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Abstrakt 

Bakgrund	  

Studier har visat att studenter vid en medicinsk utbildning hade mer kunskap om rökningens 

effekter jämfört med studenter vid en icke-medicinsk utbildning. Lägre kunskap har visat sig 

öka risken för att vara rökare. Rökande sjuksköterskestudenter motiverade inte sina patienter 

till minskad cigarettkonsumtion i samma utsträckning som icke-rökande 

sjuksköterskestudenter.	  

Syfte	  

Att undersöka skillnader mellan sjuksköterskestudenter och ekonomistudenter gällande 

cigarettkonsumtion. Arbetets syfte var även att undersöka huruvida en medicinsk utbildning 

respektive närståendes rökvanor hade betydelse för studenternas cigarettkonsumtion. Vidare 

undersöktes rökares och icke-rökares åsikter angående vårdens rätt att påverka patienters 

rökvanor. 

Metod	  

Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Enkäter delades ut till totalt 123 studenter, 48 

sjuksköterskestudenter och 75 ekonomistudenter. Enkätutdelningen skedde under två 

föreläsningar, en vid respektive utbildning. 	  

Resultat	  

Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de två studentgrupperna gällande om och hur ofta 

studenterna rökte. Däremot kunde en signifikant skillnad ses mellan studentgrupperna då 

sjuksköterskestudenterna i större utsträckning hade slutat röka (p=.013). Även närståendes 

rökvanor hade en signifikant påverkan på studenternas rökvanor, då fler rökande vänner 

minskade risken för att vara rökare (r= -.339, p=.000). Majoriteten av studenterna var positiva 

till att vården skulle motivera rökande patienter till minskad cigarettkonsumtion men inget 

signifikant samband mellan utbildning och åsikt kunde påvisas.	  

Slutsats	  

Det begränsade antalet rökare i studien försvårade möjligheten att se signifikanta samband 

och skillnader mellan de två grupperna. Det är därmed av betydande vikt att genomföra 

framtida studier där orsakerna till rökstopp hos sjuksköterskestudenter fastslås. Resultaten av 

dessa studier kan eventuellt användas i formandet av sjuksköterskeutbildningen för att 

minimera antalet rökande sjuksköterskorna. 

	  

Nyckelord: Rökavvänjning, Sjuksköterskestudenter, Rökning, Ekonomistudenter  



	  
	  

Abstract 

Background 

Studies have shown that students in a medical education have  more knowledge of the effects 

of smoking than students in a non-medical education. The risk of becoming a smoker is 

increased with the lack of knowledge of the effects of smoking. The nursing students who 

smoke do not motivate their patients to stop smoking to the same extent as non-smoking 

nursing students.  

 Aim 

To investigate differences between nursing students and economic students in terms of 

consumption of cigarettes. The aim of the study was to examine if a medical education 

respectively the family’s smoking habits could have an effect on the students smoking 

consumption. Furthermore were the opinions of smokers and non-smokers investigated 

regarding the healthcare’s right to impinge on the patients smoking habits.  

Methods 

Cross-sectional design with a quantitative approach. Questionnaires were handed out to a total 

of 123 students, 48 nursing students and 75 economic students. The distribution of the 

questionnaires was done during two lectures, one at each program.  

Results 

No significant difference concerning if and how often the students smoked could be shown 

between the two groups of students. However a significant difference could be seen between 

the two groups of students as the nursing students had stopped smoking in a higher extent 

(p=.013).  Family smoking habits also had a significant impact on the students smoking habits 

whilst if many of the students friends were smokers it lowered the risk of being a smoker (r= -

.339, p=.000). The majority of the students in both groups were positive to the healthcare’s 

influence on decreased cigarette consumption but no significant relation between education 

and attitude could be proven.  

Conclusion 

The small number of smokers in the study made it hard to see significant relations and 

differences between the two groups. Therefore it is vital to conduct future studies on nursing 

students where the reasons to stop smoking is stated. These future studies and results could 

maybe shape the nursing education to minimize the number of smoking nurses.	  

 

Keywords: Smoking Cessation, Nursing students, Smoking, Economic students 
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BAKGRUND 
Tobaksanvändning är den ledande globala orsaken till död som kan förebyggas. Omkring sex 

miljoner människor i världen dör till följd av rökning och kostar flera miljarder dollar i 

ekonomiska förluster varje år. De flesta av dessa dödsfall inträffar i låg- och 

medelinkomstländer, en skillnad som förväntas att öka ytterligare under de kommande 

decennierna. Om trenden fortsätter kommer tobak döda mer än åtta miljoner människor varje 

år. (World Health Organization [WHO], 2011). 

 

Trots att rökningens konsekvenser är välkänt röker 11 % av männen och 13 % av kvinnorna i 

Sverige. På 1960- och 1970-talen ökade rökning bland kvinnor och idag är Sverige ett av få 

länder i världen där kvinnor röker lika mycket som män. På grund av detta har kvinnor i större 

utsträckning fått de sjukdomar som tidigare betraktades som typiskt manliga så som stroke, 

lungcancer och hjärtinfarkt. I USA ökade kvinnors rökning tidigare än i Sverige och där är nu 

lungcancer mer vanligt förekommande än bröstcancer hos kvinnor. En liknande utveckling 

kan ses i Sverige. Fler kvinnor dör av lungcancer medan allt färre dör av bröstcancer. 

(Cancerfonden, 2012). 

 

Utbildning påverkar i hur stor utsträckning befolkningen röker, detta ses främst hos kvinnor 

då daglig rökning år 2009 var fem gånger vanligare hos lågutbildade än hos högutbildade 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). I en studie (Eek., 2010) där rökvanor jämfördes mellan 

Danmark och Sverige kunde man påvisa samma mönster hos både kvinnor och män. Där 

framkom det att i båda länderna var det större risk att deltagarna rökte desto lägre utbildning 

de hade. Det visade sig även att för Sveriges yngre kvinnor var utbildning särskilt relevant för 

huruvida de rökte eller inte, det vill säga desto högre utbildning desto mindre risk för att vara 

rökare. Högre utbildning är även en faktor som ökar motivationen att sluta röka signifikant. 

Detta visades i en studie gjord på 1378 vuxna rökare i Reykjavik och Uppsala. Rökarna 

delades där in i tre grupper utefter hur motiverade de var att sluta röka. Utifrån dessa grupper 

kunde det observeras att de med högst utbildning, universitetsutbildning, i högre grad 

tillhörde den mest motiverade gruppen vilken innebar att motivation fanns att sluta röka inom 

de närmaste 30 dagarna (Fjalldal., 2010).         

