. Fakta om risker 
med rökning under graviditeten. 

SÅ HÄR KAN RÖKNINGEN 
PÅVERKA DIN KROPP 

Hälsorisker med rökning. Anatomisk 
illustration som pekar ut organ som kan 
drabbas av skador och sjukdomar orsakade 
av rökning. 

ÖVNING Formulär där läsaren ska fylla i ”skäl för att 
röka” och ”skäl för att inte röka.” 

DU SOM VILL HA PERSONLIGT 
STÖD 

Paratext med hänvisning till Sluta-Röka-
Linjen, apotek, vårdcentraler, 
företagshälsovården och ”någon 
närstående” om man vill ha mer personlig 
stöd. 
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ATT SLUTA RÖKA MED 
NIKOTINLÄKEMEDEL 

Fakta om olika typer av nikotinläkemedel. 
Vikten av att läsa bruksanvisningarna 
noggrant.  

VILKET NIKOTINLÄKEMEDEL 
PASSAR BÄST FÖR DIG? 

Test för kartläggning av vilket 
nikotinläkemedel som passar individen 
bäst. Genomgång av olika receptfria 
nikotinläkemedel och hur de ska användas.  

NÄR SKA DU BÖRJA ANVÄNDA 
NIKOTINLÄKEMEDEL? 

Fördelar och nackdelar med att använda 
nikotinläkemedel i rökavvänjningens olika 
faser.  

HUR SKA DU ANVÄNDA 
NIKOTINLÄKEMEDEL? 

Råd om att vara konsekvent, att alltid ta 
rekommenderad dos och att tänka på 
nikotinläkemedlet som en ”livräddande 
behandling”.  

NEDTRAPPNING AV 
NIKOTINLÄKEMEDEL  

Vikten av att sluta med läkemedlen i tid. 
Risken för att bli beroende.  

BEHANDLINGSRESULTAT MED 
NIKOTINLÄKEMEDEL 

Faktaavsnitt om behandlingsresultat.  

BUPROPIAN Hur Bupropian används och fungerar. 
Vanliga biverkningar.  

VARENIKLIN Hur Vareniklin används och fungerar. 
Vanliga biverkningar. 

VAD ÄR ETT NIKOTINBEROENDE? Beskrivande avsnitt om hur 
nikotinberoendet påverkar kropp och 
psyke. 

ÄR DET VERKLIGEN 
NJUTNINGSFULLT ATT RÖKA?  

Det rökaren upplever som njutningsfull är i 
själva verket nikotinförgiftning.  

VAD HÄNDER MED 
”NIKOTINKOPPARNA” NÄR MAN 
SLUTAR RÖKA?  

Tecknad illustration: kaffekoppar som 
skriker. Beskrivande avsnitt om röksug och 
abstinensbesvär.  

TESTA DITT NIKOTINBEROENDE Testformulär 
DU SOM VILL HA PERSONLIGT 
STÖD  

Paratext med hänvisning till Sluta-Röka-
Linjen, apoteket, vårdcentralen och 
företagshälsovården. 
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Tabell 2. Innehållsöversikt Förbered rökstoppet  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
SÅ HÄR KAN DU FÖRBEREDA 
DITT RÖKSTOPP 

Praktiska förberedelser inför rökstoppet. 
Rökavvänjningen som prestation jämförbar 
med en elitidrottares ”stora tävling”.  

BESTÄM ETT DATUM FÖR 
RÖKSTOPPET  

4 steg på vägen mot stoppdatumet: ”Stärk 
din motivation”, ”Testa dina röksug”, ”För 
bok över hur mycket du röker”, ”Skapa 
rökfria zoner.”  

VARFÖR FUNGERAR RÖKFRIA 
ZONER?  

Vanans makt och hur den kan brytas om 
man inför rökfria zoner i sin närmiljö.  

ÄR DU STRESSRÖKARE?  Beskrivande avsnitt om sambanden mellan 
stress och nikotinberoende. 
”Stressrökarens” beteende.  

ÖVNINGAR 4 formulär för självtester: ”Testa din 
koppling mellan stress och rökning”, 
”Rökningsbokföring”, ”Testa ditt 
nikotinberoende”, "Rökdagbok.” 

