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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tobak är den enskilt största livsstilsfaktorn som leder till ohälsa. Att tobak är skadligt 

och leder till flertalet svåra sjukdomar är idag känt bland de flesta. Trots detta röker fortfarande 

10% av Sveriges befolkning och ca 800 000 snusar. Inom sjukvården röker en av tio sjuksköterskor 

dagligen. Sjuksköterskan ses som en nyckelperson för patienten inom tobaksprevention och bör 

vara en förebild. Patientens sjukhusvistelse ses därför som ett bra tillfälle att lyfta frågan om att 

sluta med tobak. Sjuksköterskor som röker har visats vara sämre på att ge råd och vara mindre 

benägna att hjälpa sina patienter att sluta röka vilket strider mot den yrkesverksamma 

sjuksköterskans arbetsuppgift, vilken är att främja hälsa och förebygga sjukdom. Syfte: Syftet med 

denna studie var att undersöka användandet av tobak bland sjuksköterskestudenter vid Uppsala 

universitet samt studenternas syn på användning av tobak som yrkesverksamma sjuksköterskor. 

Metod: En kvantitativ metod valdes då ett stort antal personer skulle undersökas och en 

studiespecifik enkät skickades ut till totalt 632 sjuksköterskestudenter. Resultat: Av studenterna 

använde 38% tobak. Av dessa rökte 3,1% dagligen och 12% snusade dagligen. Studenterna ansåg 

att sjukvårdspersonal är förebilder i hälsoförebyggande vård och sjuksköterskor som använder 

tobak ansågs inte vara bra förebilder. Slutsats: Den dagliga rökningen var mindre bland 

sjuksköterskestudenterna jämfört med tidigare undersökningar gjorda på sjuksköterskor. 

Studenterna såg sjuksköterskor som förebilder för patienten inom hälsa och anser att 

sjukvårdspersonal bör värna om sin egen hälsa och inte bruka tobak. Det sågs en skillnad mellan 

studenterna som använde tobak och de som inte använde tobak.  Studenterna som inte använde 

tobak ansåg att en sjuksköterska som använder tobak inte är en bra förebild för patienterna och de 

ansågs vara mindre benägen att hjälpa patienterna att sluta med tobak. Medan de studenter som 

använde tobak  ansåg oftare att detta inte hade någon betydelse för vården. Men de studenter som 

rökte planerade ändå att sluta tills de skulle ta sin examen.  

 

 

Nyckelord: Tobaksprevention, Rökning, Snus, Sjuksköterskestudenter, Sjuksköterskans roll. 
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ABSTRACT 

Background: Tobacco is the single largest lifestyle factor leading to a bad health. That smoking is 

harmful and leads to many serious diseases are known among most people. Despite this 10% of the 

Swedish population and about one out of ten nurses at the hospital still smoke daily. Nurses are 

supposed to be role models and play a key role in tobacco use prevention. The patient’s time at the 

hospital is therefore seen as a good opportunity to raise the question about tobacco cessation. 

Nurses who smoke are proven to be less likely to provide advice and help these patients stop using 

tobacco, which is opposing the nurses tasks, to promote health and to prevent illness Aim: The 

purpose of this study was to investigate the use of tobacco among the nursing students at Uppsala 

university and the students opinion about the use of tobacco as professional nurses. Method: A 

quantitative method was chosen because of the large number of people that would be examined and 

as study specific questionnaire was sent out to a total of 632 nursing students. Results: In total 38% 

of students used tobacco. Among those, 3.1% were daily smokers and 12%used Swedish snus. The 

students considered nurses as role models for the patient in health. Nurses who used tobacco were 

seen as poor role models. Conclusion: The daily smoking is declining among the nursing students 

compared to previous studies on nurses. The students considered nurses as role models for the 

patients in health and they believe that hospital workers should care about their own health and not 

use tobacco. A difference was found between the students who used tobacco and those who did not 

use tobacco. The students who did not use tobacco considered that a nurse who uses tobacco is not a 

good role model and for the patients and are considered as not as good in giving tobacco cessation 

advice. The students who used tobacco thought more often that the nurses use of tobacco did not 

matter for the care he or she gives. At the same time the students who smoke still plan to quit 

smoking before graduation. 

 

 

 

Keywords: Tobacco prevention, Smoking, Swedish snus use, Nurse students, Nurse role. 
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BAKGRUND 

Rökning 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2015), röker ca 1 miljard av jordens drygt 7 miljarder 

invånare och ungefär hälften av dessa kommer att dö till följd av rökning. Varje år dör 6 miljoner 

människor till följd av rökning och 600 000 av dessa är människor som inte röker själva utan har 

endast varit utsatta för passiv rökning (WHO, 2015). Det har gjorts flertalet studier på hur rökning 

kan påverka kroppen och hälsan hos dem som röker. I en studie gjord av Brian Carter et al (2015) 

har data samlats ifrån 5 kohortstudier i USA med totalt 954,029 deltagare och skillnader i antal 

dödsfall bland rökare och icke-rökare har jämförts under en 11-årsperiod. Resultatet visade att i 

gruppen med rökare var det fler som avled i alla kategorier de undersökte men signifikant fler dog i 

infektioner, ischemi, hjärtsjukdomar relaterade till högt blodtryck, njursvikt, respiratoriska 

sjukdomar, levercirros, bröstcancer för kvinnor och prostatacancer för män. Studiens resultat visade 

att ju mer deltagarna rökte desto större risk hade de att drabbas av dessa sjukdomar. Samt att en  

minskad konsumtion leder till minskad risk för sjukdom för varje år som passerat efter att  en andel 

av undersökningsgruppen slutat röka.  

