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SAMMANFATTNING 
 
Medan cigarettrökning och bruk av rökfri tobak under flera decennier har varit föremål för 

studier som visat att tobak är skadligt för hälsan, är vattenpiperökning är ännu ett outforskat 

område. Det har sedan 1990-talet blivit allt mer populärt att röka vattenpipa men kunskaper 

om dess utbredning, skadlighet och vilka risker som finns förknippade med användning är 

ännu bristande. Den forskning som finns tyder på liknande hälsoeffekter som vid 

cigarettrökning vilket skapar oro för att vattenpiperökning kan vara ett hot mot folkhälsan.  

 

Syftet med denna studie var att kartlägga förekomst, vanor, köns- och åldersskillnader 

gällande vattenpiperökning bland studenter på lärarprogrammet, samt redogöra för deras 

uppfattningar kring riskerna med vattenpiperökning. En enkät med 14 frågor delades ut till 

totalt 90 studenter vid lärarprogrammet på ett svenskt universitet. Av dessa svarade 52 att de 

provat att röka vattenpipa och 38 att de inte provat. Undersökningen visade även att 

vattenpipa inte röks ofta och inte heller på regelbunden basis. Endast lärarstudenter ingick i 

urvalet och inga slutsatser kan dras om andra studentgrupper. För att utöka kunskaperna om 

vattenpiperökning bland studenter behövs mer forskning och framtida i studier bör mer 

varierade studentgrupper studeras.  

 

Nyckelord: hälsorisker, rökning, studenter, tobak, vattenpipa 

 
ABSTRACT 
 

While the harm caused by cigarettes and smokeless tobacco has been confirmed in many 

studies during the past decades, waterpipe use is still a field that needs more research. Since 

the 1990’s waterpipe smoking has increased and more knowledge is needed to examine how 

widespread the use is and to examine health risks that can be associated with waterpipe 

smoking.  Research suggests that the health effects might be similar to cigarette smoking, 

which leads to concern that waterpipe smoking may be a public health issue. 

The purpose of this study was to account for prevalence, habits, gender and age differences in 

waterpipe smoking among students in the teacher program and account for their perceptions 

about risks with smoking waterpipe. A questionnaire consisting of 14 questions was collected 

from 90 students at a Swedish university. Of these students 52 had tried smoking waterpipe at 

least once and 38 had not tried. Waterpipe was not smoked often or on a regular basis. One 

factor that might have affected the results was primarily the sample, since only students in the 

teacher program were included in the population. For further knowledge about water pipe use 

among Swedish students more research is needed, more studies should be performed and with 

a wider range of students.  

Keywords: health risks, smoking, students, tobacco, waterpipe  
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1 INLEDNING 
 

Användning av tobak orsakar varje år omfattande sjukdom och förtidig död runt om i världen.  

I västvärlden är rökning en faktor till ohälsa och dödlighet, men som kan förebyggas. Det 

forskas mycket på tobaksbruk, vilket i västvärlden framförallt innefattar cigaretter. Men i 

låginkomstländer är även andra typer av tobaksrökning vanliga, som till exempel vattenpipa. 

Detta får dock inte lika mycket utrymme i forskningen, trots att uppskattningsvis 100 miljoner 

människor använder vattenpipa dagligen.  

 

Vattenpiperökning är ett fenomen som har sina rötter i Asien och har funnits i 

uppskattningsvis 400 år. I länder kring medelhavet och i mellanöstern är det inte ovanligt att 

röka vattenpipa hemma då det är en social sammankomst där både barn och vuxna deltar. De 

senaste åren har intresset gällande vattenpiperökning ökat. I västvärlden har användningen 

ökat och de studier som finns att tillgå i ämnet tyder på att det är en växande trend bland 

framförallt ungdomar och unga vuxna. Ett flertal forskare talar om en global spridning som 

kan vara ett potentiellt hot mot folkhälsan, men den gemensamma uppfattningen är även att 

mer forskning behövs. I Sverige är det relativt okänt hur utbredd användningen är. Dock 

pekar några få studier genomförda på ungdomar att en stor andel har provat att röka 

vattenpipa.  

 

Detta problemområde har valts på grund av ett genuint personligt intresse för 

beroendeskapande medel och framförallt då vattenpiperökning ännu är ett relativt outforskat 

område. Under författarens fältpraktik på Länsstyrelsen i Örebro under hösten 2009 

genomförde författaren som del i fältpraktiken en kartläggning över försäljning av 

vattenpipstobak, så kallad örttobak och vattenpipor i centrala Örebro. Detta väckte ett intresse 

för området och för att utveckla dessa kunskaper inom användning av vattenpipa. Denna 

studie syftar till att undersöka studenters användning av vattenpipa och deras uppfattning om 

risker. Då vattenpiperökning är ett relativt outforskat område är förhoppningen att denna 

mindre studie kan vara ett bidrag till den framtida kunskapsutvecklingen inom området.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Tobak och tobaksbruk  

2.1.1 En historisk översikt på tobaksbruk  

 

Historiskt sett har olika typer av tobaksprodukter varit mer populära än andra, främst på grund 

av tobaksindustrins utveckling. Under 1700-talet var snuset den mest använda 

tobaksprodukten, under 1800-talet var det cigarren och under 1900-talet började cigaretter att 

tillverkas i större skala vilket bidrog till att antalet rökare ökade dramatiskt (Mackay & 

Eriksen 2002). Den första maskinen som tillverkade cigaretter visades upp 1867 av Sushini 

Company i Havana. I slutet av 1800-talet började även amerikanska företag tillverka egna 

cigarettmaskiner vilket gjorde att tillverkningskostnaderna minskade och nya marknader 

öppnades upp. Utvecklingen inom cigarettindustrin i mitten på 1800-talet bidrog till att det 

blev den främsta branschindustrin i världen (Haustein 2002). Under 2000-talets början 

använde ungefär en tredjedel av världens befolkning tobak och en stor ökning kunde urskiljas 

bland kvinnor (Mackay & Eriksen 2002). 

 

Rökningens negativa effekter uppmärksammades under 1970-talet vilket i Sverige bland 

annat ledde till införande av åldersgräns för köp av tobaksvaror och skattehöjning på 

tobaksprodukter. Detta medförde i förlängningen en minskning av andelen rökare i landet 

(Agerberg 2004). Även om användningen av tobak har minskat de senaste 30 åren så är 

tobaksbruket fortfarande ett av de stora folkhälsoproblemen som bidrar till ohälsa och förtidig 

död (Statens folkhälsoinstitut 2008).  

2.1.2 Tobak och hälsoeffekter 

 

Tobak innehåller nikotin vilket är ett beroendeframkallande ämne som i för stor mängd verkar 

som ett dödligt nervgift. Beroende uppstår då långvarigt bruk av nikotin ger upphov till 

tolerans, detta gör att det krävs högre doser av nikotin för att uppnå samma effekt. På kort sikt 

verkar nikotin både stimulerande och lugnande, men då de positiva upplevelserna av nikotinet 

avtar vid kontinuerligt bruk behövs det istället för att upprätthålla en normal känsla i kroppen 

(Agerberg 2004).  

 

Tobaksrökning genom användning av cigaretter, liksom som bruk av rökfri tobak som snus, 

innebär snabb transport av nikotin från själva produkten till hjärnan. Även om cigaretter är det 

vanligaste sättet att röka tobak finns det andra metoder som blir alltmer populära, exempelvis 

vattenpipa. Dessa uppfattas ofta som mindra skadliga men faktum är att all form av tobak är 

skadlig (WHO 2008b). Gällande cigarettrökning finns det risk att drabbas av ett flertal 

sjukdomar. Bland annat hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(KOL). Det är innehållet av ämnen som kolmonoxid, arsenik och olika cancerframkallande 

ämnen i cigaretten som gör den så skadlig för hälsan. Även rökfri tobak, som snus, är skadligt 

för hälsan. Snusning ökar risken för att drabbas av cancer i bukspottskörteln, hjärtinfarkt eller 

stroke, höjt blodtryck samt tillfälliga eller permanenta förändringar av slemhinnan i munhålan 

(Statens folkhälsoinstitut 2009).  
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2.1.3 Det globala tobaksbruket 

 

Tobaksrökning är trots de välkända hälsoriskerna en vanlig företeelse världen över. 

Rökningen i världen orsakar mycket sjukdom och år 2000 beräknades fyra procent av den 

globala sjukdomsbördan bero på rökning. I världens höginkomstländer har rökningen minskat 

de senaste årtiondena medan den har ökat i låginkomstländerna. Detta kan bland annat 

förklaras med att marknaden för tobaksprodukter minskat i Europa och Nordamerika vilket 

har gjort att tobaksindustrin sett möjligheter till nya marknader och istället riktat sig mot 

låginkomstländerna (Lindstrand et al 2006).  

 

Utvecklingen i sjuklighet och dödlighet i världen går från smittsamma sjukdomar mot icke 

smittsamma, varav tobaksrökning utgör orsakerna till några av de icke smittsamma 

sjukdomarna. Uppskattningsvis kommer antalet tobaksrelaterade dödsfall i framtiden 

överstiga antalet dödsfall i HIV/AIDS. Detta gäller även Afrika där populationen kommer 

fortsätta vara ung och där rökningen idag är en av de tio vanligaste riskfaktorerna som orsakar 

den totala sjukdomsbördan (WHO 2008a).  Tobak är i många länder både billigt och även 

kulturellt accepterat, framförallt bland män. Cirka 1,3 miljarder människor världen över är 

cigarettrökare, vilket motsvarar ungefär var femte person (WHO 2004). Tobaksbruket växer 

snabbast i låginkomstländer och uppskattningsvis kommer cirka 80 procent av de 

tobaksrelaterade dödsfallen år 2030 att ske i låg- och mellaninkomstländer (figur 1) (WHO 

2008b).  

Figur 1. Uppskattade årliga tobaksrelaterade dödstal 1950-2030 i industrialiserade länder respektive 

utvecklingsläder. Källa: Mackay & Eriksen 2002.  
 