DU SOM VILL HA PERSONLIGT 
STÖD 

Paratext med hänvisning till Sluta-Röka-
Linjen, apotek, vårdcentraler, 
företagshälsovården och ”någon när-
stående” om man vill ha mer personlig stöd. 

 
Tabell 3. Innehållsöversikt Läkemedel vid rökstopp  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
ATT SLUTA RÖKA MED HJÄLP AV 
LÄKEMEDEL 

Läkemedel är bara en av flera 
”framgångsfaktorer” i rökavvänjning. Den 
viktigaste ”framgångsfaktorn” är 
motivation. 

ALLMÄNT OM 
NIKOTINLÄKEMEDEL  

Nikotinet är ett nervgift men mindre 
skadligt i nikotinläkemedel än i cigaretter 
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ÖVNINGAR 2 punktlistor: ”Avslappning” och 
”Målbildsträning”. 1 formulär: ”Testa din 
koppling mellan stress och rökning.” 

DU SOM VILL HA PERSONLIGT 
STÖD 

Paratext med hänvisning till Sluta-Röka-
Linjen, apotek, vårdcentraler, 
företagshälsovården och ”någon 
närstående” om man vill ha mer personlig 
stöd. 

 
 
Tabell 5. Innehållsöversikt Tobak & Vikt 
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
TOBAK OCH VIKT Beskrivning av vad som händer i kroppen 

när man slutar röka eller snusa.  
SÅ HÄR GÖR DU Råd om att dricka vatten, motionera och 

äta mindre fett.  
VÄG OCH MÄT DIG Tabellredskap för att räkna ut sitt BMI.  
TESTA DINA MATVANOR  Hälsomålets matmätare: krysstest. 
LIVSMEDELSTABELL Tabeller över några vanliga livsmedels 

kaloriinnehåll. 
MATNYCKELN Beskrivning av vad nyckelhålsmärket på 

vissa livsmedel innebär 
TALLRIKSMODELLEN Tallriksmodellen – illustration och 

beskrivning av metoden.  
RECEPTBOKEN Ät inte mat som innehåller mycket socker, 

salt och fett. Ät mer grönsaker och magra 
livsmedel.  

NYTTAN AV MOTION Beskrivning av hur motion påverkar 
kroppen. Självskattningsredskap: 
skattningsskala. 

HÄLSANS STIG  Beskrivning av ”Hälsans stig” och 
hänvisning till Hjärt-Lungfonden för mer 
information. 
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Tabell 4. Innehållsöversikt Håll ut!  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
NÄR BLIR JAG FRI FRÅN 
RÖKSUGET? 

Vikten av att bryta vanans makt genom nya 
vanor.  

NEGATIVA TANKAR Punktlista med råd om hur negativa tankar 
kan hanteras genom att man kartlägger sina 
skäl för och emot rökning.  

ATT SYSSELSÄTTA HÄNDERNA Vikten av att hålla händerna sysselsatta när 
man känner röksug. Tips om att ersätta 
cigaretten mot en inhalator, anisrötter, 
morötter m.m. 

ATT HANTERA STRESS Tips om hur stress kan hanteras genom 
motion, avslappnings-övningar, massage, 
varma bad m.m. 

ATT KLARA ALKOHOL UTAN ATT 
RÖKA 

Tips om att hålla sig nykter när man 
försöker sluta röka.  

HÄR ÄR NÅGRA TIPS PÅ HUR DU 
KAN KLARA FESTEN 

Tips om hur man kan hantera sociala 
situationer där andra röker och dricker.  

HUR UTVECKLAS DET 
PSYKOLOGISKA BEROENDET? 

Faktaavsnitt om hur ett psykologiskt 
nikotinberoende kan utvecklas.  

VAD ÄR STRESS?  Hur våra stresshormoner påverkar kropp 
och psyke.  

ATT KLARA SVÅRA SITUATIONER Målbildsträning som hjälp när man känner 
abstinens.  

KÄNSLOR AV TOMHET Råd om hur känslor av tomhet kan hanteras 
genom sortering av foton m.m. 

NÄR DET KÄNNS SOM ALLRA 
VÄRST 

Vanliga känslor i samband med rökstoppet. 
Vikten av att tolka kroppens signaler.  