 

I Sverige är tobak den enskilt största livsstilsfaktorn som leder till ohälsa. År 2014 rökte 10% av 

Sveriges befolkning och varannan rökare förlorar i genomsnitt 10 år av sin förväntade livslängd 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). En beräkning visar att tobak är en riskfaktor för 58 

sjukdomstillstånd och står för 9,6% av den totala sjukdomsbördan i Sverige, främst cancer, hjärt-

kärlsjukdomar och lungsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2015). Att rökning är skadligt är idag 

känt hos de flesta. Trots detta insjuknar 6800 personer varje år i cancersjukdomar relaterade till 

rökning och varje år dör 5200 i sin cancer på grund av rökning. Med dessa siffror skördar rökning 

fler offer än trafikolyckor, narkotika och självmord tillsammans (Cancerfonden, 2014). Trots att 

10% är en relativt hög andel rökare är Sverige det land som har den lägsta prevalens av rökare inom 

EU. Detta kan förklaras med att det är det enda land som har tillstånd att tillverka och sälja snus. I 

Sverige blir det allt vanligare att byta rökningen mot snus (Henninger, Fischer, Cornuz & Gmel, 

2015). 

 

Snus 

I dag finns det drygt 800 000 snusare i Sverige (Cancerfonden, 2014). Snus innehåller nikotin och 

är på samma sätt som cigarettrökning beroendeframkallande. Det innehåller sammanlagt över 3000 

olika ämnen som är skadliga för hälsan och av dessa är minst 28 cancerframkallande. Snus är inte 

lika studerat som rökning men den vetenskapliga forskning som gjorts bedömer att snus ökar risken 
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för cancer i bukspottkörteln, dödlig stroke, dödlig hjärtinfarkt och försämrad munhälsa som 

blottande tandhalsar och skador på slemhinnan i munnen (Holm Ivarsson, Hjalmarsson & Pantzar, 

2012). 

 

Tobaksrelaterade sjukdomar 

En cigarett består av tobak, papper och ett antal andra ämnen som behövs för att skapa en cigarett. 

När cigaretten tänds vid rökning frigörs oräkneliga mängder giftiga ämnen. Ämnen som kan skada 

kroppen genom att skapa syrebrist, ge lokala inflammationer och starta cancerprocesser (Samet, 

2001). Den som röker cigaretten är den som påverkas mest av röken då hen drar ner röken rakt ner i 

luftvägarna och lungorna. Men även de i omgivningen påverkas då de andas in så kallad sidorök. 

Rök som blandas med luften runtom är utspädd och innehåller färre ämnen men vid regelbunden 

exponering ger även sidoröken upphov till sjukdom. Vissa ämnen stannar i lungorna medan andra, 

som till exempel rökens kolmonoxid, absorberas in i blodbanan och påverkar hela kroppen. Gastro-

intestinalkanalen tar även upp de toxiner som samlas i saliv och slem ifrån luftvägarna (Samet, 

2001). 

 

Innan tobaksindustrin kom var lungcancer en relativt ovanlig sjukdom men som idag är den ledande 

cancerformen på grund av rökning (Islami, Jemal & Torre, 2015).  Lungcancer innebär att primära 

carcinom börjar växa i den ena eller båda lungornas luftvägar eller alveoler. Lungcancer uppstår 

efter att carcinogena ämnen från tobaksröken inhaleras ner i lungorna där de skapar ett carcinom. 

Lungcancer är därför den vanligaste cancerformen eftersom det är i lungorna det mesta av rökens 

carcinogener samlas (Samet, 2001). 

 

Även för Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är rökning den största riskfaktorn. De giftiga 

ämnena i röken bidrar till en inflammatorisk process i lungvävnaden som med tiden förstör 

lungvävnaden. Detta gör att lungkapaciteten minskar, lungorna tappar elasticiteten och det bildas 

lungemfysem. Vilket gör det svårt att andas ut. Även om inte alla rökare utvecklar KOL så syns en 

snabbare försämring av lungan mot vad som ses hos icke-rökare (Samet, 2001).  

 

Tobak ökar även risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, såsom kärlkramp och stroke. 

Kärlsjukdomar med ischemi bildas på grund av att rökning både ökar bildningen av plack i kärlen 

och gör blodet tjockare. I och med att blodet även är mer syrefattigt på grund av kolmonoxiden 

kommer det fram ännu mindre syre till hjärtats musklelceller. Detsamma gäller för den ökade risken 

för stroke. Den uppstår då det lättare bildas förträngningar och proppar som kan leda till en syrebrist 
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i hjärnan. Studier har visat att risken för dessa sjukdomar sjunker på en gång efter att rökaren har 

slutat (Samet, 2001). 

 

Tobaksprevention 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2009) är det viktigt att det finns tydliga regler för personalens 

tobaksbruk för att landstinget skall framstå som trovärdigt i tobakspreventiva frågor. År 1993 

infördes en tobakslag i Sverige. I lagen ingår bland annat regler om tobaksfria miljöer. Då fick 

arbetsgivaren ansvar för att ingen skulle utsättas för tobaksrök mot sin vilja på sin arbetsplats. År 

1996 kom WHO med definitioner för vad en rökfri arbetsplatspolicy för tobaksfri hälso- och 

sjukvård bör omfatta. Bland annat att tobak inte får användas inomhus av varken personal, patienter 

eller andra besökare. Rökning bör vara begränsad till angivna platser utanför arbetsplatsen utomhus 

och eventuellt också bara vid vissa tider. Grunden till policyn är bland annat den medicinska 

konsekvensen av passiv rökning och personalens trovärdighet som förebilder inom sjukvården 

(Folkhälsomyndigheten, 2002). 