 

Även en medicinsk utbildning kan motivera till minskad rökning. En prospektiv kohortstudie 

undersökte år 2002 och 2008 medicinska studenters rökvanor. Det observerades att efter sex 
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års utbildning rökte kvinnorna i mindre utsträckning och fler ville sluta röka vid den andra 

mätningen än vid den första. Samtidigt visade den andra mätningen att 20 % av rökarna 

började röka under utbildningen. Upplevelsen av skamkänsla vid rökning ökade mellan de två 

undersökningar. Det var fler av rökarna som uppgav att de kände skam när de rökte inför sin 

omgivning vid den andra mätningen. Den andra mätningen kunde även visa på att 9 % tyckte 

det kändes mycket skamfullt att röka i takt med att mer kunskap erhölls (Jassem et al., 2009). 

Studenter vid en medicinsk utbildning hade mer kunskap om rökning jämfört med studenter 

vid en icke medicinsk utbildning (Han, Chen, Wen, Liang & Ling 2012). Lägre kunskap om 

rökningens skadliga effekter visade sig ge en större risk för att vara rökare. Detta visade sig 

främst hos de icke-medicinska studenter medan mer kunskap hos studenter inom medicin inte 

innebar någon lägre risk för rökning (Alexopoulos, Aronis, Dougenis & Jelastopulu, 2009). 

Närståendes rökvanor hade negativ inverkan på rökvanor hos studenter inom medicin. Risken 

för att studenter inom medicin rökte ökade om de hade rökare i sin umgängeskrets 

(Alexopoulos et al., 2009; Basu et al., 2011; Bektaş et al., 2011; Biraghi & Tortorano, 2009). 

Ju fler vänner som rökte desto större risk var det att vara rökare (Bektaş et al., 2011). 

Föräldrars rökvanor hade även en stor betydelse för studentens rökning. Av de rökande 

sjuksköterskestudenterna i en italiensk undersökning hade 75 % minst en rökande förälder. Ett 

samband kunde även ses mellan att vara rökare och att ha syskon som röker. Även 

sjuksköterskestudenternas rökvanor undersöktes där hälften av deltagarna som slutat röka 

uppgav att en ökad kunskap var anledning till rökstopp (Biraghi & Tortorano, 2009). En 

tredjedel av de sjuksköterskestudenter som slutat röka uppgav att deras attityder mot rökning 

inte förändrades även om de läste till sjuksköterska (Bektaş et al., 2011).  

 

I en enkätstudie av Jenkins & Ahijevych (2003) undersöktes sjuksköterskestudenters åsikter 

om rökning, deras rökvanor och deras kunskaper om prevention gällande rökning. Studien 

visade att sjuksköterskestudenter som rökte inte gav sina patienter lika mycket information 

och hjälp till rökstopp som icke-rökande sjuksköterskestudenter (Jenkins & Ahijevych, 2003). 

De sjuksköterskestudenter som rökte upplevde även att det var svårt att förespråka ett 

rökstopp när de själva rökte (Rowe, McCann, & Clark 2005). De såg även i mindre 

utsträckning negativa effekter av rökning så som dålig andedräkt, dålig hälsa och att det har 

negativ inverkan på huden. Sjuksköterskestudenter som rökte ansåg i mindre grad att det var 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa rökare att sluta i jämförelse med sjuksköterskestudenter 

som inte rökte (Brenda & Lenz, 2008). Däremot ansåg sjuksköterskestudenter som slutat röka 

att de i större utsträckning kunde se de skadliga effekterna av rökning (Clark, McCann, Rowe 
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& Lazenbatt, 2004) och att de hade en större förmåga att kunna stötta en patient som vill sluta 

röka då de varit i samma situation (Rowe, McCann, & Clark 2005). Jenkins och medarbetare 

(2003) visade på att sjuksköterskan ofta förnekade det faktum att hens rökning kan påverka 

patienternas syn på hen som rådgivare. Studien belyste sjuksköterskans viktiga roll vid 

motivation och därmed fördelen av att vara en god förebild.  

 

Omvårdnadssystemets teori beskriver hur sjuksköterskan korrigerar omvårdnaden utifrån de 

brister som finns i patientens förmåga till egenvård (Kristoffersen, 2009). Här kan 

sjuksköterskan med fördel förmedla kunskap om cigaretters skadliga effekter, rekommendera 

nikotinläkemedel och ge råd om stödgrupper för rökavvänjning som patienten kan vända sig 

till (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Orems teori om egenvårdsbrist är en beskrivning av 

förhållandet mellan människans förmåga till egenvård och de kraven de innebär att tillgodose 

egenvård. Vid en obalans mellan egenvårdskrav och förmåga att uppfylla dessa krav har 

patienten ett omvårdnadsbehov. Orem poängterar att sjuksköterskan ska kompensera 

patientens bristfälliga egenvårdsförmåga och om möjligt utveckla patientens förmåga till 

egenvård (Kristoffersen, 2009). 

 

Orem beskriver i sin omvårdnadsteori fyra grundpelare människa, miljö, hälsa och 

omvårdnad. Hon anser att människan är en aktiv varelse med hög grad av frihet. Miljön ser 

till hur viktig kulturen och den sociala gruppen är för patientens lärande kring egenvård 

(Kristoffersen, 2009). Denna miljöpåverkan kan tydligt ses i familjer där föräldrarna röker 

vilket i sin tur ökar risken att barnen börjar röka senare i livet (Biraghi & Tortorano, 2009). 

En bredare syn på hälsa, anser Orem, innebär att ansvaret för människors hälsa inte enbart är 

sjukvårdens område utan att ansvar ligger hos så väl den enskilda individen som samhället i 

stort. Orem framhäver betydelsen av att utveckla goda vanor och handlingsmönster som 

främjar hälsa. Hon anser även att det är viktigt att kunna ändra gamla vanor och undervisa 

barn och unga för att utveckla positiva attityder till egenvård och hälsa. (Kristoffersen, 2009). 

Ett sätt som samhället arbetar med detta är genom varningstexter på cigarettpaketen. Detta är 

ett råd från WHO för att avskräcka och upplysa cigarettanvändarna om vilka skador de 

utsätter sig för (WHO, 2012; SFS,1993:581). Orem ser på omvårdnad som en samhällelig 

hjälpinsats som måste kombineras med interventioner från samhället (Kristoffersen, 2009).  
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Vårdens betydelse vid rökavvänjning 
Att identifiera rökare och ge en kort systematiserad rådgivning utgör grunden för en lyckad 

rökavvänjning. Av alla svenska rökare har ungefär 40 % besökt en läkarmottagning under 

loppet av ett år. Därav har sjukvården en stor roll att i sin dagliga verksamhet belysa frågan 

om rökvanor och ge råd om rökstopp. (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 

2003). 

 

Problemformulering 
Det fanns skäl att undersöka huruvida olika faktorer så som medicinsk utbildning och 

närståendes cigarettkonsumtion kan påverka studenters rökvanor. Detta för att effektivt kunna 

stödja sjuksköterskestudenter till ett rökstopp. Sjuksköterskor som inte röker bistår i större 

utsträckning sina patienter med rökavvänjning. Det här kommer i sin tur leda till att patienten 

får hjälp att övervinna sina begränsningar för sin egenvård och därmed bidra till en förbättrad 

folkhälsa. 