KÄNSLOR AV SORG  Aktivitet och kreativitet som hjälp när man 
saknar rökningen.  
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Tabell 7. Innehållsöversikt Expertens bästa råd för att blir rökfri  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
FÖRBERED RÖKSTOPPET NOGA  3 råd om hur rökstoppet kan förberedas.  
PÅ FIMPARDAGEN – SLUTA HELT! Fimpardagen. Abstinensbesvär.  
DET FINNS HJÄLP ATT FÅ  Hänvisning till Apoteket, Sluta-Röka-

Linjen, två informationssajter på nätet och 
din vårdcentral. 

 
 
 
 
 

Tabell 8. Innehållsöversikt Tobaksfri graviditet  
 

Rubrik Sammanfattning av innehållet  
JAG SLUTAR NÄR JAG BLIR 
GRAVID 

Avsnitt om hur många rökande mammor 
tänker.  

VIKTIGT ATT VETA NÄR DU 
BESTÄMMER DIG 

Faktainriktat avsnitt om hur fostret kan 
skadas om mamman röker. Bild på foster 
och röda och vita blodkroppar.  

FRÅGOR OCH SVAR Frågor och svar om hur fostret kan skadas.  
GÖR SÅ HÄR  Punktlista med självhjälpstips, exempelvis 

tips om att dricka mer vatten.  
OM DU VILL HA HJÄLP  Hänvisning till ”din barnmorska” och 

Sluta-Röka-Linjen. 
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Tabell 6. Innehållsöversikt Fimpa Nu!  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
SLUTAR DU RÖKA OCH SNUSA 
KAN DU RÄKNA MED FÖLJANDE 
POSITIVA FÖRÄNDRINGAR 

Uppräkning av fördelar med att sluta 
röka/sluta snusa och risker med att 
fortsätta.  

HUR ÄR DET FÖR DIG?  Test med kryssrutor och färdigformulerade 
argument för och emot tobak. 

ÄR DET SÅ HÄR DU TÄNKER?  Beskrivning av hur rökare brukar tänka för 
att ”lura sig själva.”  

ÄR DU BEROENDE AV NIKOTIN?  Test där läsarna ska besvara frågor om sina 
rökvanor genom att kryssa i ja- och nej-
rutor.  

ÄR DU REDO ATT SLUTA RÖKA 
OCH SNUSA? 

Test som ska hjälpa läsarna att mäta sin 
motivation.  

PENGARNA Avsnitt där läsarna ska räkna ut hur mycket 
pengar de lägger på tobak och hur mycket 
de skulle kunna spara genom att sluta 
röka/snusa.  

SVÅRT ATT SLUTA?!  Beskrivning av vad som händer i kroppen 
när man har slutat röka.  

DAGEN D!!!SE UPP! ”Gör så här” – punktlista med råd inför 
fimpardagen.  

SÅ HÄR TAR DU DIG FÖRBI DE 
VÄRSTA TANKEFÄLLORNA 

Tips om hur man kan undvika återfall.  

KLARADE DU INTE FÖRSTA 
FÖRSÖKET?  

Beskrivning av 5 ”tankefällor” och ”bra 
tankar”  

ETT STEG I TAGET Krysstest där läsarna ska kartlägga orsaker 
till ett eventuellt återfall. Tärningsspel på 
rosa färgplatta där varje steg beskriver faser 
i avvänjningsprocessen. 
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Tabell 7. Innehållsöversikt Expertens bästa råd för att blir rökfri  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
FÖRBERED RÖKSTOPPET NOGA  3 råd om hur rökstoppet kan förberedas.  
PÅ FIMPARDAGEN – SLUTA HELT! Fimpardagen. Abstinensbesvär.  
DET FINNS HJÄLP ATT FÅ  Hänvisning till Apoteket, Sluta-Röka-

Linjen, två informationssajter på nätet och 
din vårdcentral. 

 
 
 
 
 

Tabell 8. Innehållsöversikt Tobaksfri graviditet  
 

Rubrik Sammanfattning av innehållet  
JAG SLUTAR NÄR JAG BLIR 
GRAVID 

Avsnitt om hur många rökande mammor 
tänker.  