 

Enligt Katz et al. (2013) röker personer som är sjuka i högre grad än personer i den generella 

befolkningen (37% respektive 21%). Därför skulle dessa gynnas av rökavvänjning vilket även 

medför minskad risk för lungcancer, hjärtsjukdomar, stroke och kroniska lungsjukdomar. 

Sjukhusvistelsen för dessa patienter ses därför som ett utmärkt tillfälle att lyfta frågan om rökstopp. 

På sjukhuset utsätts en patient inte för samma stimuli att röka som de eventuellt gör hemma och där 

finns även tillgång till sjukvårdspersonalens professionella kunskap som hjälp till att sluta. I studien 

utbildades sjukhuspersonalen i den amerikanska metoden kallad 5A som står för ask- fråga om 

patientens rökvanor, advise- uppmuntra och ge patienten råd om att sluta röka, asses- bedöm 

patientens motivation och vilja till rökstopp, assist- bistå i rökstoppsförsöket och arrange- arrangera 

uppföljning. Genom att utbilda personalen ökade vårdpersonalen sitt engagemang att uppmuntra 

patienten att sluta röka från 48% till 62%. Patienterna blev också hjälpta att sluta röka i 70% av 

fallen till skillnad från de tidigare 45% av fallen. Med verktyg och hjälpmedel skapas en trygghet 

och fler blir villiga och bekväma med att arbeta mot rökstopp ( Katz et al., 2013). 

 

Teoretisk referensram 

Hildegard Peplaus teori om “interpersonal relations in nursing” valdes som teoretisk referensram då 

den beskriver hur relationen till en patient påverkas av hur sjuksköterskor ser sig själva. Peplau 

beskriver arbetet med patienten i fyra faser, Orienteringsfasen, Identifikationsfasen, 

bearbetningsfasen och resolutionsfasen (Peplau, 1952).  
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Den första fasen, orienteringsfasen, är när patienten känner att hen har ett problem och ska försöka 

identifiera det. Patienten behöver här förstå både själva problemet och vilket behov av hjälp som 

behövs. I den här fasen behöver patienten även bli upplyst om vad det finns för professionell hjälp 

att få och hur man kan går tillväga för att lösa problemet. Peplau menar även att det är viktigt att 

patienten i den här fasen förstår varför och hur kommande behandling kommer att ske. Det är 

viktigt att både patienten och sjuksköterskan vet vad som ska göras och hur det ska gå till för att det 

ska bli så bra som möjligt. Att vara orienterad i sitt tillstånd och i vad som kommer att ske är 

essentiellt för ett aktivt deltagande från patientens sida. Detta är enligt Peplau det främsta en 

sjuksköterska kan göra för att förebygga att patienten stöter bort hjälpen i ett senare skede. När 

behandlingsplaner utformas tillsammans med patienten är det enklare att uppfatta saker som 

patienten anser vara problematiskt eller ett hinder. Att patienten har en tydlig bild av vad 

sjukvården har att erbjuda kan ge hen en mall att utforma mål efter och kan på så vis undvika att 

orealistiska mål sätts upp (Peplau, 1952). 

 

Den andra fasen, identifikationsfasen, är när en patient som har förstått vad hen kan få ut av 

situationen vänder sig till de som har hjälp att erbjuda. Patienten identifierar sig med den 

sjuksköterska som patienten uppfattar är mest kompetent att kunna hjälpa och som sedan går att 

förlita sig på. I den här fasen väljer patienten att välja bort de sjuksköterskor som inte anses vara 

kompetenta för att hjälpa patienten med sitt problem. Hur sjuksköterskan beter sig i handlingar, 

kroppsspråk, utseende och talsätt påverkar patientens inställning till sjuksköterskan och vården 

(Peplau, 1952). 

 

Tredje fasen är bearbetningsfasen, som är en kortare och mindre beskriven fas. Här känner 

patienten att hen får den hjälp som behövs av sjuksköterskan och detta sker om patienten känner sig 

trygg och väl omhändertagen av kompetent personal (Peplau, 1952).  

Den fjärde och sista fasen är resolutionsfasen. I denna fas känner sig patienten färdigbehandlad och 

redo att lämna sjuksköterskan som hen har vårdats av för att på egen hand starta sitt nya liv. Detta 

sker när behandlingen är färdig (Peplau, 1952). 

 

Sjuksköterskans roll 

Att främja hälsa och förebygga sjukdomar ingår i kompetensbeskrivningen för en verksam 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Genom förståelse och kunskap om rökningens betydelse för 

ohälsa har sjuksköterskan en betydande roll för sina patienter som använder tobak. I samband med 
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rökavvänjning och rökprevention beskrivs sjukvårdspersonalen som betydande personer med en 

nyckelroll för patienten (Coughlan, Deasy, Jourdan, Mannix-McNamara, & Pironom, 2015). 

Sjukvårdspersonalen ser dessutom sig själva som förebilder för patienterna (Briziarelli et al., 2010). 