 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det fanns några skillnader mellan 

sjuksköterskestudenter i termin fem och ekonomistudenter i termin sex när det gällde 

cigarettkonsumtion. Arbetet hade även som syfte att undersöka huruvida en medicinsk 

utbildning hade betydelse för en minskad cigarettkonsumtion. Om närståendes rökvanor hade 

betydelse för studenternas cigarettkonsumtion studerades även. Vidare undersöktes rökare och 

icke-rökares åsikter angående vårdens rätt att påverka patienters rökvanor. 

 

Frågeställningar 
1. Hur många konsumerar cigaretter av sjuksköterskestudenter i termin fem jämfört med 

ekonomistudenter termin sex? 

2. Finns det någon skillnad i rökvanor gällande mängd och intervall mellan 

sjuksköterskestudenter i termin fem och ekonomistudenter i termin sex? 

3. Skiljer sig anledningen till eventuell minskad cigarettkonsumtion hos 

sjuksköterskestudenter i termin fem och ekonomistudenter i termin sex? 

4. Har närståendes rökvanor någon betydelse för studenternas cigarettkonsumtion? 

5. Skiljer sig åsikten om vårdens rätt att påverka rökvanor mellan rökare och icke-

rökare? 
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METOD 

Design 

Då studien syftade till att mäta numerisk data vid ett tillfälle användes en tvärsnittstudie med 

kvantitativ ansats som forskningsdesign. Denna studie hade som intention att beskriva 

relationer mellan variabler utan att påverka de oberoende variablerna (Polit & Beck, 2010).  

 

Urval 

Ett selektivt (Körner & Wahlgren, 2002) klusterurval (Dahmström, 2005) gjordes av 

sjuksköterskestudenter i termin fem och en jämförelsegrupp bestående av ekonomistudenter i 

termin sex. Samtliga studenter läste vid Uppsala universitet. Dessa valdes då de genomgått 

större delen av deras utbildning och hade för studien relevant bakgrund. 

Sjuksköterskestudenterna var den grupp som för denna studie var intressanta att undersöka. 

Ekonomiprogrammet motsvarar sjuksköterskeprogrammet i utbildningslängd och innehåller 

inte någon form av medicinsk eller pedagogisk utbildning vilket gjorde ekonomistudenterna 

passande för studien. De 123 personer som närvarade tillfrågades att delta i undersökningen, 

48 sjuksköterskestudenter och 75 ekonomistudenter. Dessa personer var samtliga närvarande 

under de två föreläsningstillfällen vid vilka enkäterna lämnades ut. Det interna bortfallet var 

två per program då dessa deltagare valde att lämna blankt. Externt bortfall för 

sjuksköterskeprogrammet var 41 och för ekonomiprogrammet 91. Det externa bortfallet 

representerar de studenter som inte var närvarande vid föreläsningarna.  

 

Datainsamlingsmetod 

Enkät som datainsamlingsmetod ansågs passande då det i förväg konstaterats vilken 

information som behövdes för att besvara syftet (Polit & Beck, 2010). Författarna till detta 

arbete hade utformat en enkät som användes som datainsamlingsinstrument. Den utarbetades 

genom att hämta inspiration från en tidigare använd enkät, se bilaga 1 (Vårdförbundet, 2006). 

Enkäten som användes i studien innehöll 12 frågor med svarsalternativ i form av ja eller nej 

och flersvarsalternativ (bilaga 2). Frågorna berörde konsumtion och frekvens av rökning 

under studietiden. De innefattade även orsaker till minskad cigarettkonsumtion så som 

utbildning och närståendes rökvanor. Enkäten testades innan utdelning genom att skickas ut 

via mail till termin sex studenter på sjuksköterskeprogrammet. Deras svar och åsikter om 

enkäten studerades men inga ändringar gjordes då få synpunkter lämnades som inte var 

relevanta för arbetets syfte.   
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Tillvägagångssätt 

Mailkorrespondens upprättades med aktuell kursansvarig för varje utbildning och tillstånd för 

utdelningen av enkäter söktes. För att minska risken för bortfall delades enkäterna ut under 

två föreläsningar, en vid respektive program, där de flesta studenter förväntades närvara. 

Detta skedde i samråd med undervisande lärare. Deltagarna erhöll muntlig information av 

författarna innan enkätutdelning. Informationen som gavs var studiens syfte och en 

presentation av enkätens utformning. Vidare gavs information om att medverkan var frivilligt, 

anonymt samt att deltagaren kunde avbryta utan förklaring. Även enkäten innehöll skriftlig 

information om studiens syfte, att medverkan var frivilligt, anonymt och att deltagaren kunde 

avbryta utan förklaring. Tidsåtgången var totalt 15 minuter. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie krävde ingen etisk prövning då forskningen inte innefattade något inom lagens 

tillämpningsområde. Trots att denna studie inte krävde en etisk prövning, då den inte 

innefattade något inom lagens tillämpningsområde, begrundades de möjliga etiska problemen. 

Vid besvarandet av enkäterna skulle inte deltagarna inte känna sig påtvingade att svara. Ett 

frivilligt deltagande poängterades både muntligt och skriftligt och instruktioner om att lämna 

enkäten blank gavs. Informationen som gavs innefattade den övergripande planen och syftet 

för forskningen, presentation av enkät, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 

som helst utan förklaring. (SFS, 2003:460). Enkäterna samlades in med den besvarade sidan 

nedåt så författarna inte skulle se huruvida studenten hade svarat eller inte. De som svarade 

gav därmed sitt samtycke att delta i studien. Ett informerat samtycke är av stor vikt i 

forskning och ser till hela den process där deltagaren informeras och med stöd av 

informationen bestämmer sig för att samtycka eller inte till saken det gäller (Helgesson, 

2006). Enkäterna behandlades konfidentiellt och kommer efter att studien rapporterats 

förstöras med hjälp av en dokumentförstörare.  

 

Bearbetning och analys 

Insamlad data fördes in i SPSS och analyserades därefter med korrekt statistisk analys. En α 

nivå på 0.05 valdes. För att tolka och beskriva data tillämpades deskriptiv statistik vilket 

användes för att överblicka resultatet (Polit & Beck, 2010).   

 

I den första frågeställningen undersöktes huruvida program hade betydelse för om man röker 
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och om man slutat röka. Dessa två jämförelser gjordes på beroende variabler mellan två 

grupper, kategorier. Då data som insamlades in i denna studie var icke-parametrisk användes 

ett Mann Whitney U test. Vidare undersöktes ifall ålder hade betydelse för om man röker och 

om tidigare utbildning hade betydelse för om man röker. För att analysera detta användes 

Spearman’s rangkorrelation då ett förhållande mellan två beroende variabler ville undersökas 

(Day, Maltby & Williams, 2007). 