VIKTIGT ATT VETA NÄR DU 
BESTÄMMER DIG 

Faktainriktat avsnitt om hur fostret kan 
skadas om mamman röker. Bild på foster 
och röda och vita blodkroppar.  

FRÅGOR OCH SVAR Frågor och svar om hur fostret kan skadas.  
GÖR SÅ HÄR  Punktlista med självhjälpstips, exempelvis 

tips om att dricka mer vatten.  
OM DU VILL HA HJÄLP  Hänvisning till ”din barnmorska” och 

Sluta-Röka-Linjen. 
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Tabell 6. Innehållsöversikt Fimpa Nu!  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
SLUTAR DU RÖKA OCH SNUSA 
KAN DU RÄKNA MED FÖLJANDE 
POSITIVA FÖRÄNDRINGAR 

Uppräkning av fördelar med att sluta 
röka/sluta snusa och risker med att 
fortsätta.  

HUR ÄR DET FÖR DIG?  Test med kryssrutor och färdigformulerade 
argument för och emot tobak. 

ÄR DET SÅ HÄR DU TÄNKER?  Beskrivning av hur rökare brukar tänka för 
att ”lura sig själva.”  

ÄR DU BEROENDE AV NIKOTIN?  Test där läsarna ska besvara frågor om sina 
rökvanor genom att kryssa i ja- och nej-
rutor.  

ÄR DU REDO ATT SLUTA RÖKA 
OCH SNUSA? 

Test som ska hjälpa läsarna att mäta sin 
motivation.  

PENGARNA Avsnitt där läsarna ska räkna ut hur mycket 
pengar de lägger på tobak och hur mycket 
de skulle kunna spara genom att sluta 
röka/snusa.  

SVÅRT ATT SLUTA?!  Beskrivning av vad som händer i kroppen 
när man har slutat röka.  

DAGEN D!!!SE UPP! ”Gör så här” – punktlista med råd inför 
fimpardagen.  

SÅ HÄR TAR DU DIG FÖRBI DE 
VÄRSTA TANKEFÄLLORNA 

Tips om hur man kan undvika återfall.  

KLARADE DU INTE FÖRSTA 
FÖRSÖKET?  

Beskrivning av 5 ”tankefällor” och ”bra 
tankar”  

ETT STEG I TAGET Krysstest där läsarna ska kartlägga orsaker 
till ett eventuellt återfall. Tärningsspel på 
rosa färgplatta där varje steg beskriver faser 
i avvänjningsprocessen. 
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Tabell 10. Innehållsöversikt Fri från tobak i samband med operation  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
TOBAKSFRI INFÖR DIN 
OPERATION 

Beskrivning av hur sårläkning och 
blodcirkulation påverkas negativt av 
rökning. Risker med rökning i samband 
med operation. Vad vårdpersonalen kan 
göra för att hjälpa dig.  

NU HAR DU CHANSEN!  Punktlista med självhjälpsråd inför 
rökstoppet, exempelvis råd om att 
motionera och äta regelbundet. Varning för 
att använda snus som ersättning för 
cigaretter.  

TOBAKSFRI EFTER DIN 
OPERATION  

Foto: Närbild av medelålders kvinna. 
Beskrivande avsnitt av hur tiden efter 
rökstoppet kan upplevas.  

MER INFORMATION Paratext: hänvisning till faktasajter om 
tobak, apoteken, din vårdcentral, Sluta-
Röka-Linjen med flera. 
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Tabell 9. Innehållsöversikt Tobaksfria barn  
 

Rubrik Sammanfattning av innehållet  
TANKEFÄLLOR 4 ”tankefällor” om rökning.  
PASSIV RÖKNING 2 foton av barn som kramar om vuxna. 

Verbaltext om hur passiv rökning kan 
påverka barn. 

OM AMNING Foto: baby vid naket bröst. Verbaltext om 
rökning och amning.  

BARN BEHÖVER RÖKFRIA 
MILJÖER  

Foto: närbild på ett barns ansikte i motljus. 
Tips om att endast röka utomhus.  

BARN GÖR SOM VUXNA GÖR  Foto: baby vid laptop. Avsnitt om att vuxna 
är förebilder som barn och ungdomar 
efterhärmar.  