Varje år försöker 40-60% av alla som röker sluta. Utan hjälp från sjukvårdspersonal lyckas endast 

3-5% av dessa personer att sluta. De som istället får hjälp av sjukvårdspersonal har 1,7-2,2 gånger 

större chans att fortfarande vara rökfria fem månader efter rökstoppet (Stone, Whitehead & Zucker, 

2014). Att bruka tobak som sjukvårdspersonal kan därför leda till konsekvenser. Personal som 

själva röker är mindre benägna att ge sina patienter råd om att sluta röka även med vetskapen om att 

patienten är sjuk i en tobaksrelaterad sjukdom (Osler & Sejr, 2002). Detta går emot en 

sjuksköterskas uppgift som är att tillvarata det friska hos patienten och identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

År 2006 rökte 9% av alla verksamma sjuksköterskor dagligen. En siffra som varit konstant under en 

längre tid. Alltså röker ungefär var tionde sjuksköterska som en patient möter i vården dagligen. År 

1999 var det lika många som rökte dagligen som år 2006, sju år senare (Wanland, 2006). Det har 

även visats i studier att sjuksköterskor som röker har en tendens att underskatta de skadliga 

effekterna av tobak, detta för att rättfärdiga sitt eget bruk av tobak och är sämre på att ge råd till sina 

patienter kring tobaksavvänjning (Bottorff & Radsma, 2009). 

 

Hos sjuksköterskestudenter finns det flera hälsoriskbeteenden relaterat till stress under utbildningen 

registrerat som bland annat innefattar rökning. Hälsobeteendet hos studenterna är viktigt inför 

framtiden. Då sjuksköterskestudenterna kommer bli färdiga sjuksköterskor en dag och ska då värna 

om andras hälsa och uppmuntra sina patienter att ta väl hand om sin egen hälsa. Att vara en bra 

sjuksköterska med en hälsosam livsstil är lättare att bli om man börjar redan som 

sjuksköterskestudent (Coughlan et al., 2015). 

       

Problemformulering 

I dagens samhälle är riskerna med tobak allmänt kända. Trots god kunskap är det fortfarande en stor 

andel personer som använder tobak, även bland sjuksköterskor. Tobaksavvänjning och prevention 

är exempel på områden där sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa och betraktas som 

förebilder för patienterna i vården (Folkhälsomyndigheten, 2002). Enligt resultatet av studien av 

Olser och Sejr (2002), sjuksköterskestudenter som röker ser sig själva som sämre förebilder för 
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patienterna och är mindre benägna att hjälpa sina patienter att sluta röka. Det är därför viktigt att 

undersöka hur tobaksvanorna ser ut bland sjuksköterskestudenter.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka användandet av tobak bland sjuksköterskestudenter vid 

Uppsala universitet, samt studenternas syn på användandet av tobak som färdiga sjuksköterskor. 

 

Frågeställningar 

Hur stor andel av sjuksköterskestudenterna använder tobak? 

Hur ser studenternas tobaksvanor ut? 

Finns det någon skillnad i tobaksanvändning mellan studenterna beroende på hur långt de har 

kommit i sina studier? 

Hur ser studenterna på användandet av tobak som yrkesverksamma sjuksköterskor? 

Finns det en skillnad i synen på tobaksanvändning hos tobaksanvändarna respektive icke 

tobaksanvändarna? 

 

METOD 

Design 

Som studiedesign valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie då syftet var att vid en viss tidpunkt 

undersöka hur tobaksvanorna hos sjuksköterskestudenter och  deras syn på tobaksanvändning i 

deras framtida yrke som vårdgivare såg ut (Billhult & Gunnarsson, 2012). Enligt Billhult och 

Gunnarsson (2012) är det vid kvantitativa studier lämpligt att använda sig utav en enkät till 

datainsamling. Då en enkät gör det möjligt att ta reda på och sammanställa information om ett stort 

antal människor under kort tid. 

 

Urval 

Urvalet var ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval, då gruppen som avsågs undersökas var en 

strategiskt utvald grupp för att besvara frågeställningarna. Bekvämlighetsurval var det då Uppsala 

universitet var det närmast tillgängliga universitetet (Polit & Beck, 2013). Studiegruppen bestod av 

632 sjuksköterskestudenter i termin 1 till 6 vid Uppsala universitet. Samtliga 632 

sjuksköterskestudenter bjöds in att delta i studien vilket gör den till en totalundersökning (Polit & 
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Beck, 2013). Inklusionskriterierna var studenter som gick sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala 

universitet och hade en e-postadress på studentportalen. Bortfallet bestod av 306 deltagare (48%) 

som valde att inte svara på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på ca 52%.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en studiespecifik enkät (bilaga 1) utformad efter studiens 

frågeställningar. Enkäten skapades i programmet ”Google Formulär”, och bestod av 15 frågor i 

nominal- och ordinalskala. Ett begränsat antal enkla frågor utformades för att enkäten skulle vara 

lätt att fylla i. I huvudsak handlade frågorna om hur sjuksköterskestudenterna ser på vårdpersonal 

som använder tobak och om detta kan påverka patienterna. Även frågor kring deras egen 

tobaksanvändning och planer för att sluta använda tobak innan de tar sin examen ställdes. Frågorna 

var utformade med fasta kryssalternativ. 

 

Tillvägagångssätt 

Enkäten skickades via e-mail till alla sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet tillsammans 

med ett informationsbrev (bilaga 2). För att få tillgång till alla studenters mailadresser skickades 

enkäten samt informationsbrevet ut via sjuksköterskeprogrammets kursadministration. 