 

Ett Mann Whitney U test ansågs lämpligt även i frågeställning två då jämförelser mellan 

beroende variabler och kategorier gjordes (Day et al., 2007). Där undersöktes huruvida 

program hade betydelse för hur ofta man röker och för hur mycket de deltagare som rökte 

ibland konsumerade.   

 

I frågeställning tre skulle andelen av fall inom olika kategorier jämföras mellan två grupper. 

Därav valdes ett Chi-två test som analysmetod (Polit & Beck).    

 

Frågeställning fyra undersökte korrelationen mellan studenternas rökvanor och närstående. 

Två analyser utfördes där närstående indelades i vänner och familj. Deltagare som rökte 

dagligen och deltagare som rökte ibland summerades till en variabel. För att testa 

omfattningen av ett förhållande mellan två beroende variabler och testa hypoteser angående 

korrelationer i en population användes Spearman’s rangkorrelation och tillämpades därav i 

denna analys (Day et al., 2007). 

 

Mann Whitney U test användes även för att analysera frågeställning fem (Day et al., 2007). 

Där undersöktes två grupper, rökare och icke-rökare, med avsikt på vårdens rätt att påverka 

rökvanor.  

 

RESULTAT 
Till denna enkätstudie tillfrågades 123 personer att delta i undersökningen, 48 

sjuksköterskestudenter och 75 ekonomistudenter. Dessa personer var samtliga närvarande 

under de två föreläsningstillfällen vid vilka enkäterna lämnades ut. 46 sjuksköterskor i termin 

fem besvarade enkäten. Av ekonomistudenterna i termin sex besvarade 73 studenter enkäten.   
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Sjuksköterske- och ekonomistudenters cigarettkonsumtion  

Fler ekonomistudenter (22 %) än sjuksköterskestudenter (15 %) uppgav att de rökte dagligen 

(tabell 1) men ingen signifikant skillnad fanns (U= 1566.5, N1=46, N2=73, p=.369 two-tailed). 

 

Inget signifikant samband fanns mellan ålder och rökning (r=.072, p=.219). Tidigare 

utbildning och rökning visade inte heller något signifikant samband (r=.069, p=.228). En 

signifikant skillnad kunde ses mellan sjuksköterskestudenter som slutat röka och 

ekonomistudenter som slutat röka. Sjuksköterskestudenter hade i större utsträckning slutat 

röka jämfört med ekonomistudenter (U=1317, N1=46, N2=73, p=.013). För ytterligare detaljer 

se tabell 2.   
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 Tabell 1. Demografiska data över sjuksköterske- & ekonomistudenter 
 

 SJUKSKÖTERSKESTUDENTER 
(N=46)  

EKONOMISTUDENTER 
(N=73) 

 % (n) 
 

% (n) 
 

Kön  
 
   Män 

 
 
13 (6) 

 
 
56 (41) 

   Kvinna  87 (40) 44 (32) 
 
Ålder  
 

  

     19-24 39 (18) 79 (58) 
     25-30 39 (18) 18 (13) 
     >30 22 (10) 3 (2) 
 
Tidigare 
utbildning 
 

  

     Gymnasiet 67 (31) 53 (39) 
     Folkhögskola 
     Universitet 

4 (2) 
28 (13) 

0 
47 (34) 

 

Sjuksköterske- och ekonomistudenters rökvanor i intervall och mängd 

De studenterna som svarade på enkäten tillfrågades huruvida de rökte dagligen, ibland eller 

inte alls. Av det tillfrågade sjuksköterskestudenterna var det ingen som rökte dagligen medan 

5 % av ekonomistudenterna rökte dagligen. Frekvensen av de som rökte ibland var mer 

jämnfördelad mellan grupperna, 15 % av sjuksköterskestudenterna och 16 % av 

ekonomistudenterna. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan sjuksköterskestudenter och 

ekonomistudenter angående hur ofta de rökte (U=1552.500, N1=46, N2= 73, p=.314 two 

tailed).  

 

De studenter som uppgav att de rökte ibland fick uppge hur många cigaretter de konsumerade 

på en månad. Sjuksköterskestudenternas konsumtion var antingen under tio eller över 30 

cigaretter per månad. Ekonomistudenterna svarade mer jämnfördelat över svarsalternativen, 

se tabell 2. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan sjuksköterskestudenter och 

ekonomistudenter angående antal konsumerade cigaretter per månad (U= 39.000, N1=7, 

N2=16, p=.18 two-tailed).  
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Tabell 2: Rökning & reducerad cigarettkonsumtion 
  

SJUKSKÖTERSKESTUDENTER 
(N=46) 

 
EKONOMISTUDENTER 

(N=73) 
 % (n) % (n) 

Rökning   

     Ja 15 (7) 22 (16) 

     Nej 85 (39) 78 (57) 
Röker intervall 
 

  

     Dagligen 0 5 (4) 
     Ibland  15 (7) 16 (12) 
     Nej 85 (39) 78 (57) 
 
Cigaretter/månad 
 

  

     <10 86 (6) 69 (9) 
     11-20 0 15 (2) 
     21-30 0 15 (2) 
     >30 14 (1) 0 
   
När slutade du?   

>utbildning 68 (13) 62 (10) 
T1 0 13 (2) 
T2 10 (2) 6 (1) 
T3 10 (2) 6 (1) 
T4 10 (2) 0 
T2 0 0 
T3 14 (1) 17 (2) 
T4 29 (2) 8 (1) 
T5 0 25 (3) 

   
När minskat 
konsumtion 

  

Har ej minskat 0 25 (3) 
Innan utb. 57 (4) 25 (3) 

T1 0 0 
T2 0 0 
T3 14 (1) 17 (2) 
T4 29 (2) 8 (1) 
T5 0 25 (3) 

 

Anledningar till minskad cigarettkonsumtion 

Förutom svarsalternativet annan anledning uppgav sjuksköterskestudenter att ökad kunskap 
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var den främsta anledningen till minskad cigarettkonsumtion. Förbättrad kondition uppgavs 

vara orsaken till minskad cigarettkonsumtion hos ekonomistudenterna, se tabell 3. Det fanns 

dock inga signifikanta samband mellan utbildning och anledningar till varför studenterna 

minskat sin cigarettkonsumtion (x2= 4.453, df= 6, p=.604). Av de sex studenterna som själva 

uppgav en annan anledning till minskad konsumtion beskrev fem studenter att de tyckte det 

var äckligt. Fyra sjuksköterskestudenter uppgav att det slutat röka på grund av att de fått mer 

kunskap. Av dessa fyra hade tre studenter slutat under sjuksköterskeutbildningen.  