OM DU VILL HA HJÄLP Foto: sovande baby i närbild. Hänvisning 
till BVC, Sluta-Röka-Linjen och 
informationssajten Tobaksfakta. 
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Tabell 9. Innehållsöversikt Tobaksfria barn  
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SAMTALSTEKNIK  Tekniker i klientcentrerad samtalsmetodik: 
öppna frågor, reflektivt lyssnande med 
mera. Exempelfrågor.  

METODER OCH LÄKEMEDEL FÖR 
RÖKAVVÄNJNING 

Genomgång av olika nikotinläkemedels 
användning  

ABSTINENS – VAD HÄNDER I 
KROPPEN NÄR MAN SLUTAR? 

Fakta om abstinensbesvär.  

DE BÄSTA RÅDEN FÖR 
RÖKSTOPPET  

Självhjälpsråd som behandlare kan tipsa 
om: planering, förberedelser, stoppdatum. 
Vikten av regelbunden kost och motion 
efter rökstoppet. Hur nikotinläkemedel kan 
användas som komplement.  

ÅTERFALL  Vad återfall är och hur de kan hanteras.  
KLIENTERNAS VANLIGASTE 
FARHÅGOR OCH HUR DE KAN 
BEMÖTAS 

Hur behandlaren kan bemöta frågor om 
abstinensbesvär. Samtalsexempel.  

SNUSAVVÄNJNING  Hur MI kan användas i samtal om snus. 
Vikten av att inte ersätta cigaretter med 
snus.  

SÄRSKILDA KLIENTGRUPPER  Vad behandlare behöver tänka på i samtal 
med gravida, ungdomar och psykiskt sjuka 
som använder tobak 

FALLBESKRIVNINGAR  6 fallbeskrivningar av ”klienter som 
befinner sig i olika stadier av motivation 
och förändringsberedskap.”  

EXEMPEL PÅ MOTIVERANDE 
FRÅGOR – VUXNA  

Samtalsmall med exempelfrågor riktade till 
vuxna. 

EXEMPEL PÅ MOTIVERANDE 
FRÅGOR – UNGDOMAR 

Samtalsmall med exempelfrågor riktade till 
ungdomar. 

 
 
 
 

 

 
238 

Bilaga 2. Handledningar – innehållsöversikt 
 

 
Tabell 1. Innehållsöversikt Det motiverande samtalet om tobaksvanor  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
ATT SLUTA RÖKA ÄR SOM ATT 
FLYTTA TILL ETT ANNAT LAND  

Beskrivande avsnitt om rökares känslor 
inför att sluta röka.  

SAMTALET OM LEVNADSVANOR  Beskrivning av MI som samtalsmetod.  
KLIENTCENTRERAD 
SAMTALSMETODIK  

Värderingar och tillvägagångssätt i MI-
samtal.  

MOTIVATION, BESLUT OCH 
HANDLING  

Rökavvänjningen som stegvis process.  

OSÄKERHET – AMBIVALENS Vanliga känslor och beteenden hos rökare.  
ÖKAD OCH MINSKAD 
MOTIVATION OCH 
HANDLINGSKRAFT 

Vad behandlaren kan göra för att stärka 
”klientens” motivation. 

DET MOTIVERANDE SAMTALET 
OM TOBAK  

Genomgång av samtalsteknik i olika 
motivationsstadier. 

HUR BRA KAN DET LYCKAS?  Kort avsnitt om vikten av att 
samtalsledaren inte har för högt ställda 
förväntningar på snabba resultat.  

STADIUM AV MOTIVATION – 
FÖRÄNDRINGSBEREDSKAP  

Genomgång av rökavvänjningens 5 
motivationsstadier.  

ATT BEDÖMA KLIENTENS 
FÖRÄNDRINGSBEREDSKAP  

Samtalsexempel och skattningsskala. Att 
bedöma klientens förändringsberedskap.  