Informationsbrevet förklarade för deltagarna att deltagandet i studien var frivilligt och att inga 

personuppgifter skulle användas. Detta för att säkerställa att deltagarna vill delta i studien och för 

att få ett informerat samtycke från deltagarna (Kjellström, 2012). En påminnelse skickades ut efter 

tre dagar, då 228 (ca 36%) studenter hade svarat på enkäten. Enligt projektplanen för arbetet skulle 

en påminnelse skickas ut vid en svarsfrekvens under 40% efter  tre dagar. Även påminnelsen 

skickades ut via mail och innehöll samma informationsbrev och en länk till enkäten. Detta 

resulterade i ytterligare 98 svar och en total svarsfrekvens på 52%. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) krävs ett 

samtycke från deltagarna avseende den forskning som görs. Ett samtycke innebär att deltagarna i 

studien har fått tydlig information om studien. Samt att det är frivilligt att delta och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Informationsbrevet som skickades ut tillsammans med enkäten 

informerade om studiens syfte och att materialet som samlades in kommer hanteras anonymt. Detta 

görs för att deltagarna ska kunna fatta ett beslut om att delta i studien alternativt avböja (Kjellström, 

2012). Genom att deltagarna valde att följa länken till enkäten efter att ha läst informationsbrevet 

gav deltagarna sitt samtycke till att delta i studien. 
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Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet samlades i ett Excel-blad och analyserades sedan i programmet statistical 

package for social sciences (SPSS). Deskriptiva analyser gjordes för att svara på fyra av 

frågeställningarna och spearman-test användes för att undersöka den femte frågeställningen då 

samband mellan studenternas tobaksbruk och åsikter kring tobak undersöktes. En statistik 

signifikansnivå på 0,05 valdes då det ansågs vara ett rimligt värde (Polit & Beck, 2013).  

 

RESULTAT 

Totalt fick 632 sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet möjlighet att svara på enkäten och 

326 (52%) valde att delta.  Antalet studenter ut varje termin redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Antalet deltagande studenter i varje termin 

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 

81 46 53 32 61 53 

24,8 % 14,1 % 16,3 % 9,8 % 18,7 % 16,3 % 

 

 

Hur stor andel av sjuksköterskestudenterna använder tobak? 

 Resultatet visade att totalt 38% av studenterna vid Uppsala universitet använde tobak. Det var 3,7 

% (n=12) av studenterna som angav att de rökte och 13,8% (n=45) rökte endast på fest. Det var 

13,5% (n=44) % som snusade och 7,1 % (n=23) snusade endast på fest.  

 

 Hur ser studenternas tobaksvanor ut? 

De flesta studenter (90,9%) som angav att de rökte gjorde det dagligen. De som inte gjorde det 

dagligen rökte 1-3 dagar i veckan. Det vanligaste var att de rökte mer än ett paket i veckan  

(66,7%). Av de som snusade var det 88,6% som gjorde det dagligen, medan 9,1% snusade 4-6 

dagar i veckan och de flesta (72,7%)snusade mer än en dosa i veckan. Av de som snusade angav 

31,9% att de har rökt tidigare men slutat. Av rökarna var det ingen som angett att de snusat tidigare 

och slutat. 
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Finns det en skillnad i tobaksanvändning mellan studenterna beroende på hur långt de har kommit 

i sina studier? 

Resultaten över studenternas tobaksanvändningen i de olika terminerna är presenterade i diagram 1 

och 2. Ingen skillnad kunde uppmätas mellan terminernas tobaksanvändning. 

 

Diagram 1. Andelen studenter i procent som röker eller snusar. 

 

 

Diagram 2. Hur ofta och hur mycket studenterna använder tobak. 

0, 

25, 

50, 

75, 

100, 

Termin1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 

Röker Röker endast på fest Röker inte 

Snusar Snusar endast på fest Snusar inte 

0, 

25, 

50, 

75, 

100, 

Termin1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 

>1 dosa/aket i veckan <1 dosa/paket i veckan 1-3 dagar/vecka 

4-6 dagar/vecka Dagligen 



13 

 

Hur ser studenterna på användandet av tobak som yrkesverksamma sjuksköterskor? 

Alla som rökte planerade att sluta till sin examen. Bland de som snusade planerade 40,9% att sluta 

till examen. Ungefär en tredjedel av studenterna (31,6%) kände sig mycket bekväma med att ge 

rökråd till patienter, 56,7% kände sig ganska bekväma, 9,8% kände sig obekväma och 1,2% mycket 

obekväma. Studenternas åsikter kring tobaksanvändandet inom sjukvården presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Sjuksköterskestudenternas åsikter kring tobak inom sjukvården. 
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Finns det någon skillnad i synen på tobaksanvändning hos tobaksanvändarna respektive icke 

tobaksanvändarna? 

Det fanns en skillnad mellan de studenter som rökte och de som inte använde tobak i hur de ansåg 

att en sjuksköterska som använder tobak inte är en bra förebild för patienterna (p= 0,044). Bland de 

studenter som rökte svarade mer än hälften (58,3%) att det inte hade någon betydelse för vården 

medan i den grupp som inte använde tobak var det vanligaste svarsalternativet att en sjuksköterska 

som använder tobak inte var en bra förebild (74,9%). 

 

En skillnad sågs även mellan de studenter som snusade och de studenter som inte använde tobak i 

frågan om de ansåg att en sjuksköterska som använder tobak är en bra förebild för patienten (p= 

0,001). Av de som inte använde tobak ansåg 74,9% att en sjuksköterska som använder tobak inte är 

en bra förebild. Medan av de studenter som använde snus ansåg 31,8% att en sjuksköterska som 

använder tobak inte är en bra förebild. De flesta av de som snusade, 65,9%, ansåg att det inte har 

någon betydelse för vården. 

 

Bland de studenter som snusade och de studenter som inte använde tobak sågs en skillnad i 

huruvida de ansåg att sjukvårdspersonal var förebilder för patienterna inom hälsa (p=0,005). 

Majoriteten av de som inte använde tobak (82,8% ) ansåg att vårdpersonal är förebilder inom hälsa, 

detta tyckte endast 54,5% av de som snusade.  