Världens länder antog år 2000 de så kallade Millenniemålen som syftar till att halvera 

fattigdomen i världen till år 2015. Målen innebär även att globaliseringen ska vara en positiv 

faktor för alla människor i världen. WHO menar att tobaksbruk inte är förenligt med en 

hållbar utveckling och därför presenteras fyra argument för varför millenniemålen måste 

förenas med tobaksfrågan för att de ska kunna uppnås. Det första argumentet är att 

tobaksbruket ökar i låg- och mellaninkomstländer där en stor del av populationen lever i 

fattigdom. Det andra argumentet är att många fattiga familjer använder en stor del av sina 

resurser till tobak vilket minskar deras konsumtion av mat, utbildning och hälsa. Detta innebär 

minskad välfärd för familjerna men även minskad nationell utveckling och tillväxt. Det tredje 

argumentet är att om tobaksepidemin kan kontrolleras idag så kan både dagens och framtidens 

förväntade pandemi av tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall reduceras. Det kan hjälpa 

länder och individer ur fattigdom. Det fjärde och sista argumentet för hur tobaksfrågan och 

Millenniemålen hör ihop är att det redan finns bevisat prisvärda instrument för tobakskontroll 

som kan inkluderas i Millenniemålen. Dessa instrument kan användas både i 

mellaninkomstländer samt världens allra fattigaste nationer för att försöka uppnå målen 

(WHO 2004).  
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2.1.4 Det svenska tobaksbruket 

 

Tobaksrökning är idag ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige och uppskattningsvis dör 

varje år cirka 6 600 personer till följd av aktiv eller passiv rökning. Under de senaste 

årtiondena har cigarettrökningen minskat och andelen dagligrökare var år 2009 totalt 11 

procent av männen och 13 procent av kvinnorna. Minskningen av cigarettrökning har dock 

inte varit lika stor i alla grupper i samhället. Det finns stora skillnader mellan 

socioekonomiska grupper. I vissa av speciellt utsatta grupper som bland annat lågutbildade 

och arbetslösa är andelen dagligrökare så hög som 25 procent. Det totala tobaksbruket i 

Sverige är dock relativt utbrett på grund av att en stor andel män snusar dagligen. Andelen 

som snusade dagligen år 2009 var 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna (Statens 

folkhälsoinstitut 2009).  

 

Riksdagen har beslutat att målet med den svenska tobakspolitiken i ett övergripande syfte ska 

vara att genom de statliga insatserna minska tobaksbruket. För att nå detta har etappmål satts 

upp som ska bidra till att det övergripande målet kan nås (Regeringen 2002).  

Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet skall vara att minska 

 tobaksbruket. Som etappmål bör gälla 

- en tobaksfri livsstart från år 2014, 

- en halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar 

röka eller snusa, 

- en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som 

röker mest, och 

- ingen ofrivilligt skall utsättas för rök i sin omgivning 

(Regeringen 2002, s 87) 

Enligt Regeringen (2008) är prioriteringarna år 2008 till år 2010 att minska tobaksbruket 

utifrån de mål som finns uppställda i tobakspolitiken. Vidare är målområdet för tobak, 

alkohol, narkotika och dopning samt spel ett viktigt område då människors hälsa och 

välbefinnande kan öka om skador på grund av dessa faktorer kan minska. För folkhälsan 

generellt är dessa även viktiga bestämningsfaktorer för hur befolkningens hälsa utvecklas. 

Gemensamt för politiken inom alla dessa bestämningsfaktorer är att den grundas i lokalt 

utvecklingsarbete, stark lagstiftning, nationell samverkan samt samarbete på ett internationellt 

plan. Inom tobakspolitiken avser Regeringen att arbeta med fyra områden som är särskilt 

prioriterade. Detta är att stödja det lokala arbetet samt att tobaksfrågor ska samordnas på 

nationell nivå, rökavvänjning, en förbättring av tillsynen på tobaksområdet samt att arbeta 

med att stödja ideella organisationer.  

Även om cigarettrökning och snusning är de vanligaste formerna av tobaksbruk finns det ändå 

anledning att vara uppmärksamma på nya former av tobaksrökning. Att röka vattenpipa är ett 

fenomen som ökar i Sverige och denna rökning är liksom cigarettrökningen viktig att ta 

hänsyn till när tobaksbruk diskuteras (Statens folkhälsoinstitut 2009).  
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2.2 Vattenpipa 

2.2.1 Historia, användning och den växande trenden 

 

Vattenpipa är en typ av tobaksrökning som vanligtvis används bland annat i norra Afrika, 

regionen kring medelhavet samt i vissa delar av Asien, Arabiska halvön, Turkiet och 

Bangladesh (Mackay & Eriksen 2002, Knishknowy & Amitai 2005). Vattenpipa har rökts i 

ungefär 400 år och tros ursprungligen härstamma från Indien. Men flera teorier finns om att 

den började användas ibland annat Etiopien och Persien. Dagligen röker mer än 100 miljoner 

människor världen över vattenpipa, och de senaste åren har en ökning i användning kunnat 

urskiljas vilket kan vara en reflektion av globaliseringens påverkan på världens utvecklade 

världsdelar (Knishknowy & Amitai 2005). På svenska finns endast ett ord för vattenpipa, men 

den har många benämningar på andra språk. Bland annat kallas den för Shisha, Boory, Goza, 

Narghile, Nargile, Arghile, Hookah och Hubble-bubble (Maziak et al 2004a).  

 

Vattenpipa röks ofta i sociala sammanhang och är ett sätt att umgås med vänner och familj 

och namnet har den fått just för dess konstruktion. Tobak värms upp med hjälp av glödande 

kol i huvudet på pipan och vid inhalering genom munstycket skapas ett undertryck som får 

röken att transporteras genom pipans kropp ner i den skålformade bottendelen där röken 

passerar genom vatten och ut genom munstycket på slangen (figur 2) (Maziak 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Schematisk bild över en vattenpipa. Källa: Maziak 2008. 

 

Under 1990-talet blev vattenpipan allt mer populär och användningen började sprida sig 

världen över. Den ökade användningen i kombination med en omfattande spridning världen 

över gör att det benämns som en global vattenpipsepidemi (Maziak 2008). En anledning till 

att vattenpipan blev allt mer populär under 1990-talet kan bero på att en ny sorts tobak 

lanserades på marknaden (Maziak et al 2004a). Denna tobak kallas för ”tabamel” eller 

”mu’essel” (maassel) och tobaken är blandad med melass eller honung som ger en sötare 

smak. Den ursprungliga typ av tobak som användes i vattenpipor kallas för ”tumbak” och det 

är ren tobak som blötläggs, pressas och torkas innan den kan användas i vattenpipan. Smaken 

av tumbak är mycket stark (Dengsoe Jensen & Kvernrød 2008). I en studie som genomfördes 

i USA uppgav cirka 96 procent av de som rökte vattenpipa att de föredrog den typ av 

vattenpipstobak som är sötad och smaksatt (Smith-Simone et al 2008). Flera studier har pekat 

på att vattenpipsrökning är ett växande folkhälsoproblem, bland annat på grund av den ökade 

användningen i ett flertal länder (Jackson & Aveyard 2008, Eissenberg et al. 2007).  
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2.2.2 Den globala förekomsten av vattenpiperökning 

 

Drygt 100 miljoner använder vattenpipa dagligen, men förekomsten varierar i olika delar av 

världen (Maziak et al. 2004a). I en studie som undersökte förekomsten av vattenpiperökning 

bland universitetsstudenter i Syrien uppgav cirka 63 procent av männen och 30 procent av 

kvinnorna att det någon gång använt vattenpipa. Ungefär 26 procent av männen och 5 procent 

av kvinnorna uppgav att de rökte vattenpipa vid tiden för den aktuella studien. Denna studie 

visade även ett samband mellan användning av vattenpipa och cigarettrökning. Cirka 38 

procent av de som uppgav att de rökte vattenpipa rökte även cigaretter (Maziak et al 2004b). 

På ett universitet i Birmingham genomfördes en studie som visade att ungefär 38 procent av 

studenterna hade provat att röka vattenpipa och av dessa rökte cirka 21 procent regelbundet. 

Studien visade även att män, studenter i de högre årskurserna, arabiska studenter och 

cigarettrökare i större omfattning än andra var regelbundna vattenpipsrökare (Jackson & 

Aveyard 2008).  

 

På ett universitet i USA genomfördes en undersökning på 744 studenter. Denna visade att 

cirka 48 procent någon gång hade använt vattenpipa, 43 procent hade använt vattenpipa inom 

det senaste året och 20 procent uppgav att de använt vattenpipa de senaste 30 dagarna. 

Vattenpiperökning de senaste 30 dagarna kunde i en multivariat analys visa på ett samband 

med vanlig cigarettrökning. Bland de som hade rökt vattenpipa de senaste 30 dagarna var det 

tio gånger vanligare att även ha rökt cigaretter, jämfört med de som inte rökt. Analysen visade 

även att vattenpiperökarna i större utsträckning var unga (18-19 år), i mindre utsträckning 

upplevde vattenpiperökning som skadligt och beroendeframkallande jämfört med cigaretter. 

Det faktum att de som röker vattenpipa är unga förklarar författarna till artikeln med att 

eftersom åldern för att besöka barer där alkohol serveras är 21 år i USA så öppnar 

vattenpipskaféer andra möjligheter för de yngre studenterna (Eissenberg et al 2008).  

 

I Danmark genomfördes år 2004 MULD-undersökningen (Monitorering af rygevanor i 

Danmark). Denna visade att 61 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna i åldern 16-20 

år hade provat att röka vattenpipa. Vidare hade 43 procent av pojkarna och 32 procent av 

flickorna rökt mer än en gång, och den ålderskategori där förekomsten var störst var bland 18-

åringar. Av MULD-undersökningen framgick det även att vattenpiperökning var vanligast 

bland personer i åldrarna 13-29 år och att det framförallt var skolever och studenter som rökte 

vattenpipa. Den uppföljande undersökningen som gjordes år 2005 visade en ökning av 

andelen som provat att röka vattenpipa. Ökningen var mest framträdande bland 13-14-åringar 

där andelen steg från cirka 8 till 18 procent (Mårtensson & Kim Nielsen 2006). I en studie om 

skolbarns hälsobeteende från Estland som genomfördes mellan år 1994 och 2006 visade att 

förekomsten av vattenpiperökning år 2006 var cirka 25 procent bland pojkar och 16 procent 

bland flickor. Skolbarnen som deltog i studien var mellan 11 och 15 år och förekomsten 

ökade med ålder och således var högst bland 15-åringarna. Där var det cirka 38 procent av 

pojkarna och 31 procent av flickorna som rökte vattenpipa och vanligaste frekvensen var 

vattenpiperökning mindre än en gång i veckan (Pärna, Usin & Ringmets 2008).  
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2.2.3 Förekomst av vattenpiperökning i Sverige 

 

Kunskapen om förekomst av vattenpiperökning i Sverige är idag begränsad. Det finns några 

lokala drogvaneundersökningar som visar att ungefär hälften av eleverna i årskurs två på 

gymnasiet någon gång har provat att röka vattenpipa (Statens folkhälsoinstitut 2008). 