 
Tabell 3: Anledningen till varför studenterna slutat röka 
  

Angett flera 
svarsalternativ* 

Jag har fått mer  
kunskap om 
rökningens 

konsekvenser 

Jag ville 
förbättra 

min 
kondition 

Jag fick nya  
bekantskapskretsar  

där ingen rökte 

Jag vill inte  
vara 

beroende 
av 

någonting 

Folk i 
min  

närhet 
vill att 

jag 
slutar 
röka 

Annan 
anledning 

Program 

Sjuksköterske- 
student 

Antal 2 4 3 0 2 2 6 
% inom 
Program 

11 % 21 % 16 % 0 % 11 % 11 % 32 % 

Ekonomi- 
student 

Antal 3 2 5 1 3 2 2 
% inom 
Program 

17 % 11 % 28 % 6 % 17 % 11 % 11 % 

Total 
Antal 5 6 8 1 5 4 8 
% av 
Total 

14 % 16 % 22 % 3 % 14 % 11 % 22 % 

*Deltagarna ombads att välja endast ett svarsalternativ, se bilaga 2       

 

Närståendes betydelse för studenternas cigarettkonsumtion 

Studenterna fick svara på hur många av deras vänner det är som röker. Det visade ett svagt 

negativt signifikant samband mellan vänners cigarettkonsumtion och att studenterna röker (r= 

-.339, p=.000). Familjens cigarettkonsumtion hade ingen betydelse för rökning hos 

studenterna (r=.041, p=.328) 

 

Rökare och icke-rökares åsikt om huruvida vårdpersonal ska motivera till minskad 

cigarettkonsumtion 

Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan rökare och icke-rökare huruvida vårdpersonalen 

ska motivera till minskad cigarettkonsumtion (U=1066.500, N1=23, N2=96, p=.536 two-

tailed). Flertalet av både rökare 91 % (21) och icke-rökare 97 % (93) var positiva till att 

vården skulle motivera rökare att minska sin cigarettkonsumtion vid kontakt med sjukvården. 

Endast 10 % (2) av rökarna och 3 % (3) av icke-rökarna var negativa till vårdens inflytande.  
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DISKUSSION 

Denna studie gjordes för att belysa sjuksköterskestudenters rökvanor i jämförelse med 

ekonomistudenters samt för att undersöka eventuella skillnader. Om och hur ofta studenterna 

rökte visade inte på någon signifikant skillnad. Däremot kunde en signifikant skillnad ses 

mellan studentgrupperna angående rökstopp då sjuksköterskestudenterna i större utsträckning 

har slutat röka. Hur mycket studenterna rökte visade inte heller på några signifikanta 

skillnader eller samband däremot kunde en trend ses i att sjuksköterskestudenterna rökte 

mindre än ekonomistudenterna. Närståendes betydelse för studenternas cigarettkonsumtion 

visade på att antalet vänner som rökte minskade studenternas cigarettkonsumtion. Detta 

samband var signifikant medan familjens rökvanor inte visade sig ha någon betydelse för 

studenternas cigarettkonsumtion. Majoriteten av de tillfrågade studenterna i båda grupperna, 

rökare och icke-rökare, var positiva till att vården skulle motivera rökande patienter till 

minskad cigarettkonsumtion. 

  

Resultatdiskussion	  

Sjuksköterskestudenternas och ekonomistudenternas cigarettkonsumtion skiljer sig inte 

signifikant. En skillnad i antal procent som röker kan ses där ekonomistudenter i högre grad 

röker. Anledningen till att signifikans inte kan ses kan vara grundat i de små urvalsgrupperna. 

Av de 123 studenter som deltog var endast 31 rökare. Hade urvalsgrupperna varit större hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut. De trender, så som att fler ekonomistudenter röker 

dagligen och att sjuksköterskestudenter minskat sin cigarettkonsumtion tack vare kunskap, 

hade då kunnat visa sig signifikanta. En annan anledning till att så få uppger sig som rökare 

kan bero på att ett skifte har skett gällande rökning. Under början av nittonhundratalet var det 

välutbildade som rökte, nu 100 år senare är majoriteten av rökarna lågutbildade (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Därmed kan det ha en betydelse då universitetsutbildade har en högre 

inkomst jämfört med de utan universitetsutbildning. Då Uppsala ses som en universitetsstad 

kan även detta vara en möjlig förklaring till det låga antalet rökare. Det har visat sig i studier 

att en högre utbildning har en skyddande effekt mot rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2011; 

Eek., 2010). Lagstiftningen reglerar i dagsläget marknadsföring av tobak så som 

varningstexter på cigarettpaket, att reklam för cigaretter inte får förekomma i tidskrifter samt 

att det i tv-sändningar som omfattas av radio-och TV-lagen inte får sändas reklam för tobak 

(SFS,1993:581). Detta kan i sig ha påverkat det låga antalet rökare i studien då minskad 

reklam och fastare reglering av marknadsföring kan ha haft en påverkan på samhället i stort.  
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En signifikant skillnad kunde ses mellan studentgrupperna angående rökstopp då 

sjuksköterskestudenterna i större uträckning hade slutat röka. Mer än hälften av dessa hade 

slutat röka innan de påbörjade sin utbildning. Orsaken till varför de då slutat röka är svårt att 

redogöra då de hade olika ålder och utbildningsbakgrund. Dock ska den medicinska 

utbildningen inte glömmas bort. Möjligheten finns att de studenter som ska börja läsa eller 

läser sjuksköterskeprogrammet vill vara en hälsosam förebild för sina patienter. Den 

information som erhålls om cigaretters påverkan på kroppen under utbildningen kan även vara 

en bidragande orsak till att sjuksköterskestudenter slutar att röka. Det är mycket positivt att 

sjuksköterskestudenter slutat röka då sjuksköterskor som inte röker i större utsträckning 

motiverar sina patienter att sluta röka (Jenkins & Ahijevych, 2003). Orem förespråkar att 

sjuksköterskan identifierar en bristande egenvård och korrigerar detta genom att ge lämpliga 

verktyg för att patienten ska återfå förmågan att själv kunna sköta sin hälsa (Kristoffersen, 

2009). 

 

Ingen av sjuksköterskestudenterna uppgav att de rökte dagligen och endast fyra av 

ekonomistudenterna. Det kan vara en bias eftersom det är en risk med enkäter då deltagarna 

har en tendens att felaktigt återge sina svar så att de överensstämmer med rådande sociala 

normer (Polit & Beck, 2010). Möjligheten finns även att resultatet stämmer och att det är 

mycket få som röker dagligen. Orsaken till detta kan vara att båda grupperna studerar vid 

universitet och på så vis följer resultat i de studier som visar på att högutbildade människor 

röker i mindre utsträckning än lågutbildade (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Eek., 2010). I 

Sverige röker fler kvinnor än män, framförallt i unga år (Cancerfonden, 2012). Hos 

sjuksköterskestudenterna borde därför en parallell till den höga andelen kvinnor i gruppen 

kunna dras. Detta borde ökat risken för att finna fler rökare hos sjuksköterskestudenterna då 

87 % av de tillfrågade kvar kvinnor. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan mängden 

cigaretter per månad och de olika studentgrupperna. Statistiken visade att 

sjuksköterskestudenterna antingen rökte under tio cigaretter eller över 30 cigaretter i 

månaden. Detta var missvisande då endast en student rökte mer än 30 cigaretter i månaden. 