SAMTAL PÅ OLIKA 
MOTIVATIONSSTADIER 

Vikten av att anpassa samtalet till hur 
förändringsbenägen klienten är. 
Samtalsexempel och beskrivande avsnitt om 
hur klienter i olika stadier brukar agera.  
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Bilaga 2. Handledningar – innehållsöversikt 
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Tabell 3. Innehållsöversikt Samtal om tobak och avvänjning med ungdomar  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
FÖRORD Fakta om hur stor andelen rökare är bland 

gruppen ungdomar under 18 år.  
VIKTIGT SAMTALA OM TOBAK Negativa hälsoeffekter av rökning hos 

ungdomar. Målsättningen med samtalet 
om tobak.  

SAMTAL OM TOBAK Förhållningssättet i motiverande samtal om 
tobak. Exempel på motiverande frågor.  

RÖK- OCH SNUSAVVÄNJNING Rök- och snusavvänjning i grupp. Förslag 
på innehåll till gruppträffarna.  

FÖRBEREDELSER Genomgång av förberedelser inför 
tobaksstoppet: bestämma stoppdatum, hitta 
en stödperson, räkna ur hur mycket pengar 
som kan sparas.  

TOBAKSSTOPPET PLANERAS  Tips om hur tobaksstoppet kan planeras.  
DEN FÖRSTA TOBAKSFRIA TIDEN Tips på dagliga rutiner för att bryta gamla 

vanor.  
FÖRBLI TOBAKSFRI  Ungdomars erfarenheter av den första tiden 

utan tobak. 
DET FORTSATTA ARBETET Abstinensbesvär och återfall.  
FAKTA Fakta om hälsorisker med rökning. 

Sambandet mellan rökavvänjning och 
viktuppgång.  

KONTAKT MED 
STÖDPERSONERNA 

Mall: kontrakt för stödpersoner. 
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Tabell 2. Innehållsöversikt SomT – Samtalet om tobak 
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
LIVSSTILSFÖRÄNDRING Förhållningssättet i motiverande samtal. 

Livsstilsförändring som process.  
SAMTALSTEKNIK Beskrivning av motiverande 

samtalstekniker. Fallbeskrivningar och 
dialogexempel.  

TOBAKSAVVÄNJNING Nyttan av tobaksavvänjning. Vad 
nikotinberoende är.  

FÖRBEREDELSE Förberedelser inför rökstoppet. Abstinens. 
Nikotinläkemedel. Samtal med ”särskilda 
grupper”. Snus-avvänjning.  

RÖKSTOPPET Praktiska förberedelser inför rökstoppet: 
stoppdatum, föra dagbok, införa rökfria 
zoner.Att hålla ut den första tiden efter 
rökstoppet. Vikten av hälsosam kost och 
motion.  

ABSTINENSBESVÄR Olika abstinensbesvär och hur dessa kan 
motverkas . 

LÄKEMEDEL Vilka olika nikotinläkemedel som finns. 
Vanliga biverkningar.  

SÄRSKILDA GRUPPER  Motiverande samtal om tobak med psykiskt 
sjuka, gravida, ungdomar och personer med 
blandmissbruk. 

SNUS Snus är inget ersättningsmedel för 
cigaretter. 
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Tabell 2. Innehållsöversikt SomT – Samtalet om tobak 
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LIVSSTILSFÖRÄNDRING Förhållningssättet i motiverande samtal. 

Livsstilsförändring som process.  
SAMTALSTEKNIK Beskrivning av motiverande 

samtalstekniker. Fallbeskrivningar och 
dialogexempel.  

TOBAKSAVVÄNJNING Nyttan av tobaksavvänjning. Vad 
nikotinberoende är.  

FÖRBEREDELSE Förberedelser inför rökstoppet. Abstinens. 
Nikotinläkemedel. Samtal med ”särskilda 
grupper”. Snus-avvänjning.  

RÖKSTOPPET Praktiska förberedelser inför rökstoppet: 
stoppdatum, föra dagbok, införa rökfria 
zoner.Att hålla ut den första tiden efter 
rökstoppet. Vikten av hälsosam kost och 
motion.  

ABSTINENSBESVÄR Olika abstinensbesvär och hur dessa kan 
motverkas . 

LÄKEMEDEL Vilka olika nikotinläkemedel som finns. 
Vanliga biverkningar.  

SÄRSKILDA GRUPPER  Motiverande samtal om tobak med psykiskt 
sjuka, gravida, ungdomar och personer med 
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cigaretter. 
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ÅTERFALL Hur återfall kan förebyggas och 
samtalsexempel för samtal om återfall.  