 

Det fanns en skillnad mellan de studenter som inte använde tobak och de studenter som snusade i 

hur de kände sig bekväma med att ge patienterna råd om att sluta röka eller snusa (p=0,01). De 

studenter som snusade kände sig i mindre utsträckning obekväma med att ge råd till patienterna i 

jämförelse med de studenter som inte använde tobak, detta redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Skillnaderna i åsikt mellan de studenter som inte använder tobak och de som snusar. 

Känner du dig bekväm med att i rollen som 
 sjuksköterska ge råd till patienter om att sluta 

röka/snusa? 

Icke tobaksanvändare 

n(%) 

Snusare 

n(%) 

Väldigt bekväm 79(36,7) 15(34,1) 

Ganska bekväm 111(51,6) 27(61,4) 

Obekväm 22(10,2) 2(4,5) 

Mycket obekväm 2(0,9) 0(0) 

Total 214(99,5) 44(100) 

Inte svarat 1(0,5) 0(0) 
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Även åsikterna om huruvida det borde införas ett snusförbud på sjukhusen skiljer sig mellan 

grupperna (p=0,004). I gruppen som inte använde tobak ville 57,7% ha ett förbud mot snus på 

sjukhusen. Detta ansåg 9,1% av de som snusade.  

 

En skillnad i åsikt angående om en sjuksköterska som själv använder tobak är mindre benägen att 

hjälpa patienterna att sluta röka eller snusa undersöktes. Det fanns ingen skillnad mellan 

undersökningsgrupperna. Men bland de som inte använde tobak var det vanligaste svaret att en 

sjuksköterska som använder tobak är mindre benägen att hjälpa sina patienter sluta med tobak 

(40,9%). Medan de flesta av de som använde tobak inte ansåg att sjuksköterskan skulle vara mindre 

benägen att hjälpa sin patient röka eller snusa (73,2%). 

 

DISKUSSION                 

Resultatet visade att 38% av studenterna använde tobak. Av dessa rökte 3,1% dagligen och 12% 

snusade dagligen. Ingen skillnad i tobaksanvändning kunde ses mellan studenterna i de olika 

terminerna.  Studenterna ansåg att sjukvårdspersonal är förebilder inom hälsa för patienten och 

sjuksköterskor som använder tobak ansågs inte som bra förebilder. Alla studenter som rökte 

planerade att sluta med detta till deras examen. Det fanns en skillnad mellan studenterna som inte 

använde tobak och de som rökte i frågan om en sjuksköterska som använder tobak är en bra 

förebild. Studenterna som inte använder tobak ansåg att en sjuksköterska som använder tobak inte 

är en bra förebild för patienterna medan de som rökte ansåg att det inte hade någon betydelse för 

vården. Samma skillnad sågs även när de studenter som inte använde tobak och de som snusade 

jämfördes. De studenter som snusade kände sig även mindre obekväma med att ge råd angående 

tobaksprevention jämfört med de studenter som inte använde tobak. 

 

Resultatdiskussion 

Hur stor andel av sjuksköterskestudenterna använder tobak? 

Resultatet av denna studie visar att endast 3,7% av studenterna angav att de rökte istället för ca 10% 

som tidigare siffror visat (Wanland, 2006). Detta kan ha att göra med att flera av studenterna 

svarade att de endast rökte på fest (13,8%). Att vara feströkare kan kännas oskyldigt och riskerna 

med tobaksanvändningen är kanske inte alltid självklara men det ger fortfarande en ökad risk för 

rökrelaterade sjukdomar (Delucchi, Ling, Lisha & Ramo, 2015). Forskning visar att endast en 

tredjedel är medvetna om att feströkning har liknande konsekvenser som daglig rökning (Amrock & 

Weitzman, 2015). Huruvida resterande sjuksköterskestudenter (48%) som valt att inte delta i 

studien använder tobak är dock okänt. Det finns en risk att de valde att inte delta på grund utav sitt 
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tobaksbruk och på grund av att som resultatet i denna studie visar, att en sjuksköterska som 

använder tobak inte anses vara en lika bra förebild. 

 

En annan orsak till den låga siffran, 3,7%, kan vara att en större grupp av sjuksköterskestudenterna 

istället snusade dagligen (12%). Att Sverige är det land som har den lägsta prevalensen av rökare 

kan förklaras med att allt fler snusar istället och att Sverige även är det enda landet som har en 

laglig försäljning av snus. Att snusanvändningen ersätter rökningen stöds även av denna studie då 

resultatet visar att 31,9%av de som snusade hade rökt innan men slutat.  

 

Finns det någon skillnad i tobaksanvändning mellan studenterna beroende på hur långt de har 

kommit i sina studier? 

Tobaksanvändningen bland studenterna påverkades inte av hur långt de hade kommit i studierna. 

Det var ungefär lika många som använde tobak i alla terminer och det sågs ingen skillnad i 

tobaksanvändningen mellan studenter i olika terminer. Enligt Coughlan et al. (2015) är 

sjuksköterskestudenter under en stor psykisk press under utbildningen och att de ofta väljer osunda 

sätt att hantera stressen på såsom rökning. Det är möjligt att detta kan vara något som bidrar till att 

användningen av tobak inte minskat trots utbildning inom hälsa och förebyggande av ohälsa.  

 

Hur ser studenterna på användandet av tobak som yrkesverksamma sjuksköterskor? 

Alla studenter som rökte dagligen planerade att sluta till sin examen och bland de som snusade 

dagligen planerade 40,9% att sluta till examen. Detta kan visa på en vilja att vara en bra förebild för 

sina patienter och att studenterna har blivit inspirerade till att sluta under utbildningens gång men 

inte känner att de orkar under studierna. Något som Coughlan et al. (2015) styrker, då deras studie 

har visat att sjuksköterskestudenter hade svårt att göra sig av med sina dåliga levnadsvanor på grund 

av det höga tempot under programmet. 