Hos ekonomistudenterna var svarsfrekvensen mer jämnfördelad över de olika 

svarsalternativen. Både sjuksköterskestudenter och ekonomistudenter vet att rökning inte är 

bra för hälsan och att det är fördelaktigt att inte röka. Det kan därmed diskuteras huruvida det 

skett en underrapportering av cigarettkonsumtionen då deltagarna vill framstå som 

hälsosamma. Detta blir främst aktuellt hos sjuksköterskestudenter som under sin utbildning 
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har fått veta riskerna med rökning. Dessa tas tydligt upp under termin tre då rökning 

presenteras som en riskfaktor till de flesta sjukdomar som studeras under kursen Omvårdnad 

och medicinskt vetenskap inom medicinsk vård. Det är möjligt att det därför inte är en enda 

sjuksköterskestudent som vill erkänna att de konsumerar cigaretter dagligen. Då 

enkätutlämnandet gjordes av sjuksköterskestudenter kan båda grupperna haft en tendens att 

felrapportera sina rökvanor. Sjuksköterskestudenter representerar hälsa och därmed vill 

deltagarna undvika att rapportera ett ohälsosamt beteende. Det behöver inte innebära att de 

underrapporterar det faktum att de röker men att mängden konsumerade cigaretter uppges 

lägre än i verkligheten.   

 

Förutom annan anledning var ökad kunskap den främsta anledningen till minskad 

cigarettkonsumtion hos sjuksköterskestudenterna. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 

studentgrupperna och anledningen till minskad cigarettkonsumtion. En trend i att 

sjuksköterskestudenterna valde ”mer kunskap” och ekonomistudenterna valde ”bättre 

kondition” som alternativ till minskad cigarettkonsumtion kunde dock ses. Däremot så hade 

tre av fyra sjuksköterskestudenter som minskat sin konsumtion på grund av mer kunskap 

slutat innan de började utbildningen. Huruvida de slutat precis innan eller långt innan 

utbildningsstart framkom inte. Detta gör det svårt att dra en slutsats att den kunskap om 

cigarrettrökningens konsekvenser som erhålls under sjuksköterskeutbildningen skulle påverka 

att studenterna slutar röka. Med tidigare studier i åtanke så ökar risken för att vara rökare som 

student om studenten har en låg kunskap angående rökningens effekter (Alexopoulos, Aronis, 

Dougenis & Jelastopulu, 2009). Därför kan det vara möjligt att en utökning om tobakens 

skadliga påverkan på hälsan bör få en större plats i sjuksköterskeutbildningen. Detta kan, 

förutom att uppmärksamma sjuksköterskestudenten på sitt eget förhållningssätt till tobak, 

kunna ge ett ökat självförtroende i att hjälpa patienter som är i behov av rökavvänjning. Det 

kan diskuteras huruvida de personer som slutat röka innan utbildningen har ett ökat intresse 

för hälsa och på så sätt skaffat sig kunskap om cigaretters hälsoskadliga effekter. Därför bör 

samhället i stort utbilda befolkningen om rökningens effekter på hälsan. Genom detta kan 

man rubba de sociala normerna som existerar kring rökning och bredda kunskapen om de 

skadliga effekterna på flera plan (WHO, 2011).  

 

Det mest överraskande resultatet i denna studie var det signifikanta sambandet mellan antalet 

vänner som röker och om studenten röker. Det visade att desto fler vänner studenten har som 

röker desto mindre risk är det att studenten själv röker. Detta resultat går emot tidigare studier 
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där vänners rökning ökar risken för att vara rökare (Bektas et al., 2011). Anledningen till att 

vänners rökning har en hämmande effekt på studenternas rökning kan vara att det är 

avskräckande. Studenterna ser effekterna av rökningen och vill själva inte hamna i samma 

situation. De kan även vilja vara en förebild för sina vänner och väljer därför att inte röka. En 

annan anledning till resultatet kan vara att de rökande vännerna är från studentens gamla 

bekantskapskrets innan studierna. Uppsala är en av Sveriges största studentstäder hit 

människor kommer från hela landet för att studera. De vännerna är möjligtvis kvar i 

hemstaden och har en lägre utbildningsnivå, detta ökar risken för rökning (Eek et al., 2010). 

När studenten börjar studera ökar utbildningsnivån och risken för rökning minskar men 

vännerna där hemma finns kvar. Till skillnad från vänner rökning har familjens 

cigarettkonsumtion ingen signifikant betydelse för rökning hos de båda studentgrupperna. Det 

motsäger sig resultat från tidigare studier som visar på att både syskon och föräldrar påverkar 

studentens cigarettkonsumtion (Biraghi & Tortorano, 2009). Som nämnts ovan flyttar 

människor från hela landet för att studera i Uppsala. Därmed kan studenterna i studien flyttat 

från sin familj och de har därför inte samma grad av inflytande längre.  

 

Majoriteten av studenterna i båda grupperna var positiva till att vården skulle motivera 

rökande patienter till minskad cigarettkonsumtion. Detta resultat ses som mycket positivt och 

visar en respekt för vårdpersonal. Av de få studenter som svarade att de inte tyckte 

vårdpersonal skulle motivera till minskad cigarettkonsumtion var fördelningen mellan rökare 

(2) och icke-rökare (3) mycket jämn. Frågan som ställdes i enkäten var allmän ”Tycker du att 

vården ska motivera till minskad cigarettkonsumtion när rökare söker vård?”. Möjligheten 

finns att en mer personlig utformning så som ”Tycker du att vården ska motivera till minskad 

cigarettkonsumtion när du som rökare söker vård?” hade gett andra svar. De rökande 

studenterna var positiva till vårdpersonalens påverkan när frågan ställdes allmänt men risken 

finns att andra åsikter hade framkommit om frågan hade riktas mot dem själva. Trots att 

sjuksköterskor har en stor roll att i sin dagliga verksamhet belysa frågor om rökvanor ligger 

inte hela ansvaret hos hälso- och sjukvården. Risken med deltagarnas positiva attityd till 

vårdens inflytande kan vara att deltagarna har en benägenhet att lägga allt ansvar gällande 

rökstopp hos hälso- och sjukvården. Orem motsäger sig denna åsikt då hela samhället behövs 

för att optimera egenvård i form av en lyckad rökavvänjning (Kristoffersen, 2009). 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal som jobbar för att minska cigarettkonsumtionen bland 

patienter bör vara ett gott föredöme och identifiera sig med sin roll som förebild. Tyvärr 

förnekar ofta sjuksköterskan det faktum att hens rökning påverkar patienters syn på hen som 
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rådgivare och förebild (Jenkins & Ahijevych, 2003).   

 

Metoddiskussion 

Studien hade som utgångssyfte att undersöka studenter från termin fem vid både 

sjuksköterskeprogrammet och ekonomiprogrammet. Då ekonomiprogrammet har 

utlandsstudier under termin fem var det praktiskt omöjligt att dela ut enkäterna till dem. 