UPPFÖLJNING AV 
BEHANDLINGSRESULTATEN 

Mall för uppföljning av 
behandlingsresultat.  

OM SNUS OCH AVVÄNJNING Snus ska inte användas som ersättning för 
cigaretter.  

SPECIELLA MÅLGRUPPER Rökavvänjning för gravida kvinnor, 
psykiskt sjuka, ungdomar och patienter i 
sluten somatisk vård. 

HUR TOBAKSAVVÄNJNING KAN 
ORGANISERAS I LANDSTINGET 

Landstingens kostnader för olika typer av 
tobaksavvänjning.  

PRAKTISKA RÅD FÖR 
MOTTAGNINGEN 

Tips om hur mottagningen kan fungera 
som en marknadsföringsplats för 
information om tobak och 
tobaksavvänjning.  

ARBETSPROCESS FÖR DENNA 
SKRIFT 

Metatext om arbetsprocessen bakom 
skriften. 
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Tabell 4. Innehållsöversikt Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
FÖRORD Tobaksbruket i Sverige. Behovet av mer 

tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården. 
INLEDNING Utvärderingar av landstingens tobaksföre-

byggande arbete. Beskrivning av textens 
syfte, målgrupp och disposition.  

RÖKNINGSRELATERADE SKADOR Faktaavsnitt och statistik om 
tobaksrelaterade skador.  

HÄLSOVINSTER VID RÖKSTOPP Hur individers hälsa kan förbättras när det 
slutar röka.  

VAD VI VET OM HÄLSORISKER 
MED SNUS 

Evidensbaserade fakta om hälsorisker med 
snus.  

NIKOTINBEROENDE Nikotinberoende som biologisk process.  
TOBAKSAVVÄNJNING Tobaksavvänjningens olika faser/nivåer.  
HUR MAN SAMTALAR OM 
RÖKNING 

Motiverande samtalsteknik  

NIVÅ 1. TELEFONRÅDGIVNING Rökavvänjning via Sluta-Röka-Linjen 
NIVÅ 2. KORT RÅDGIVNING OM 
RÖKNING 

Hur vårdpersonal kan samtala om rökning 
inom ramen för andra vårdsamtal.  

NIVÅ 3. BEDÖMNING AV 
MOTIVATION OCH STRUKTURE-
RAT UPPLÄGG FÖR ATT STÖDJA 
PATIENTER ATT SLUTA RÖKA 

Skattningsskalor och samtalsmetoder för 
bedömning och kartläggning av patienters 
motivation.  

NIVÅ 4. BEHANDLING HOS 
TOBAKSAVVÄNJARE ELLER 
SPECIALISTBEHANDLARE 

Systematisk specialistbehandling 
individuellt eller i grupp.  

ABSTINENSBESVÄR  Fakta om vanliga abstinensbesvär och hur 
dessa kan förebyggas. 
 

LÄKEMEDEL FÖR 
RÖKAVVÄNJNING 

Genomgång av olika nikotinläkemedel. 
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Mall för uppföljning av 
behandlingsresultat.  

OM SNUS OCH AVVÄNJNING Snus ska inte användas som ersättning för 
cigaretter.  

SPECIELLA MÅLGRUPPER Rökavvänjning för gravida kvinnor, 
psykiskt sjuka, ungdomar och patienter i 
sluten somatisk vård. 

HUR TOBAKSAVVÄNJNING KAN 
ORGANISERAS I LANDSTINGET 

Landstingens kostnader för olika typer av 
tobaksavvänjning.  

PRAKTISKA RÅD FÖR 
MOTTAGNINGEN 

Tips om hur mottagningen kan fungera 
som en marknadsföringsplats för 
information om tobak och 
tobaksavvänjning.  

ARBETSPROCESS FÖR DENNA 
SKRIFT 

Metatext om arbetsprocessen bakom 
skriften. 
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Tabell 4. Innehållsöversikt Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
FÖRORD Tobaksbruket i Sverige. Behovet av mer 

tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården. 
INLEDNING Utvärderingar av landstingens tobaksföre-

byggande arbete. Beskrivning av textens 
syfte, målgrupp och disposition.  