Undersökningen ”Liv och Hälsa Ung” år 2009 i Örebro Län innefattade svar från 8 253 elever 

i årskurs sju, nio och två på gymnasiet. Svarsfrekvensen var 78 procent och resultatet visade 

att 55 procent av flickorna och 62 procent av pojkarna i årskurs två på gymnasiet provat att 

röka vattenpipa (Örebro Läns landsting 2009). I Skåne visade en drogvaneundersökning från 

samma år med totalt 10 559 svarande elever att 60 procent av flickorna och 66 procent av 

pojkarna i årskurs två på gymnasiet hade provat att röka vattenpipa (Region Skåne 2009). 

Även i Uddevalla kommun har frågan ställts till ungdomar i årskurs två på gymnasiet, där 

svarade 45 procent av flickorna och 45 procent av pojkarna att de har provat att röka 

vattenpipa. Denna undersökning innefattade 1 033 besvarade enkäter och bortfallet var 23 

procent (Blanck 2007).  

 

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) ställde för första gången 

frågan om vattenpiperökning i sin drogvaneundersökning år 2009. Detta var till följd av att 

många verksamma aktörer inom området uppmärksammat den ökande trenden i användning 

av vattenpipa. Undersökningen baserades på ett stratifierat urval och inkluderade totalt 300 

skolor med 5192 elever i årskurs nio och 4072 elever i årskurs två på gymnasiet. Bortfallet i 

dessa grupper var 15 respektive 17 procent. Undersökningen visade att ungefär en tredjedel av 

alla pojkar och en fjärdedel av flickorna i årskurs nio någon gång provat att röka vattenpipa. I 

gymnasiet har fler ungdomar provat att röka vattenpipa, drygt 60 procent bland både pojkar 

och flickor (Hvitfeldt & Gripe 2009).  

2.2.4 Hälsoeffekter av att röka vattenpipa  

 

Trots att vattenpipa röks världen över saknas evidens om dess hälsoeffekter. Detta kan bero på 

att fenomenet från början inte var en västerländsk tradition samt att dess popularitet ökat 

relativt nyligen. De studier som finns tillgängliga antyder dock att hälsoeffekter som kan 

orsakas av vattenpiperökning i stor utsträckning liknar hälsoeffekter av cigarettrökning 

(Knishknowy & Amitai 2005). Enligt Maziak et al. (2004a) kan personer som röker 

vattenpipa i stor utsträckning exponeras för nästan samma ämnen som vid cigarettrökning. 

Forskningen är dock bristfällig inom detta område och exponering för exempelvis 

kolmonoxid (CO) varierar beroende på storlek och innehåll i vattenpipan. Jämfört med 

vanliga cigaretter kan vissa kombinationer gällande vattenpipa innebära en högre halt CO i 

röken.  

 

Ett kontrollerat laboratorieförsök som jämförde exponering av giftiga ämnen från cigaretter 

med vattenpiperökning visade bland annat att halten koloxidhemoglobin (COHb) var cirka tre 

gånger högre vid vattenpiperökning än vid rökning av vanliga cigaretter. Studien visade även 

att en session med vattenpipa under 45 minuter gav cirka 40 gånger så mycket inhalerad rök 

jämfört med att röka en vanlig cigarett. Studiens resultat visar i sin helhet på att 

vattenpiperökare exponeras för ett flertal giftiga ämnen och detta tillsammans med andra 

studier tyder på att vattenpiperökning kan vara associerat med liknande hälsorisker som 

cigarettrökning (Eissenberg & Shihadeh 2009).  
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Dock måste jämförelser göras med försiktighet då tiden för exponering varierar mellan 

vanliga cigaretter och vattenpipa. Den genomsnittliga tiden för användning av vattenpipa är 

cirka 50 minuter medan en cigarett röks under cirka fem minuter. Ytterligare en hälsoeffekt av 

vattenpiperökning är nikotinberoende som kan uppstå vid upprepad användning. Jämfört med 

cigarettrökare kan vattenpiperökare få samma eller högre doser av nikotin vilket gör att även 

de som använder vattenpipa riskerar att utveckla ett beroende (Maziak et al 2004a). Hadidi 

och Mohammed (2004)  menar att den tobak som används i vattenpipa har jämförbart 

nikotininnehåll som cigaretter. Detta innebär att vattenpiperökning kan initiera och 

upprätthålla nikotinberoende.  

Det finns preliminär evidens som tyder på att vattenpiperökning kan orsaka olika sjukdomar, 

men denna forskning försvåras av att många som använder vattenpipa även är cigarettrökare 

(Maziak et al 2004a). Bland annat visade en engelsk studie att cirka 78 procent av de som 

någon gång hade provat vattenpipa även rökte vanliga cigaretter, av de som regelbundet rökte 

vattenpipa var cirka 38 procent även var cigarettrökare (Jackson & Aveyard 2008). 

Vattenpiperökning kan öka risken för att drabbas av lung-, oral- och urinblåscancer. 

Kopplingen mellan vattenpiperökning och cancer blir tydlig eftersom tobaken i vattenpipan 

innehåller nitrosaminer som är ett cancerframkallande ämne. Vidare kan den förhöjda 

exponeringen av CO bland annat skada fostret om vattenpipa röks under graviditeten. Kvinnor 

som röker vattenpipa under graviditeten löper en större risk för att deras barn ska födas med 

för låg födelsevikt och ansträngd andning (Maziak et al 2004a). 

2.2.5 Attityder till vattenpiperökning 

 

En studie som undersökte 28 arab-amerikanska ungdomars uppfattningar och upplevelser av 

rökning visade bland annat att alla deltagare i studien hade använt vattenpipa minst en gång. 

Det framkom även att detta var deras första upplevelse av att röka, men ingen av ungdomarna 

ansåg att användning av vattenpipa var att röka (Kulwicki & Hill Rice 2003). I en studie som 

genomfördes på ett college i USA tillfrågades respondenterna hur skadligt de uppfattade 

vattenpiperökning jämfört med vanlig cigarettrökning. Cirka 44 procent av de som rökt 

vattenpipa de senaste 30 dagarna svarade att de uppfattade det som mindre skadligt, jämfört 

med cirka 56 procent bland de som aldrig provat vattenpipa. Endast cirka 19 procent av 

vattenpiperökarna uppfattade vattenpiperökning som lika skadligt eller mer skadligt än 

cigarettrökning, jämfört med cirka 81 procent bland de som aldrig rökt vattenpipa (Eissenberg 

et al 2008).  

En kvalitativ studie som genomfördes i England och Canada byggde på totalt 12 intervjuer, 

med sex deltagare från vardera landet. Det framkom i intervjuerna att totalt nio 

intervjupersoner ansåg att vattenpiperökning var mindre skadligt än cigarettrökning. Ingen av 

dessa någon gång rökt cigaretter. Flera av intervjupersonerna ansåg även att eftersom det inte 

bedrivs reklamkampanjer mot att röka vattenpipa, som det görs mot rökning, så borde 

vattenpiperökning vara mindre skadligt för hälsan. En av slutsatserna från studien är att 

bristen på hälsoupplysning om riskerna med vattenpiperökning är en av orsakerna till den 

allmänna acceptansen med vattenpiperökning (Roskin & Aveyard 2009).  

En studie från Virginia i USA undersökte kunskap, attityder, uppfattningar och beteende 

avseende vattenpiperökning i två olika undersökningsgrupper. Den första gruppen 

rekryterades från ett vattenpipskafé och den andra gruppen rekryterades via ett internetforum 

om vattenpipor. Studiens resultat visade att av de som använde vattenpipa var cirka 80 

procent mycket övertygade om att de kunde sluta men cirka 68 procent uppgav att de inte 

hade några intentioner att sluta röka vattenpipa.  
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På frågan om personerna ansåg att de var beroende av vattenpipa svarade cirka 87 procent nej. 

Majoriteten ansåg att vattenpipstobak var mindre skadlig, mindre beroendeframkallande samt 

att den innebär mindre exponering av nikotin än vanliga cigaretter. De vanligaste 

anledningarna till varför respondenterna i undersökningen rökte vattenpipa var att det smakar 

gott, är ett sätt att umgås med sina vänner och att det är avslappnande (Smith-Simone et al 

2008).  

På ett universitet i Kuwait genomfördes en studie om vattenpiperökning bland 761 studenter 

som studerade till lärare. Denna tvärsnittsstudie visade att de som rökte vattenpipa i större 

utsträckning skattade riskerna med vattenpiperökning som mindre än de som inte rökte.  

Denna skillnad kunde fastställas statistiskt och förhållandet förhöll sig lika bland män och 

kvinnor. Studien visade även att omgivningen spelade stor roll för användning av vattenpipa. 

De som rökte vattenpipa svarade i störst utsträckning att det var accepterat eller mycket 

accepterat bland vänner i omgivningen, medan de som inte rökte vattenpipa i störst 

utsträckning svarade att det var inte var accepterat (Mohammed, Newman & Tayeh 2006).  

2.2.6 Problemområde 

 

Rökning är ett av dagens största folkhälsoproblem, både nationellt som globalt. Det talas om 

en global tobaksepidemi som inom de närmaste åren kommer att orsaka mycket problem i 

form av sjudom och förtida död. Att röka vattenpipa har under de senaste åren blivit allt mer 

populärt men än är kunskaperna om dess utbredning och skadlighet begränsade. Studier som 

genomförts antyder att röka vattenpipa är relativt vanligt och framförallt bland yngre samt 

studenter. Som bestämningsfaktor är den vanliga cigarettrökningen en stor orsak till ohälsa 

och om vattenpiperökning blir allt vanligare kan det ytterligare bidra till den globala 

sjukdomsbördan i tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall.  