Därför valdes termin sex som jämförelsegrupp efter konsultation med kursansvarig för dessa 

studenter. Om studenterna i termin fem hade studerats finns möjligheten att resultatet hade 

utfallit annorlunda. Sammanlagt tillfrågades 123 personer att delta. Detta gjordes under 

föreläsningar som inte var obligatoriska och det kan därmed diskuteras huruvida urvalet hade 

kunnat utökas vid obligatoriska föreläsningar.  Det interna bortfallet var två per program då 

dessa deltagare valde att lämna blankt. Externt bortfall för sjuksköterskeprogrammet var 41 

studenter och för ekonomiprogrammet 91 studenter.  Desto större urval, desto mindre risk för 

urvalsfel och desto mer representabelt för hela befolkningen som undersöks (Polit & Beck, 

2010). Då en liten urvalsgrupp valdes kan detta ha påverkan på undersökningens styrka, en 

större urvalsgrupp ger en större styrka samtidigt som risken för typ II fel minskar (Siegel & 

Castellan, 1988). På grund av få deltagare i grupperna kan det diskuteras om ett större antal 

hade gett signifikanta skillnader och samband i analyserna, i synnerhet med tanke på att så få 

deltagare uppgav sig som rökare.  

 

Ett medvetet selektivt klusterurval gjordes i denna studie. Detta innebär att urvalet inte var 

slumpmässigt vilket betyder att det inte går att uppskatta urvalsfelets storlek. Vid ett 

klusterurval väljs grupper ut ur den undersökningsgrupp som väljs att studeras. Denna studies 

undersökningsgrupp var alla sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet vilket inkluderar 

alla sex terminer. Av dessa inkluderades endast termin fem och därmed blir nackdelen att 

större delen av utbildningen inte är representerade i stickprovet. Därmed kan inte reliabiliteten 

i skattningarna bedömas (Körner & Wahlgren, 2002). Eftersom studien hade som syfte att 

undersöka just sjuksköterskestudenter och inte hela befolkningen var ett klusterurval passande 

till denna studie (Eliasson, 2010).  

 

Studiens design var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Att använda sig av en 

tvärsnittsstudie innebär att slutsatser enbart kan dras av de aktuella individerna under den 

specifika tidpunkten. Därmed blir det svårare att kunna se vilka risker som finns för olika 

beteenden och om samband mellan orsak och verkan kan påvisas (Björk, 2011). Detta blir en 
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tydlig nackdel i studien då risker för att vara rökare ville påvisas. I denna studie var en 

kvantitativ metod lämplig då den har möjlighet att säga något om hela 

sjuksköterskeutbildningen även om det bara fanns resurser för att undersöka en termin. Den 

kan även visa på hur spridda olika attityder är inom en undersökningsgrupp och hade därmed 

möjlighet att kunna konstatera skillnader mellan sjuksköterskestudenter och 

ekonomistudenter. Möjligheten att analysera resultatet ett flertal gånger utan att påverka 

materialet finns också vid en kvantitativ metod. Detta möjliggjorde upprepade analyser av 

rökvanor hos de båda undersökningsgrupperna. Nackdelar med metoden är att då 

undersökningen väl är genomförd går insamlingen av data inte att komplettera (Eliasson, 

2010). Detta blev tydligt vid analys av enkäten då svarsalternativ och formuleringar hade 

kunnat modifieras för att bättre ge svar på syftet. 

 

Fördelen av att använda en enkät är att det går att ställa varierande frågor inom olika 

kategorier och därmed kunna täcka in flera områden i en studie (Eliasson, 2010). För denna 

studie lämpade sig enkäter som metod då olika infallsvinklar på studenternas rökvanor ville 

belysas. En annan positiv aspekt med enkäter är att deltagaren själv kan bestämma om hen vill 

delta. Nackdelen är dock att en enkät inte kan gå in på djupet i olika frågor och ämnen och 

därmed kan studien gå miste om värdefull information. En annan nackdel är att risken för 

missförstånd ökar och olika individer kan tolka frågor på olika sätt (Eliasson, 2010). För att 

testa frågornas utformning i enkäten gjordes ett test på en grupp sjuksköterskestudenter i 

termin sex. De svarsenkäter som samlades in i studien gav korrekt svar på frågorna och 

därmed gjordes ingen omformulering av frågorna i enkäten. I efterhand framkom att frågornas 

utformning hade kunnat modifieras för att bättre kunna ge svar på syftet. Detta med avseende 

på att mängden cigaretter per månad hos dagligrökare inte efterfrågades. Svarsalternativen vid 

rökstopp hade även kunnat utökas då ekonomistudenternas nuvarande termin var termin sex, 

ett svarsalternativ som inte var med i enkäten. De deltagare som slutat röka innan 

utbildningen hade ingen möjlighet att ange när detta skedde. Om alternativen utökats kan det 

diskuteras om andra slutsatser kunnat dras angående anledningar till rökstopp. Exempel på 

detta kan vara att studenten visste att de kommit in på utbildningen eller att rökstoppet ägde 

rum för tio år sedan.  

 

Enkäten konstruerades av författarna till arbetet och därmed kan reliabiliteten ha påverkats 

negativt. (Ejvegård, 2009). Utformningen på enkätens frågor kan ha upplevts ledande. Till 

exempel ställs frågan ”Har du någon gång rökt ibland men slutat?”. En mer neutral 
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formulering så som ”Har du någon gång rökt ibland men ändrat din cigarettkonsumtion?” 

hade kunnat användas. Svarsalternativ till denna fråga hade då varit ”minskat” och ”slutat”. 

Huruvida studenterna har ökat sin cigarettkonsumtion efterfrågas inte heller, utan enkäten var 

genomgående fokuserad på en minskad cigarettkonsumtion. Då fokus ligger på den minskade 

cigarettkonsumtionen kan studenterna ha känt av dessa uppfattningar och blivit påverkade att 

svara fördelaktigt för en minskad cigarettkonsumtion. De kan ha svarat falskt för låg 

cigarettkonsumtion då de vet att studiens författare förespråkar en minskad 

cigarettkonsumtion. Inspiration hämtades från en tidigare reliabilitetstestad enkät vid 

utformandet vilket är positivt avseende studiens enkäts reliabilitet (Vårdförbundet, 2006 ). Då 

vissa av frågorna varit ledande utifrån studiens syfte och ingen reliabilitetsprövning gjorts av 

enkäten har detta påverkat reliabiliteten negativt hos studiens mätinstrument (Ejvegård, 2009). 

Validiteten kan aldrig bli högre än reliabiliteten (Eliasson, 2010). Frågorna i enkäten 

innefattade studenternas rökvanor, närståendes rökvanor och huruvida de ansåg att vården har 

rätt att påverka till en minskad cigarettkonsumtion. Därmed innefattade enkäten för syftet 

relevanta frågor och indikerar på att det som ville mätas blev mätt. Dock påverkar det faktum 

att enkäten inte reliabilitetstestats enkätens validitet negativt (Björk, 2010).  