 

De flesta av studenterna (86,8%) ansåg att det är sjukvårdens och sjukvårdspersonalens uppgift att 

uppmuntra sina patienter till att sluta röka. Nästan alla studenter (94,8%) ansåg att det är rätt med 

rökfria sjukhus, dessa resultat stämmer överens med tidigare forskning inom ämnet (Osler & Sejr, 

2002). Att däremot införa ett liknande förbud mot snus på sjukhusen var de inte lika eniga om, 

48,8% ansåg att det borde införas medan 50,3% inte ansåg att det borde införas. Att åsikterna skiljer 

sig kan bero på att studenterna kanske anser att det inte är lika märkbart när vårdpersonalen snusar 

och att det därmed är mer accepterat. Skillnaden kan även bero på brist på kunskap angående 

snusets skadliga effekter då till och med vissa experter inom rökprevention uppmuntrar till att snusa 
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istället för att röka (Henninger et al., 2015). Även om personalen inte luktar tobak så bidrar snus till 

en sämre munhälsa med blottade tandhalsar och missfärgade tänder (Holm, Ivarsson et al., 2012). 

Vilket kan leda till en sämre relation till patienten då sjukvårdspersonal som inte sköter sin egen 

hälsa är minde effektiva att värna om patientens hälsa och de framstår inte som lika trovärdiga 

(Coughlan et al., 2015). 

 

Finns det en skillnad i synen på tobaksanvändning hos tobaksanvändarna respektive icke 

tobaksanvändarna? 

Mer än hälften (65%) av sjuksköterskestudenterna ansåg att en sjuksköterska som använder tobak 

inte är en bra förebild för patienterna. Studenterna som rökte svarade att rökning inte hade någon 

betydelse för vården (58,3%) medan de studenter som inte rökte svarade att en sjuksköterska som 

använder tobak inte är en bra förebild (74,9%). Studenterna ansåg överlag att sjukvårdspersonal är 

förebilder inom hälsa för patienterna (79,4%) och de ansåg att sjukvårdspersonalen borde värna om 

sin egen hälsa och inte bruka tobak. Ett resonemang som stämmer överens med tidigare forskning 

och folkhälsomyndighetens (2002) uttalande om vikten av trovärdig sjukvårdspersonal och 

förebilder inom rökprevention.  

 

En del av en sjuksköterskas arbetsuppgift är att jobba med tobaksprevention. Om en patient vill 

sluta röka är det viktigt att de finns där i vården och hjälper patienten med detta. För att en god 

relation och förståelse för patienten ska kunna uppnås belyser Peplau (1952) vikten av hur 

sjuksköterskan ser sig själv. Patienten kan identifiera sig med den vårdande sjuksköterskan för att 

kunna avgöra om det går att förlita sig på personen. Om patienten identifierar sig med en 

sjuksköterska som själv röker kan det uppstå svårigheter med tobaksavvänjning. Sjuksköterskans 

egen rökning kan påverka attityden till den rökande patienten då sjuksköterskan kan vara mindre 

benägen och sämre på att ge råd angående tobaksavvänjning (Osler & Sejr, 2002; Bottorff & 

Radsma, 2009). Bland de studenter som använde tobak ansåg 73,2% att en sjuksköterska som 

använder tobak inte är mindre benägen att ge sina patienter råd att sluta använda tobak. Detta skulle 

möjligtvis kunna kopplas till den forskning som säger att sjuksköterskor som själva röker är sämre 

på att ge råd och underskattar de skadliga effekterna av tobak för att rättfärdiga sitt eget bruk 

(Bottorff & Radsma, 2009). 

 

De studenter som snusade var mer bekväma med att ge sina patienter råd kring tobaksavvänjning 

(p=0,01). Detta kan möjligtvis ha en koppling till att flertalet av de som snusade tidigare hade rökt 

men slutat. Då tobak är den enskilt största livsstilsfaktorn som leder till ohälsa och står för nästan 
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10% av den totala sjukdomsbördan i Sverige är det viktigt att sjukvårdspersonal känner sig 

bekväma i att ge råd till sina patienter om att sluta röka och snusa (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

För att minska antalet personer som röker och minska sjukdomsbördan krävs det att vårdpersonalen 

vågar fråga patienterna om de röker eller inte och att de sedan har kunskapen för att kunna stötta 

och följa upp deras beslut om rökstopp. Enligt Briziarelli et al. (2010) är det endast 20% av 

sjukvårdspersonalen som ens tillfrågar sina patienter om de röker. I denna studie är det svårt att 

svara på varför studenterna inte kände sig mycket bekväma i att ge råd till sina patienter då svaret 

på frågan inte behövde förklaras. En anledning skulle kunna vara att de kände att de inte har 

tillräcklig kunskap i ämnet. Tidigare studier har visat att sjukvårdspersonal som får undervisning i 

tobaksprevention som exempelvis 5A modellen blir mer bekväma och trygga i tobaksförebyggande 

vård (Katz et al., 2013). Vilket därför skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för att 

sjuksköterskestudenterna ska känna sig mer bekväma inom tobaksprevention.  

 

 

Metoddiskussion 

Det finns flera sätt att undersöka hur sjuksköterskestudenters tobaksvanor ser ut och vad de har för 

åsikter kring tobaksanvändning hos sjukvårdspersonal. En kvalitativ metod övervägdes då detta 

hade gett ett större utrymme för tankar och åsikter från respondenter kring sjuksköterskors 

tobaksbruk inom sjukvården. Dock valdes en kvantitativ metod då en överblick i tobaksanvändning 

i en stor undersökningsgrupp önskades och data mellan olika grupper skulle jämföras. Samt att i en 

kvalitativ studie finns risk att personliga åsikter kring tobaksanvändning påverkar resultatet. 