 

Flera forskare uttrycker en oro för att vattenpiperökningens utbredning ska påverka folkhälsan 

negativt genom att den exponerar användarna för bland annat koldioxid men även andra 

giftiga ämnen (Eissenberg & Shihadeh 2009, Hadidi & Mohammed 2004, Maziak et al. 

2004a). Därmed är det viktigt att undersöka förekomsten av användningen, både lokalt, 

nationellt och globalt. En kartläggning av vattenpiperökning bland ett urval av svenska 

studenter kan bidra till att ytterligare öka kunskapen inom området samt till diskussionen 

kring om vattenpiperökning bör betraktas som ett framtida folkhälsoproblem.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien var att kartlägga förekomst av och vanor kring vattenpiperökning hos en 

grupp studenter, liksom köns- och åldersskillnader, relation till cigarettrökning och 

alkoholkonsumtion samt uppfattningar om risker hos brukare och icke-brukare.  

 

 Hur förhåller sig förekomst och vanor kring vattenpiperökning? 

 Hur skiljer sig förekomst och vanor mellan kön, ålder och termin på programmet? 

 Hur uppfattar studenter risker med vattenpiperökning? 

 Hur skiljer sig uppfattningen om risker med vattenpiperökning mellan de som röker 

och de som inte röker vattenpipa? 

 Vilka samband finns mellan vattenpiperökning, cigarettrökning och 

alkoholkonsumtion? 

 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Studiedesign  

 

För att svara på syfte och frågeställningar i denna uppsats har en kvantitativ metod använts. 

Valet av metod grundade sig i att kunna ge beskrivning av vattenpiperökning i en avgränsad 

population, i detta fall studenter. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är beskrivning av 

exempelvis förekomsten av en viss faktor i en population en central del i kvantitativa 

undersökningar. För att förekomsten av vattenpiperökning bland studenter, som är en stor och 

odefinierad grupp, skulle kunna studeras behövde ett urval göras. Då kvantitativa studier ofta 

genomförs på stora studiepopulationer krävdes ett så representativt urval som möjligt. 

Populationen studenter behövde därför avgränsas och definieras enligt kriterier som kunde 

bidra till att besvara undersökningens syfte. För att effektivt nå ut till ett stort antal individer 

på samma gång genomfördes en enkätstudie. 

4.2 Enkätkonstruktion 

 

Den ursprungliga metod som skulle användas för denna studie var en webbenkät. Denna 

skapades i programmet Relationwise med hjälp av en kontaktperson med kunskap om 

programmet vid Länsstyrelsen i Örebro. E-postadresser hade erhållits av akademin på den 

aktuella högskolan där undersökningen skulle göras. Svarsfrekvensen för denna enkät var 

dock endast 14 procent vilket gjorde att en ny insamlingsstrategi fick användas. Istället fick 

enkäter delas ut på plats i föreläsningssal. I webbenkäten upptäcktes dock avsaknad av 

svarsalternativet ”har inte rökt vattenpipa de senaste 6 månaderna” på fråga åtta, vilket 

gjorde att enkäten som sedan delades ut hade reviderats och således innefattade det saknade 

svarsalternativet.  

 

För att besvara frågeställningarna konstruerades enkätfrågor med utgångspunkt i varje 

frågeställning. Några frågor konstruerade författaren själv och några hämtades ur 

enkätundersökningar som exempelvis Liv och Hälsa ung. Några frågor konstruerade 

författaren själv men med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar där enkätundersökningar 

användes som insamlingsmetod (tabell 1).   

 

 

 
 



 

 

11 

 

Tabell 1. Översikt över vilka frågeställningar som besvarades med respektive enkätfråga. Egen konstruktion. 

Frågeställning Enkätfråga Konstruering 

 

1 7-9 samt 10-12 Fråga 8 utformades efter Liv och Hälsa ung Örebro 

län 2009 men anpassades genom tidsperspektiv på 6 

månader, övriga frågor formulerade författaren själv 

 

2 7-9 samt 1-3 Fråga 2 hämtades från Nationella folkhälsoenkäten, de 

andra frågorna konstruerade författaren själv 

 

3 13 samt 14 Fråga 14 hämtades ur Eissenberg et al (2008), fråga 13 

konstruerade författaren själv 

 

4 13-14 samt 7 Se ovan 

 

5 7-9 samt 3-6 Fråga 4 och 5 hämtades ur Nationella 

folkhälsoenkäten, likaså fråga 6 men i denna ändrades 

tidsperspektivet från 12 till 6 månader 
 

4.3 Studiepopulation 

 

Tidigare studier har visat att förekomsten av vattenpiperökning bland studenter är relativt hög. 

Anledningen till att denna studie genomfördes är för att det inte till författarens kännedom 

genomförts någon studie avseende vattenpiperökning bland studenter i Sverige. Liksom flera 

studier som gjorts i andra länder avser även denna uppsats främst att undersöka förekomsten 

av vattenpiperökning. Urvalet som gjordes i planeringsstadiet grundade sig först och främst i 

att få en så stor grupp studenter som möjligt att kontakta. Ur denna aspekt ansågs 

lärarstudenter ett bra urval då klasserna ofta är relativt stora samt att könsfördelningen 

förväntades vara relativt jämn. Detta skulle därmed innebära att könsskillnader kunde 

studeras. Storleken på urvalsgruppen var i förhand inte bestämd. Efter det att webbenkäten 

visade sig ha för låg svarsfrekvens var alternativet att dela ut enkäter på plats i en 

föreläsningssal. Det var tre undervisande lärare som gav tillstånd att enkäter fick delas ut 

under en föreläsning, men något exakt antal av närvarande studenter var i förhand inte givet.  

Av kvalitetsskäl på undersökningen var riktlinjen från kursansvarig att minst 50 enkäter skulle 

delas ut. Därför ansågs besök vid tre tillfällen generera tillräckligt många enkäter.  
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4.4 Genomförande 

 

Webbenkäten skickades ut den 13 april år 2010 med påminnelser den 15 respektive 22 april. 

Denna skickades ut till studenter som läste år två och tre på lärarprogrammet, detta urval togs 

bort i enkäten som delades ut då studenterna i de kurser som besöktes inte endast läste andra 

eller tredje året. Istället fick studenterna fylla i vilken termin de läste och således lämnades det 

urval som var tänkt för webbenkäten.  

 

Utdelningen av enkäterna genomfördes vid tre olika tillfällen och delades ut på ett universitet 

i Mellansverige, detta var inte samma lärosäte där webbenkäten hade skickats ut. Totalt 

delades 91 enkäter ut och 90 enkäter samlades in, detta då en student lämnat salen och inte 

kom tillbaka inom den givna tiden för insamlingen. Externt bortfall, avseende personer som 

valde att inte besvara enkäten, var noll personer. Det är inte känt hur många studenter som 

totalt kunde ha närvarat vid föreläsningarna som besöktes.   

 

Det första tillfället för enkätutdelning var den 23 april då författaren till uppsatsen själv 

besökte en föreläsning i en kurs på lärarprogrammet vid ett universitet i Mellansverige. 

Kontaktperson för detta tillfälle var den undervisande läraren för den aktuella kursen. Denna 

gav tillåtelse att dela ut enkäterna innan föreläsningen började. Studenterna på föreläsningen 

informerades om varifrån författaren kom, att det handlade om en del i en uppsats, att enkäten 

innehöll frågor om vattenpiperökning samt att det var frivilligt att besvara enkäten. Mer 

utförlig information om studiens syfte och kontaktinformation fanns som förstasida på 

enkäten (bilaga 1). Totalt delades 42 enkäter ut och lika många samlades in.  

 

Inför det andra tillfället hade kontakt tagits via e-post med en universitetsadjunkt vid den 

aktuella akademin på universitetet. Denne undervisade vid tillfället inga kurser men tog 

kontakt med en lärare vid akademin som bedrev undervisning vid det aktuella tillfället. Andra 

utdelningstillfället genomfördes den 3 maj i slutet av en introduktionsföreläsning till en kurs 

inom lärarprogrammet. Cirka 40 studenter förväntades delta vid denna introduktion, men vid 

detta tillfälle var 23 studenter närvarande. Information om vem som stod bakom enkäten, att 

den ingick i en uppsats, hur många frågor den innehöll samt att den var anonym och frivillig 

gavs innan enkäten delades ut. Totalt delades 23 enkäter ut av författaren själv vid det aktuella 

föreläsningstillfället. En student hade lämnat föreläsningssalen under den aktuella tidpunkten 

och återvände inte heller inom den utsatta tid då utdelningen genomfördes. Studenterna 

lämnade enkäterna till författaren då de lämnade föreläsningssalen.  

 

Universitetsadjunkten förmedlade kontakt med en undervisande lärare även inför det tredje 

utdelningstillfället. Det tredje utdelningstillfället var den 7 maj i slutet av en föreläsning vid 

en kurs inom lärarprogrammet. Innan enkäten delades ut informerade författaren själv 

studenterna om vem som stod bakom enkäten, att det var en del av en kandidatuppsats, hur 

många frågor den innehöll, att den var anonym samt att den var frivillig att besvara. Enligt 

uppgift var det 40-50 studenter som läste kursen, men vid tillfället var det 26 studenter 

närvarande. Totalt delades det ut 26 enkäter och lika många samlades in.  
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Figur 4. Beskrivning av process från webbenkät (pilotenkät) till utdelande av enkäter i klassrum. Egen 

konstruktion.  

4.5 Dataanalys 

 

De enkäter som samlades in vid tre utdelningstillfällen lades in i statistikprogrammet SPSS 

(Stastistical Packages for Social Sciences), version 16,0. Innan de lades in numrerades alla 

enkäter, och detta i ordning efter att de samlades in. Numrering av enkäterna förenklade 

inmatning då svaren närsomhelst kunde kontrolleras. Innan enkäterna lades in skapades 

variabler för de sammanlagt 14 frågorna och svarsalternativen kodades med siffror för att 

inmatning skulle underlättas. Resultatet från enkätundersökningen valdes att presenteras i 

form av diagram. Enligt Ejlertsson (2003) kan resultat presenteras både i diagram och tabeller 

då de olika formerna av att presentera data kan komplettera varandra. Men för att hålla 

resultatdelen enhetlig användes dock endast diagram, samt för att skillnader mellan de 

variabler som presenterats kan lättare avläsas i diagramform.  