RÖKNINGSRELATERADE SKADOR Faktaavsnitt och statistik om 
tobaksrelaterade skador.  

HÄLSOVINSTER VID RÖKSTOPP Hur individers hälsa kan förbättras när det 
slutar röka.  

VAD VI VET OM HÄLSORISKER 
MED SNUS 

Evidensbaserade fakta om hälsorisker med 
snus.  

NIKOTINBEROENDE Nikotinberoende som biologisk process.  
TOBAKSAVVÄNJNING Tobaksavvänjningens olika faser/nivåer.  
HUR MAN SAMTALAR OM 
RÖKNING 

Motiverande samtalsteknik  

NIVÅ 1. TELEFONRÅDGIVNING Rökavvänjning via Sluta-Röka-Linjen 
NIVÅ 2. KORT RÅDGIVNING OM 
RÖKNING 

Hur vårdpersonal kan samtala om rökning 
inom ramen för andra vårdsamtal.  

NIVÅ 3. BEDÖMNING AV 
MOTIVATION OCH STRUKTURE-
RAT UPPLÄGG FÖR ATT STÖDJA 
PATIENTER ATT SLUTA RÖKA 

Skattningsskalor och samtalsmetoder för 
bedömning och kartläggning av patienters 
motivation.  

NIVÅ 4. BEHANDLING HOS 
TOBAKSAVVÄNJARE ELLER 
SPECIALISTBEHANDLARE 

Systematisk specialistbehandling 
individuellt eller i grupp.  

ABSTINENSBESVÄR  Fakta om vanliga abstinensbesvär och hur 
dessa kan förebyggas. 
 

LÄKEMEDEL FÖR 
RÖKAVVÄNJNING 

Genomgång av olika nikotinläkemedel. 
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Tabell 6. Innehållsöversikt Rökfri graviditet – motivationshöjande samtal 
(metoddelen) 
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
FÖRORD  Syftet med motivationshöjande samtal om 

tobak på MVC. Beskrivning av vanliga 
tankar hos rökande gravida kvinnor.  

FRAMGÅNGSRIKA SÄTT ATT 
PRATA OM RÖKNING 

Hur MVC-sköterskor kan prata med 
rökande gravida kvinnor i olika 
motivationsstadier. Metodbeskrivning och 
övningsexempel.  

TEKNIKER I 
MOTIVATIONSHÖJANDE SAMTAL 

Samtalstekniker: öppna frågor, svara med 
reflektion. Övningsexempel och redskap för 
att bemöta gravida rökande kvinnor i olika 
motivationsstadier. 
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Tabell 5. Innehållsöversikt En handledning för tobaksavvänjning  
 
Rubrik Sammanfattning av innehållet  
FÖRORD  Fakta om andelen rökare i Sverige. Sam-

hällets kostnader. Behovet av mer tobaksav-
vänjning.  

INLEDNING Presentation av handledningens innehåll.  
PRESENTATION AV EN 
RÖKAVVÄNJNINGSMODELL 

Rökavvänjningens faser.  

ATT MOTIVERA RÖKARE ATT 
SLUTA 

Vad motivation är och hur den kan öka. 
Rökavvänjningen som stegvis process. 
Exempel på motiverande frågor.  

INDIVIDUELL RÖKAVVÄNJNING Behandlingsplan, kartläggning av vanor, 
ambivalens, praktiska förberedelser inför 
rökstoppet, nikotinläkemedel. 

GRUPPBEHANDLING Att samtala om tobak i en 
rökavvänjningsgrupp.  

RÖKAVVÄNJNING INOM OLIKA 
VERKSAMHETER 

Samtal om tobaksvanor i öppenvården, 
sluten somatisk vård och psykiatrisk vård.  

SNUSAVVÄNJNING Hälsorisker med snus. Samtalsbehandling 
för snusare.  

LÅNGTIDSANVÄNDNING AV 
NIKOTINLÄKEMEDEL 

Fördelar med nikotinläkemedel jämfört 
med att använda tobak.  

FÖRDJUPNINGSAVSNITT Vad forskningen säger om nikotinberoende 
och olika avvänjningsmetoder. Kopplingen 
mellan dopamin och nikotinberoende. 
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