 

De styrkor som finns i studien var att en stor urvalsgrupp valdes och det var en godtagbar 

svarsfrekvens på 52% vilket ger ett ganska generaliserbart resultat. Det hade dock varit önskvärt 

med en högre svarsfrekvens. Eftersom det finns en risk att de som inte svarat på enkäten använde 

tobak och aktivt valde att inte delta i studien på grund av detta. 

 

En svaghet var att i de frågor (10 och 12frf) där det frågas om hur länge sedan studenten slutade 

röka respektive snusa kan studenten välja på svaren <1 år sedan, 1-3 år sedan, >3 år sedan samt att 

de inte rökte eller snusade sedan tidigare. Det som borde varit med var ett alternativ för de som 

redan rökte eller snusade. Där de kunde fylla i att de fortfarande röker respektive snusar. De 

studenter som inte hade slutat och därmed använde tobak hade hoppat över dessa frågor, vilket 

gjorde resultatet svårt att tyda. I fråga 13 antogs att studenterna rökte eller snusade minst en gång i 
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veckan men det framkom av resultaten att det var flera studenter som rökte eller snusade mer sällan 

än en gång i veckan och dessa hade inte svarat på denna fråga. 

 

En enkät var bästa verktyget för datainsamling då den utformades efter frågeställningarna som var 

anpassade efter syftet med studien. Trots att den inte var testad tidigare eller en bedömning av 

validitet och reliabilitet gjorts. Enkäten testades innan den skickades ut till studenterna men endast 

på ett fåtal testpersoner. Om den hade testats på en större grupp innan den skickades ut till alla 

sjuksköterskestudenter hade avsaknaden av svarsalternativ som beskrivs ovan kanske kunnat 

undvikas. Enkäten testades endast på åtta personer då det inte fanns en lämplig grupp att testa den 

på och tiden för att testa den var begränsad.  

 

Slutsats 

Den dagliga rökningen var mindre bland sjuksköterskestudenterna jämfört med tidigare 

undersökningar gjorda på sjuksköterskor. Studenterna såg sjuksköterskor som förebilder för 

patienten inom hälsa och anser att sjukvårdspersonal bör värna om sin egen hälsa och inte bruka 

tobak. Det sågs en skillnad mellan studenterna som använde tobak och de som inte använde tobak.  

Studenterna som inte använde tobak ansåg att en sjuksköterska som använder tobak inte är en bra 

förebild för patienterna och de ansågs vara mindre benägen att hjälpa patienterna att sluta med 

tobak. Medan de studenter som använde tobak  ansåg oftare att detta inte hade någon betydelse för 

vården. Men de studenter som rökte planerade ändå att sluta tills de skulle ta sin examen.  
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BILAGA 1 

Frågeformulär med svarsalternativ. 

Vilken termin går du? Termin 1, Termin 2, Termin 3, Termin 4, Termin5, Termin 6 

Anser du att sjukvårdspersonal är förebilder inom hälsa för patienterna? ja, nej 

Tycker du att det är rätt med rökfria sjukhus? ja, nej 

Tycker du att ett förbud om att snusa på arbetstid borde införas på alla sjukhus i Sverige? (På 

samma sätt som rökning är förbjudet) ja, nej 

Anser du en sjuksköterska som brukar tobak är en bra förebild för patienterna? ja, nej, det har ingen 

betydelse för vården. 

Tycker du att det är sjukvårdens ansvar att uppmuntra till rökstopp? ja, nej, vet inte 

Känner du dig bekväm med att i rollen som sjuksköterska ge råd till patienter om att sluta 

röka/snusa? Väldigt bekväm, ganska bekväm, obekväm, mycket obekväm 

Tror du att en sjuksköterska som röker eller snusar är mindre benägen att hjälpa patienten att sluta 

röka/snusa? ja, nej, vet inte 

Röker du? ja, nej, endast på fest 

Om du har rökt tidigare, när slutade du? <1 år, 1-3 år, >3år, Röker inte sedan tidigare 

Snusar du? ja, nej, endast på fest 

Om du har snusat tidigare, när slutade du? <1 år, 1-3 år, >3år, Snusar inte sedan tidigare 

Hur ofta röker eller snusar du? Dagligen, 1-3 dagar i veckan, 4-6 dagar i veckan, Jag varken röker 

eller snusar 

Hur mycket röker eller snusar du under en vecka? Mindre en ett paket/en dosa? Ett paket/en dosa, 

Mer en ett paket/ en dosa? Jag varken röker eller snusar? 

Planerar du att sluta röka/ snusa när du börjar arbeta som sjuksköterska? ja, nej, jag varken röker 

eller snusar 
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BILAGA 2 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två T6 studenter på sjuksköterskeprogrammet som i vårt examensarbete undersöker Uppsala 

universitets sjuksköterskestudenters syn på tobaksanvändning i relation till sjuksköterskans roll. En 

undersökning vi finner intressant då patienternas tobaksbruk ofta är en viktig faktor för deras ohälsa 

och något sjuksköterskan arbetar emot. Vi skulle uppskatta om du vill medverka i vår studie genom 

att besvara den bifogade enkäten. Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst välja att 

avbryta. Den tar endast ett fåtal minuter att besvara enkäten och är anonym då svaren inte kan 

spåras till enskilda individer då resultatet presenteras på gruppnivå. För att medverka i studien följ 

länken nedan.  

 