De öppna frågorna, det vill säga fråga tio, elva och tolv, analyserades genom att de svar som 

uppenbart var liknade lades samman. Exempelvis kunde det innebära olika formuleringar som 

”på fest”, ”på en fest”, ”fest” och så vidare. Dessa var därför enkla att samla i en grupp. Detta 

gjordes för de svar som var vanligt förekommande. De som endast förekom en gång lades i 

gruppen ”annat”. På vissa frågor med fasta svarsalternativ fanns det alternativ där ingen hade 

svarat, dessa presenterades inte i de diagram som sammanställde resultatet.  

Alla variabler har presenterats i antal och inte i relativa frekvenser, det vill säga procentandel. 

Enligt Ejlertsson (2003) bör antal individer i studiepopulationen överstiga 100 för att relativa 

frekvenser ska kunna användas utan att bli missvisande. Vidare finns det även några frågor 

där endast få individer svarat, en tumregel för presentation av variabler är att om antalet 

understiger fem bör de inte presenteras. Detta gällde fråga 9; ”röker du vattenpipa 

regelbundet?” där endast två individer svarade att de rökte regelbundet. Denna fråga har 

därför endast presenterats kortfattat i text och inte i något diagram.  

Ett sambandstest utfördes på variablerna ”dagligrökning” och ”har provat röka vattenpipa” 

samt ”rökning då och då” och ”provat att röka vattenpipa”. Samma test utfördes även på 

variablerna ”alkoholkonsumtion de senaste sex månaderna” och ”har provat röka 

vattenpipa”.  Detta gjordes genom ett chitvåtest, värdena som erhölls jämfördes med en tabell 

för det kritiska värdet. För att samband ska kunna påvisas ska chitvåvärdet överstiga det 

kritiska värdet vid p = 0,05 som användes för detta test. Variablerna för rökning innefattade 

en frihetsgrad och variablerna för alkohol innefattade tre frihetsgrader. Chitvå-värdet 

tillsammans med ett signifikansvärde (p) användes för att visa om resultatet var signifikant 

eller om det var ett resultat påverkat av slumpen (Ejlertsson 2003).  

Utformning av 

enkätfrågor 

Konstruering 

av webbenkät 

Webbenkät 

skickades ut 

(13 april) 
Påminnelse 1 

(15 april) 

Påminnelse 2 

(22 april) 

Utskrift av 

pappersenkät Revidering av 

enkätfrågor 

 

Utdelning av enkäter  
- 22 april, 42 enkäter 

- 3 maj, 22 enkäter 

- 7 maj, 26 enkäter 
Kontakt togs 

med personal 

vid universitet 
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4.6 Internt bortfall 

 

Följande frågor hade bortfall i form av uteblivna svar eller att respondenten kryssade mellan 

de svarsalternativ som fanns på enkäten.  

 

Fråga 3, ”vilken termin på lärarprogrammet läser du?” hade totalt två bortfall. En respondent 

hade lämnat frågan obesvarad och en respondent svarade att denne var färdig på 

lärarprogrammet och läste den aktuella kursen för att bredda sin examen. Det sista svaret har 

inte tagits med i presentationen av variablerna då detta har räknats som ett bortfall. Fråga 5, 

”röker du cigaretter någon gång då och då?” hade två bortfall. Båda dessa respondenter hade 

lämnat frågan obesvarad. Dessa hade även svarat att de rökte dagligen. Fråga 6, ”hur många 

gånger har du druckit alkohol de senaste sex månaderna?” hade tre bortfall. Två 

respondenter hade kryssat i två alternativ, vilket inte var tillåtet på denna fråga.  

Det tredje bortfallet berodde på att respondenten hade kryssat mellan två alternativ.  På fråga 

12 ”i vilket sammanhang har du rökt vattenpipa efter första gången du provade?” var det sex 

respondenter som lämnade frågan obesvarad och som räknades som bortfall. På fråga 13, 

”anser du att vattenpiperökning är farligt?” var det totalt sju bortfall. Två respondenter hade 

kryssat i båda alternativen, tre hade lagt till ett eget svar i form av ”vet ej”, en hade lämnat 

frågan obesvarad och en respondent hade kryssat mellan alternativen.  

4.7 Etiska överväganden 

 

Det finns fyra etiska principer som bör tas hänsyn till vid forskning inom humanism och 

samhällsvetenskap. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  Alla dessa aspekter har ur etisk synpunkt i 

största möjliga mån tagits hänsyn till i denna studie. Alla inblandade i denna studie har 

informerats om vad studien syftar till och vad resultatet ska användas för. Även 

kontaktpersonerna som bistod med hjälp för att kunna närvara vid en föreläsning och dela ut 

enkäten informerades i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att det inte vid något 

tillfälle skulle råda tvetydigheter om varför enkäter skulle samlas in från de aktuella 

studenterna. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om vad deras 

medverkan innebär och vad de bidrar med för studiens syfte. Detta innebär således att de som 

deltar i undersökningen får all information de behöver för att kunna avgöra om de vill delta 

eller inte (Vetenskapsrådet 2002). Som förstasida på enkäten som delades ut till studenterna 

fanns ett missivbrev som innehöll information som varje deltagare behövde ta del av (bilaga 

1). Detta var studiens syfte, bakgrund till varför studien genomfördes vem som stod bakom 

enkäten, kontaktuppgifter, vad studentens medverkan innebar för studien samt att resultatet 

från enkäten var del av en kandidatuppsats. Med all denna information presenterad på ett 

tydligt sätt skriftligt samt att informationen även gavs muntligt kunde varje respondent själv 

avgöra om denne ville delta eller inte. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma om de vill delta, 

forskaren måste alltså ha deras samtycke. För enkätundersökningar krävs inte att samtycke 

inhämtas, men det måste framgå att samtycke erhålls när respondenten återlämnar enkäten 

ifylld (Vetenskapsrådet 2002). Det framgick både tydligt i missivbrevet samt i den muntliga 

informationen att deltagande var frivilligt samt att enkäterna var anonyma. Samtycke erhölls 

då respondenten valde att besvara enkäten efter att ha läst informationen i missivbrevet.  
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt får så mycket 

konfidentialitet som är möjlig. Om personuppgifter förekommer ska dessa förvaras så att 

ingen annan än forskaren kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002). Som tidigare nämnt 

framgick det i missivbrevet att inga personuppgifter skulle förekomma då respondenterna inte 

fyllde i någon information som skulle kunna möjliggöra identifiering. Ålder fylldes i och detta 

skulle kunna vara en uppgift som skulle kunna identifieras, men resultatet har valts att 

presenteras utan att ange vilka kurser som besöktes eller vart studien genomfördes kan ingen 

identifiering av en enskild individ ske. Enkäterna som samlades in förvarades i författarens 

hem där det var inlåst i en skrivbordslåda. Dessa förstördes när uppsatsen blivit godkänd för 

att materialet inte skulle kunna användas av någon annan. SPSS-filen där svaren kodats och 

lagts in förvarades på författarens dator som var försedd med lösenord och denna fil raderades 

efter det att uppsatsen godkänts. 

 

Det centrala med nyttjandekravet är att de uppgifter som deltagarna i en undersökning bidrar 

med endast får användas för studiens syfte. Det vill säga att de uppgifter som erhållits endast 

används för vetenskapligt syfte och inget annat (Vetenskapsrådet 2002). Resultatet från denna 

studie var en del i en kandidatuppsats men kan även vara till nytta för framtida forskning 

inom området. Då de enskilda enkätsvaren raderats efter det att uppsatsen godkänts kommer 

de inte användas i något annat sammanhang, dock kan resultatet komma att användas. I 

missivbrevet framgick det att studien förhoppningsvis kunde bidra till ökad kunskap inom 

området. Denna studie är dock av vetenskaplig karaktär och därför kunde respondenterna 

försäkras om att resultatet inte skulle användas på något annat sätt.  

 

  



 

 

16 

 

5 RESULTAT 

5.1 Bakgrundsvariabler i studiepopulationen 

 

Bakgrundsvariabler i denna studie avser kön, ålder och termin på lärarprogrammet. Av 

respondenterna i studien var 28 män och 62 var kvinnor. Den yngsta respondenten i 

undersökningen var 20 år och den äldsta var 42 år, vilket innebär att medelåldern för 

respondenterna var cirka 27 år. Respondenternas ålder har delats in i åldersgrupper som visar 

att de flesta var mellan 20 och 24 år. Avseende vilken termin på programmet respondenterna 

läste varierade detta från termin tre till termin elva. Majoriteten av respondenterna läste på 

termin två till fyra. Samtliga bakgrundsvariabler illustreras i figurerna 12-14 (bilaga 2).  

5.2 Förekomst av vattenpiperökning 

 

Förekomst av vattenpiperökning definieras i denna undersökning som att ha provat att röka 

vattenpipa någon gång. På frågan om att någon gång ha provat att röka vattenpipa svarade 52 

respondenter att de hade provat att röka vattenpipa och 38 svarade att de inte hade provat. 

Totalt svarade 88 respondenter på både frågan om vilken termin de läste samt om de provat 

vattenpipa, på termin två till fyra var det totalt 34 som hade provat röka vattenpipa. När 

indelning görs efter ålder framgår det att det är vanligare att ha provat att röka vattenpipa i 

åldersgrupperna 20-24 år, där 25 hade provat röka vattenpipa samt 25-29 år där 21 

respondenter svarade att de provat röka vattenpipa. Dessa variabler åskådliggörs i figurerna 

15-18 (bilaga 2).  

5.3 Vanor kring vattenpiperökning 

 

De som svarade att de provat att röka vattenpipa, det vill säga de som svarade ”ja” på fråga 

sju svarade även på fråga åtta. Majoriteten av de som provat att röka vattenpipa hade inte rökt 

de senaste sex månaderna, totalt svarade 40 respondenter att de inte rökt inom denna 

tidsperiod. Av dessa 40 respondenter var 15 män och 25 kvinnor. Vattenpiperökning de 

senaste månaderna fördelat på ålder visar att det endast är i den yngsta ålderskategorin som 

någon respondent har angett vattenpiperökning mer än fyra gånger de senaste sex månaderna.  