 

För att kunna dra slutsatser om målpopulationen, Uppsala universitets 

sjuksköterskeutbildning, krävs att intern validitet uppnås (Björk, 2011). Då urvalet var ett 

klusterurval kan det diskuteras huruvida det påverkat den interna validiteten negativt. Detta då 

större delen av grupperna, sjuksköterskestudenterna vid Uppsala universitet, inte tillfrågades 

att delta. Om grupperna skiljer sig åt på oväntade sätt kan det medföra systematiska bias 

vilket påverkar validiteten (Körner & Wahlgren, 2002). Därmed kan det inte avgöras huruvida 

skillnader fanns mellan de grupperna och om resultatet hade kunnat generaliseras till liknande 

populationer så som andra universitet. Den externa validiteten avser studiens 

generaliserbarhet (Björk, 2011). Att urvalet var begränsat till enbart en termin på 

sjuksköterskeprogrammet och en på ekonomiprogrammet kan ha påverkat den externa 

validiteten på grund av det begränsade antalet deltagare.  

 

Kliniska implikationer och vidare forskning  

Det är av stor vikt att sjuksköterskor är rökfria. Inte endast för att förbättra deras egen hälsa 

utan även för att sjuksköterskor som inte röker i större utsträckning bistår sina patienter med 

hjälp till rökavvänjning. Ett av målen med denna studie var att kunna konstatera vad som gör 

att sjuksköterskestudenter slutar röka vilket inte kunde påvisas. Genom att uppmärksamma 
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vad det är som gör att sjuksköterskestudenter slutar röka kan dessa resultat överföras på andra 

sjuksköterskestudenter. De trender som framkom i resultatet skulle möjligtvis kunnat visa på 

en signifikant skillnad om urvalsgruppen varit större. Möjligen skulle alla 

sjuksköterskestudenter i en viss termin vid Sveriges universitet behöva studeras för att få 

någon klarhet i varför de minskat sin cigarettkonsumtion. Orsakerna till minskad 

cigarettkonsumtion är den frågan som är intressant att få svar på för att kunna replikera detta 

på de sjuksköterskestudenter som fortfarande röker. Samhället bör ha som mål att få alla 

sjuksköterskor att sluta röka då det finns evidens för att rökande sjuksköterskor inte råder sina 

patienter till rökstopp i samma utsträckning som sjuksköterskor som inte röker (Jenkins & 

Ahijevych, 2003). Sjuksköterskan är en förebild för sina patienter och bör föregå med gott 

exempel. Detta kommer i sin tur leda till att patienten får hjälp att övervinna sina 

begränsningar för sin egenvård och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.  

 

Slutsats 

Det begränsade antalet rökare i studien gjorde det svårt att se signifikanta samband och 

skillnader mellan de två grupperna. Dock kunde en skillnad ses i att sjuksköterskestudenter 

slutar röka i större utsträckning än ekonomistudenter. Förklaringen till att 

sjuksköterskestudenter slutar röka är med denna studie svår att fastställa. Därför är det av 

betydande vikt att genomföra framtida studier där orsakerna till rökstopp hos 

sjuksköterskestudenter fastslås. Detta för att därefter kunna använda resultaten av studierna i 

formandet av sjuksköterskeutbildningen för att minimera antalet rökande sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskestudenter behöver stärkas redan under utbildningen i att vara en hälsosam 

förebild då det ökar möjligheten att i sitt yrke som sjuksköterska kunna motivera sina 

patienter till ett hälsosamt leverne utan cigaretter. Detta skulle över tid innebära en minskad 

kostnad för samhället och en ökad livskvalité för många människor.  
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BILAGA 2.  

Hej Kära Student! 
 
Vi heter Elna och Matilda och går termin 6 på sjuksköterskeprogrammet. Nu under våren 
skriver vi vårt examensarbete där vi undersöker studenters rökvanor. Syftet med vårt 
examensarbete är att undersöka skillnader i rökvanor mellan sjuksköterskestudenter och 
andra studenter. Denna enkät är frivillig och resultatet kommer att behandlas konfidentiellt.  
Vänlig hälsning, Elna och Matilda 
 
ENKÄT 
 
1. Kön Kvinna Man 
 
2. Ålder  19-24år 25-30år >30år 
 
    
3. Tidigare studier Gymnasieutbildning  
   
   Universitetsutbildning   
 
   Folkhögskola  
 
Kryssa i en ruta för varje fråga om inte annat anges. 
 
4. Röker du? 
 
 Ja, dagligen Ja, ibland  Nej (Om du inte röker gå 

:::::::::::::::………………………………………………….till fråga 7) 
 
5.  Du som röker dagligen eller ibland, när började du röka? 
 
 Innan denna universitetsutbildning Under denna universitetsutbildning 
 
          
6.      Du som röker ibland. Ungefär hur många cigaretter röker du per månad? 
 
 < 10 11-20 21-30 > 30 
 
 
7. Har du någon period (6 månader eller längre) rökt dagligen men slutat? 
 
 Ja  Nej 
  
 
8.  Har du någon gång rökt ibland men slutat? 
 
 Ja   Nej 
 (Om du svarat nej på BÅDE fråga 7 och 8 gå vidare till fråga 12) 
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9. Om du tidigare har rökt, när slutade du röka? 
 
 Innan du påbörjade denna utbildning  
  
 Termin 1  Termin 2  Termin 3 Termin 4 Termin 5 
 
 
10.  Om du som röker dagligen eller ibland minskat din cigarett konsumtion, när gjorde du 

detta? 
 
 Har ej minskat.  
  
 Innan du påbörjade denna utbildning  
  
 Termin 1 …….  Termin 2  Termin 3 Termin 4 ........ Termin 5 
 
 
 
11. Du som slutat röka eller minskat din konsumtion, vilken var den främsta anledningen till 

att du slutade röka? Sätt endast ett kryss! 
 

Jag hade fått mer kunskap om rökningens konsekvenser. 
Jag ville förbättra min kondition och hälsa.  
Jag fick nya bekantskapskretsar där ingen rökte. 
Ekonomi och kostnad 
Jag vill inte vara rökare i mitt yrke. 
Jag ville inte vara beroende av någonting. 
Folk i min närhet vill att jag slutar röka.  
Annan anledning: 

     

 
_________________________________________ 

 
12.  Röker någon i din familj? (kryssa i ALLA de alternativ som stämmer.) 

 
Nej 
Mamma 
Pappa 
Syskon 

 
 

13.  Hur många av dina vänner röker? 
 

Ingen 
 

1 
2 - 4 
> 4 
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14. Tycker du att vården ska motivera till minskad cigarettkonsumtion när rökare söker vård? 
 

 Ja  Nej 
 