Samtliga som hade rökt vattenpipa de senaste sex månaderna återfanns bland studenterna på 

termin två till fyra. På frågan om regelbunden vattenpiperökning var det endast två 

respondenter som angav att de rökte regelbundet, båda dessa fyllde i alternativet ”ja, varje 

månad”. Dessa var båda män, fanns i på termin 2-4 samt tillhörde den yngsta åldersgruppen. 

Dessa variabler, förutom regelbunden vattenpiperökning, presenteras i figurerna 19-22 (bilaga 

2).  

5.3.1 Sammanhang som vattenpipa röks i  

 

På frågan om vart vattenpipa rökts efter första gången svarade totalt 25 respondenter att de 

rökt på fest och detta var den största andelen bland de olika svarsalternativen. Den vanligaste 

platsen för var vattenpipa röktes första gången var hos en vän eller hos vänner, vilket 20 

respondenter svarade. På frågan om i vilket sammanhang vattenpipa röktes första gången 

svarade majoriteten att det var i sällskap med vänner. Totalt var det 38 respondenter som gav 

detta svar . Variablerna för sammanhang där vattenpipa röks i illustreras i figurerna 23-25 

(bilaga 2).  
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5.4 Uppfattning om risker och skadlighet 

 

Totalt svarade 53 respondenter att de ansåg att vattenpiperökning var farligt och 30 

respondenter svarade nej (figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Uppfattning om skadlighet med vattenpiperökning, totalt bland respondenterna. (n=83).  

 

Av de som svarade att de ansåg att vattenpiperökning var farligt hade 24 provat att röka 

vattenpipa medan 29 inte hade provat att röka vattenpipa. Av de som svarade nej var det 26 

som hade provat röka vattenpipa och 4 hade inte provat (figur 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Uppfattning om skadlighet med vattenpiperökning, uppdelat på de som hade provat att röka vattenpipa 

och de som inte provat. (n=83).  

 

På frågan om hur skadligt vattenpiperökning ansågs vara jämfört med cigaretter svarade de 

flesta att de ansåg att det var mindre skadligt (figur 7).  

 
Figur 7. Uppfattning om skadlighet jämfört med cigaretter, totalt bland respondenterna (n=90).  
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Det vanligaste svaret om hur skadligt vattenpiperökning ansågs vara var att det var mindre 

skadligt än cigaretter. Majoriteten av dessa hade provat att röka vattenpipa (figur 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Uppfattning om hur skadligt vattenpiperökning är jämfört med cigarettrökning, redovisat fördelat på de 

som provat respektive inte provat röka vattenpipa. (n=90).  

5.5 Vattenpiperökning, cigarettrökning och alkohol 

 

Åtta respondenter som angav att de var dagligrökare, av dessa var det sex som hade provat att 

röka vattenpipa (figur 9). Denna skillnad var inte signifikant för (x
2
 = 2,428, p = 0,119).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Dagligrökning bland respondenterna, fördelat på de som provat respektive inte provat att röka 

vattenpipa. (n=90).  

 

Totalt svarade 18 respondenter att de röker då och då, av dessa var det 15 som hade provat att 

röka vattenpipa (figur 10). För att röka då och då samt att ha provat att röka vattenpipa var 

skillnaderna statistiskt signifikanta (x
2 

= 5,981, p = 0,014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Rökning då och då bland respondenterna, fördelat på de som provat respektive inte provat att röka 

vattenpipa. (n=88).  
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Den vanligaste frekvensen av alkoholkonsumtion var två till fyra gånger per månad, av dessa 

hade 27 provat att röka vattenpipa (figur 11). Denna skillnad kunde statistiskt säkerställas och 

var signifikant (x
2 

= 17,968, p = 0,001).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figur 11. Alkoholkonsumtion de senaste sex månaderna, uppdelat på de som provat respektive inte provat att 

röka vattenpipa (n=87).  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

 

Metoden som användes för denna undersökning var av kvantitativ karaktär och som 

insamlingsmetod användes en enkät. Fördelen med detta var att många svar kunde erhållas på 

samma gång, att det kan ge en överblickande och generell bild samt anger någon slags 

riktning för hur vanligt vattenpiperökning är i en grupp studenter. Tanken var från början att 

göra en webbenkät och studien utformades utifrån detta. Efter utskick av denna webbenkät 

erhölls få svar vilket gjorde att en ny datainsamling behövde göras. Några studenter som fått 

enkäten skickad till sig hörde av sig och påtalade att länken inte fungerade, vad detta berodde 

på eller hur många som inte kunde öppna länken var oklart. Hade fler svar dock erhållits 

skulle detta dock kunnat bli snedvridet att använda då det är möjligt att de studenter som är 

engagerade och intresserade av ämnet gärna fyller i enkäten medan andra inte har något 

intresse alls.  

 

Då det stod klart att webbenkäten inte kunde genomföras behövde undersökningen 

organiseras om och möjligheten att komma ut i klassrum och dela ut enkäten behövde 

undersökas innan data kunde samlas in. Kontakt med undervisande lärare var tvungen att tas 

innan själva utdelningen kunde genomföras vilket tog tid. Bemötandet inför detta moment var 

dock mycket bra och de lärare som gav tillstånd för utdelning i anslutning till sina 

föreläsningar var mycket hjälpsamma. Den nya insamlingsstrategin innebar att inte endast 

studenter vid år två och tre besöktes, vilket var urvalet för webbenkäten.  

 

Studien om vattenpiperökning bland studenter är till författarens kännedom den första som 

gjorts på just denna målgrupp i Sverige och kan därmed bidra med ytterligare kunskap om 

vattenpiperökning. Studien har dock en svaghet i att det tydligt definierade urval som gjordes 

inför genomförandet av webbenkäten frångicks då enkäten istället delades ut i 

föreläsningssalar. Att detta urval, andra- och tredjeårsstudenter, inte gällde för utdelandet av 

enkäten på plats var inte endast negativt. Då inte endast respondenter andra- och tredje året 

deltog och detta bidrog till en bredare spridning. Vidare gav det kunskap om förekomst bland 

studenter som läst olika lång tid på programmet. Studiens möjligheter till generaliseringar är 

begränsade. Undersökningen gjordes endast på en utvald grupp studenter, lärarstudenter, 

vilket gör att inga slutsatser kan dras om hur det ser ut ibland studenter på andra typer av 

program.  

 

Frågan om hur ofta vattenpipa rökts de senaste sex månaderna i kombination med frågan om 

man provat att röka vattenpipa lämnar en hel del frågor obesvarade. Det är alltså rimligt att en 

respondent kan ha provat att röka vattenpipa, rökt många gånger men inte inom de senaste sex 

månaderna. Dock var fokus i denna studie på att först och främst undersöka hur många 

studenter som provat att röka vattenpipa och sedan att även titta på vanor. Genom att ställa 

frågan med ett tidsperspektiv kunde tendenser om regelbunden vattenpiperökning fångas upp, 

vilket dock inte var fallet.  
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Urvalet för denna studie var lärarstudenter och det är möjligt att lärarstudenter i viss mån är 

mer ”skötsamma” än andra studenter. Som exempel kan nämnas alkoholkonsumtionen bland 

respondenterna i undersökningen. Den högsta frekvensen de senaste sex månaderna var två 

till fyra gånger per månad vilket kan anses som relativt låg frekvens då det gäller studenter. 

Möjligheten finns att lärarstudenter har en mer hälsosam livsstil avseende alkohol, tobak och 

så vidare på grund av att de har ett genuint intresse för att i framtiden lära och uppfostra barn 

och ungdomar. Därmed skulle det kunna innebära att de själva försöker agera så som de vill 

uppfostra barn och unga till att agera. Dock finns alltid risk att respondenterna kan över- eller 

underskatta sin konsumtion av alkohol. Vidare kan diskuteras huruvida frågan om 

alkoholkonsumtion var betydelsefull i detta sammanhang. Eftersom majoriteten av 

respondenterna uppgav att de rökt vattenpipa på fest, efter de att de provat första gången, 

skulle en fråga om alkoholintag i samband med vattenpiperökning kunnat binda ihop 

frågorna.  

 

Ytterligare en faktor som måste finnas i åtanke är att denna studie begränsade urvalsgruppen 

till programstudenter. Det är osäkert hur detta kan påverka eller om det överhuvudtaget har 

betydelse för resultatet men möjligen skulle det kunna vara skillnad mellan programstudenter 

och studenter som endast läser enstaka kurser. I någon mån skulle det kunna vara så att 

programstudenter tar allvarligare på sina studier och lägger ner mycket tid på sina studier, 

vilket gör att de prioriterar bort att dricka alkohol och gå på fest. Detta kan då i förlängningen 

vara en anledning till varför studenterna i denna studie inte rökte vattenpipa speciellt ofta.  

 

Problemet kommer dock alltid kvarstå med en viss grupp studenters representativitet för alla 

studenter. Oavsett om det är studenter som läser på ett program eller på en kurs så bör det hos 

samtliga individer på något sätt finnas gemensamma intressen och faktorer som gör dessa 

studenter relativt lika varandra. För att kunna göra en gedigen bedömning av hur förekomsten 

av vattenpiperökning ser ut bland studenter generellt bör en större studie göras där ett stort 

antal olika områden och studietyper inkluderas. Det vill säga att inkludera studenter från 

många olika studieområden, studenter som läser heltid, deltid, på distans och så vidare för att 

kunna få en bra bild över vilka skillnader eller likheter som kan finnas gällande 

vattenpiperökning.  

Det sambandstest i form av chitvåtest som genomfördes för att undersöka sambandet under 

rubrik 5.5 visade att två av sambanden var signifikanta och ett inte var det. Detta måste dock 

beaktas med försiktighet då urvalet var litet. En statistisk analys var om än diskutabelt ur 

vetenskaplighet nödvändig för denna uppsats för att visa på författarens kunskaper inom 

statistik, men inga resultat kan ses som generaliserbara för en större population.  
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6.2 Resultatdiskussion 

 

Huvudfynden från denna studie om vattenpiperökning bland lärarstudenter på ett svenskt 

universitet var att mer än hälften hade provat att röka vattenpipa någon gång. Få hade rökt de 

senaste sex månaderna och regelbunden vattenpiperökning förekom endast hos någon enstaka 

individ. När denna undersökning jämförs med en amerikansk studie visar detta resultat på 

något högre förekomst av att någon gång provat att röka vattenpipa, då 52 av 90 respondenter 

uppgav att de provat. I den amerikanska studien var det cirka 48 procent som någon gång rökt 

vattenpipa, cirka 43 procent som rökt det senaste året och cirka 20 procent som rökt 

vattenpipa de senaste 30 dagarna (Eissenberg et al 2008). Skillnaderna mellan 

studiepopulationerna är framförallt att i den amerikanska studien var cirka 70 procent 18-19 

år, på grund av att det var förstaårsstudenter som var urvalet för studien. När det gäller att 

någon gång ha provat vattenpipa är resultaten relativt överensstämmande. I den amerikanska 

studien var det även nästan lika stor andel som någon gång provat vattenpipa som rökt det 

senaste året och ungefär en femtedel som rökt de senaste 30 dagarna.  

 

En studie från ett universitet i Storbritannien visade en något lägre förekomst av 

vattenpiperökning. Totalt var det cirka 38 procent som svarade att de rökt vattenpipa någon 

gång och av dessa rökte cirka 21 procent regelbundet (Jackson & Aveyard 2008). Den 

engelska studien inkluderade till skillnad från den amerikanska studien studenter som läste 

första, andra eller tredje året på universitetet. Förekomsten på respektive år var cirka 29, 43 

och 45 procent. Det var alltså mer vanligt förekommande att ha provat röka vattenpipa bland 

studenter som läste det tredje året. Forskarna som genomförde studien menade att detta 

indikerade på att vattenpiperökning kan vara ett fenomen som sprider sig under studenttiden 

till fler studenter. Forskarna menade även att vattenpiperökning är etablerat bland engelska 

studenter och bör undersökas mer. Samma slutsats kan dock inte dras av denna studie på ett 

svenskt universitet. Även om förekomsten av att ha provat röka vattenpipa är relativt stor ger 

det inget underlag för att uttala sig om det är ett vanligt fenomen i den svenska 

studentkulturen. Detta beror dels på att studiepopulationen var liten (N=90), att det var en 

avgränsad grupp studenter (lärarstudenter) samt att det endast inkluderade programstudenter.  

 

Det som denna studie bidrar med är att ge perspektiv på vattenpiperökning i en avgränsad 

studentgrupp. Resultatet visar endast att många studenter har provat att röka vattenpipa men 

det ger inga djupare kunskaper om vad vattenpipan har för betydelse för studentkulturen. Att 

ha rökt de senaste sex månaderna eller att röka regelbundet var ytterst ovanligt i denna grupp 

studenter vilket inte riktigt skapar samma oro för en begynnande epidemi av 

vattenpiperökning som många internationella artiklar förmedlar. Dock är det möjligt att det 

kan bli mer vanligt förekommande med vattenpiperökning i kommande generationer av 

studenter då resultat från ungdomsundersökningar studeras. Möjligheten finns att det ännu är 

relativt okänt i studentkretsar att röka vattenpipa på regelbunden basis och att det inte alltid 

finns en vattenpipa med vid sociala tillställningar eller fester, men att det kan bli mer vanligt 

förekommande i framtiden. Internationell forskning antyder att vattenpiperökning är en 

växande trend och eftersom det till författarens kännedom inte genomförts någon studie om 

vattenpiperökning bland svenska studenter tidigare finns det inga siffror att jämföra med. 

Därför går inte att uttala sig om förekomsten som presenteras i denna studie är högre eller 

lägre än den tidigare varit bland studenter.  
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Fråga 13, ”anser du att vattenpiperökning är farligt”, hade endast två svarsalternativ; ja och 

nej. Detta kan ha bidragit till att frågan fick ett internt bortfall på åtta respondenter som 

antingen lämnade frågan obesvarad eller kryssade mellan alternativen. Det kan även ha 

bidragit till att vissa respondenter varit tvungna att ta ställning trots att de inte visste. 

Avsaknaden på ett alternativ till, det vill säga ett ”vet ej”, kan alltså både ha varit positivt och 

negativt. Det som resultatet ändå visar är att mer än hälften svarade att de ansåg att 

vattenpiperökning var farligt, den större andelen av dessa hade inte provat att röka vattenpipa. 

Dock var det ungefär lika stor andel av de som hade provat att röka vattenpipa som svarade ja 

som nej, men av de som svarade nej hade nästan alla provat att röka vattenpipa. Detta är en 

aning tvetydligt och eftersom det var så få som rökt vattenpipa senaste sex månaderna eller 

rökte regelbundet går det inte att undersöka några samband mellan om hur farligt 

vattenpiperökning anses vara och frekvens på användning.  

 

Som tidigare nämnt kan avsaknaden på ett alternativ för ”vet ej” tvingat respondenterna att ta 

ställning vilket kan ha förskjutit svaren åt det ena eller andra hållet. Även om resultaten för de 

som provat att röka vattenpipa är tvetydiga så kvarstår ändå det faktum att ytterst få som inte 

provat att röka vattenpipa har svarat att de inte anser att det är farligt. Det är alltså vanligare 

att de som inte provat att röka vattenpipa anser att det är farligt.  

 

På fråga 14, ”jämfört med cigaretter, hur skadligt anser du att vattenpiperökning är”, var 

mönstret tydligare att de som provat att röka vattenpipa hade tendens till att skatta riskerna 

med vattenpiperökning lägre än de som inte provat att röka vattenpipa. Hälften av de som 

provat att röka vattenpipa ansåg att det var mindre skadligt än att röka cigaretter. De flesta 

som inte rökt vattenpipa svarade vet ej, vilket kan bero på att det kan vara svårt att ta ställning 

till något där personliga erfarenheter inte finns och ingen egen referensram skapats kring 

själva fenomenet. Ytterst få svarade att de ansåg att det var mer skadligt att röka vattenpipa än 

cigaretter, på den frågan var det jämnt fördelat mellan de som provat och de som inte provat. 

På denna fråga fanns ett svarsalternativ för ”vet ej”, och relativt många har svarat just detta. 

En möjlig anledning till detta kan just vara okunskap rent generellt om vattenpiperökning men 

även inom denna grupp studenter. Som tidigare nämnt är det möjligt att just lärarstudenter har 

en mer hälsosam inriktning i sitt leverne och således inte anser sig veta något om dess 

skadlighet.  

 

En studie som genomfördes på ett universitet i Kuwait studerade bland annat attityder och 

uppfattningar om risker med vattenpiperökning bland lärarstudenter. Denna studie kunde 

urskilja en statistisk skillnad i uppfattning om risker med vattenpiperökning bland de som 

rökte vattenpipa och de som inte rökte vattenpipa. De som rökte vattenpipa hade mer positiva 

attityder till vattenpiperökning än de som inte rökte, dessa skillnader gällde för både män och 

kvinnor (Mohammed, Newman & Tayeh 2006). Detta samband var inte tydligt i denna studie. 

Vad det gällde respondenternas uppfattning om vattenpiperökning var farligt var det ett 

tvetydigt resultat, men skadlighet jämfört med cigaretter gav en mer överensstämmande bild. 

Detta då majoriteten av de som hade provat att röka vattenpipa svarade att de ansåg att 

vattenpiperökning var mindre skadligt än cigaretter.  

 

Resultatet visade på att 52 av 90 respondenter hade provat att röka vattenpipa men endast 12 

svarade att de rökt vattenpipa de senaste sex månaderna. De flesta av dessa hade rökt 

vattenpipa en gång de senaste sex månaderna. Således var förekomsten på att ha provat att 

röka relativt stor, medan vanor med vattenpiperökning inte kunde urskiljas i denna grupp 

studenter.  
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För att sammanfatta förhållandena till detta så var det vanligast att ha provat att röka 

vattenpipa bland studenter i åldrarna 20-24 år och bland de som läste på termin två till fyra. 

Detta kan bero på att studenter i de äldre åldersgrupperna är relativt obekanta med vattenpipa 

och inte stött på det vid så många tillfällen. De artiklar som publicerats de senaste åren menar 

på att vattenpiperökning ökat i popularitet de senaste 20 åren, och framförallt blev mer 

populärt i västvärlden under 1990-talet då sötad tobak (maa’ssel) introducerades på 

marknaden. De som tillhör de äldre åldergrupperna kan ha missat just denna uppsving i 

vattenpipans popularitet och därför vara obekanta med fenomenet.  

 

Ytterligare en anledning till varför fler studenter i de yngre åldersgrupperna har provat 

vattenpipa kan vara för att de äldre studenterna kanske inte går på fest i lika stor utsträckning. 

Det bör kunna vara mer vanligt förekommande bland äldre studenter att ha familj, vilket kan 

vara en orsak till att inte gå på fest så ofta som ibland kan vara en del av studentlivet. Yngre 

studenter som inte har familj kanske i större utsträckning går på fest vilket är en plats där 

vattenpipa ibland förekommer. Detta stärks i och med resultatet från frågan om vart 

vattenpipa har rökts efter första gången, där det vanligaste svaret var just på fest.  

 

De enda studier gjorda i Sverige som finns att luta sig mot är Liv och Hälsa ung samt 

drogvaneundersökningen från år 2009 gjord av Centralförbundet för alkohol och 

narkotikaupplysning (CAN). Dessa indikerar att mer än hälften av eleverna i årskurs två på 

gymnasiet har rökt vattenpipa någon gång. Dessa siffror korrelerar relativt bra med resultatet 

från denna enkätundersökning bland studenter. De elever som provat att röka vattenpipa bör 

ha gjort det de senaste åren då de fortfarande är unga, och detta ger en mer homogen bild av 

hur läget ser ut i just denna population. Bland studenter blir det dock mycket mer komplicerat 

då det på grund av skiftande ålder samt att de är mycket äldre än elever i årskurs två. Detta 

innebär att det inte går att påvisa att vattenpiperökning är kopplat till studentliv eller 

studentkultur på grund av flera faktorer. För det första kan respondenterna ha provat att röka 

vattenpipa flera år innan de började studera och på så sätt inte ha något alls att göra med 

själva studerandet. För det andra ställdes ingen fråga om när vattenpipa röktes första gången, 

vilket även det gör att det inte går att sammankoppla studentliv med vattenpiperökning.  

 

I denna till författarens kännedom första studie som undersökt förekomst av 

vattenpiperökning bland studenter i Sverige visade att mer än hälften av männen och ganska 

precis hälften av kvinnorna provat att röka vattenpipa. Dock måste det återigen påpekas att 

urvalet i denna studie var mycket mindre än de andra nämna studierna och inga generella 

slutsatser av detta resultat bör dras. I en studie från Syrien var det cirka 63 procent av männen 

och 30 procent av kvinnorna som någon gång rökt vattenpipa (Maziak et al 2004b) och en 

studie från ett brittiskt universitet visade att cirka 36 procent av kvinnorna och 41 procent av 

kvinnorna någon gång hade använt vattenpipa (Jackson & Aveyard 2008). 

 

Med utgångspunkt för vad som framkommit i denna studie kvarstår fortfarande att 

vattenpiperökning är ett mycket outforskat område i Sverige. De eventuella samband som 

framkommit måste styrkas genom fler studier på studenter. Då denna studie gjordes på ett 

snävt urval där studiepopulationens egenskaper inte kan generaliseras på alla studenter. En 

tanke som väcks efter denna studie är att vattenpiperökning inte är lika omfattande som 

beskrivits i internationell litteratur. Siffrorna på hur många som provat att röka vattenpipa, det 

vill säga alla de som provat endast en gång samt de som provat och sedan rökt flera gånger, är 

ändå relativt överensstämmande med andra studier på studenter.  
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Regelbunden vattenpiperökning förekom dock inte i samma utsträckning som andra studier, 

faktum är att det i denna studie knappt förekom alls. Som tidigare nämnt kan detta bero på 

egenskaperna i studiepopulationen och det är därför viktigt att studera förhållandena i andra 

studentgrupper. Ur denna synvinkel vore det antagligen en god idé att göra vidare studier på 

både programstudenter och studenter som endast läser kurser, för att få en så omfattande bild 

som möjligt.  

 

I denna studie har inga frågor ställts rörande ursprung, det är möjligt att det kan vara vanligare 

att röka vattenpipa ofta och kanske regelbundet bland studenter som har ursprung i länder där 

vattenpiperökning traditionellt förekommer i många olika sammanhang. När allt kommer 

omkring är detta ändå ett fenomen som spridit sig från exempelvis mellanöstern till 

västvärlden. Dock är det inte helt klart om etnicitet skulle ha någon större betydelse för 

vattenpiperökning ur ett svenskt perspektiv. Syftet med denna studie var endast att få en bild 

över hur det ser ut bland en grupp studenter vid ett svenskt universitet vilket gjorde att frågan 

om ursprung kunde vara en aning ovidkommande.  

 

Dock kan denna studie ändå bidra med kunskap om i vilka sammanhang som vattenpipa röks 

bland denna grupp svenska studenter. De allra flesta svarade att de rökte i sällskap med 

vänner första gången de provade vattenpipa, och majoriteten av de som provat att röka 

vattenpipa hade gjort det på fest efter det att de provat första gången. Således skulle det kunna 

konstateras, under förutsättningarna i den aktuella studiepopulationen, att vattenpiperökning 

förekommer i sociala sammanhang. Dock kan inte några samband mellan alkohol och 

vattenpiperökning urskiljas då frekvensen av alkoholkonsumtion var relativt låg och ingen 

fråga ställdes om vattenpiperökning och alkohol förekom i samma situationer. Detta skulle 

med fördel kunna inkluderas i vidare studier av förekomst och vanor med vattenpiperökning 

bland studenter.  

 

De flesta studier som gjorts tidigare och den vetenskapliga litteratur som finns att tillgå om 

vattenpiperökning nämner att det behövs vidare studier för att bredare kunskap om detta 

fenomen ska kunna skapas. I nuläget finns det forskning som menar att det kan vara ett 

begynnande och stort folkhälsoproblem om ingenting görs. Med utgångspunkt i denna studie 

bör vidare forskning inte endast inriktas mot att studera exempelvis förekomst och vanor utan 

även försöka informera om de risker som kan följas av att röka vattenpipa.  

 

En svaghet med studien och dess sammanhang är att det finns ytterst få data att jämföra med 

vilket gör att det är svårt att se resultatet i något perspektiv. Ur ett svenskt perspektiv finns det 

endast data från studier på ungdomar och dessa jämförelser går inte att göra då det är stor 

skillnad på ungdomar och studenter. Den internationella forskning som dock finns kan 

användas för att se det hela i ett bredare perspektiv men som den nation Sverige är med låg 

alkoholkonsumtion och låg andel rökare kanske dessa jämförelser inte säger så mycket.  
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6.3 Etikdiskussion 

 

De etiska principerna var redan i utformningsfasen centrala för studien. Inga problem uppstod 

vid insamlingen av enkäterna, även om det var något problematiskt att ordna 

insamlingstillfällena på grund av begränsad tid. De studenter som deltog i enkätstudien skulle 

senare på terminen läsa olika kurser. Detta gjorde att det inte fanns någon möjlighet att kunna 

kontakta de studenter som deltagit i studien vilket är något som är en negativ faktor ur etisk 

synpunkt. Studenterna var dock informerade om författarens namn och lärosäte vilket ändå 

möjliggör att intresserade studenter skulle kunna leta reda på uppsatsen i uppsatsdatabasen. 

Men information riktat till studenterna hade varit att föredra. En etisk aspekt som måste 

tydliggöras är den framtida användningen av resultatet. Det skulle kunnat framgå tydligare i 

missivbrevet att resultatet kan komma att användas i framtida forskning. Detta så att det var 

tydligt att medverkan i studien innebar samtycke både för kandidatuppsatsen men även för 

kommande studier.   
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7 SLUTSATSER 
 

Slutsatser som kunde dras utifrån resultatet i denna studie, och som svar på de frågeställningar 

som ställdes var följande; 

 

 Förekomst av vattenpiperökning bland ett urval av lärarstudenter på ett svenskt 

universitet visade att mer än hälften provat att röka vattenpipa, men att få rökt de 

senaste sex månaderna och endast två respondenter rökte regelbundet 

 

 Det var vanligast att ha provat vattenpipa bland de lärarstudenter som läste vid andra 

till fjärde terminen samt var mellan 20 och 29 år. Lika många män som kvinnor hade 

provat att röka vattenpipa 

 

 Totalt svarade 53 respondenter att de ansåg att vattenpiperökning var farligt och de 

flesta ansåg att det var mindre skadligt att röka vattenpipa än cigaretter 

 

 Majoriteten av de som inte provat att röka vattenpipa ansåg att det var farligt, medan 

cirka hälften av de som provat ansåg att det var farligt och hälften att det inte var 

farligt. Majoriteten av de som provat att röka vattenpipa ansåg att det var mindre 

skadligt än att röka cigaretter 

 

 Bland de som svarade att de rökte cigaretter då och då och rökte dagligen hade 

majoriteten provat vattenpipa. Övervägande delen av de som hade provat att röka 

vattenpipa drack alkohol två till fyra gånger per månad.  
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Bilaga 1: Enkät 

 

 

Enkät – Vattenpiperökning 
 

Hej! 

 

Jag heter Lisa Schölin och läser tredje året på Folkhälsovetenskapliga programmet vid 

Mälardalens högskola. Jag ska under våren skriva min kandidatuppsats som bygger på en 

studie av vattenpiperökning bland studenter. Valet av ämne är framförallt på grund av att det 

är ett relativt outforskat område. Syftet med studien är att kartlägga förekomst, vanor, köns- 

och åldersskillnader gällande vattenpiperökning bland studenter på lärarprogrammet, samt 

redogöra för deras uppfattningar kring riskerna med bruk av vattenpipa. Undersökningen 

genomförs via en enkät som delas ut till er som läser på lärarprogrammet.  

 

Det är frivilligt att besvara enkäten men för att få ett så bra resultat som möjligt är din 

medverkan viktig. Enkäten är anonym och kommer inte att kunna härledas till någon enskild 

person. Enkäten omfattar totalt 14 frågor och tar cirka 10 minuter att fylla i. Förhoppningsvis 

kan denna studie bidra till att öka kunskapen om vattenpiperökning i Sverige, då forskningen 

inom området är bristfällig, framförallt gällande bruk bland studenter.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Lisa Schölin 

Folkhälsovetenskapliga programmet.  

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV). Mälardalens högskola 

lsn07005@student.mdh.se eller 070 – 320 78 97 (dagtid) 

 

Handledare  

Charlotta Hellström 

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap.  

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV). Mälardalens högskola 

charlotta.hellstrom@mdh.se eller 021-101394 
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1. När är du född? 

 ______ (årtal, ex. 1982) 

2. Är du man eller kvinna? 

 Man  

 Kvinna  

 

3. Vilken termin på lärarprogrammet läser du? 

_______ (ex. 4,5 osv.) 

 

4. Röker du cigaretter dagligen?  

 Ja  

 Nej  

 

5. Röker du cigaretter någon gång då och då?  

 Ja  

 Nej  

 

6. Hur ofta har du druckit alkohol de senaste 6 månaderna?  

 Aldrig 

 1 gång per månad eller mer sällan 

 2-4 gånger per månad 

 2-3 gånger per vecka 

 4 gånger per vecka eller mer  

 
7. Har du provat att röka vattenpipa? 

 Ja  

 Nej  (gå vidare till fråga 13) 

 

8. Hur många gånger har du rökt vattenpipa de senaste 6 månaderna? 

 Har inte rökt vattenpipa de senaste 6 månaderna  

 1 gång  

 2-4 gånger  

 5-10 gånger  

 11-20 gånger  

 21-50 gånger  

 Mer än 50 gånger  

 

  



 

 

 

9. Röker du vattenpipa regelbundet? 

 Nej 

 Ja, varje månad 

 Ja, varje vecka 

 Ja, dagligen  

 

10. I vilket sammanhang provade du vattenpipa första gången? (var du själv, i 

sällskap med vänner, familj etc.) 

 

________________________________________________________________ 

 

11. Vart var du när du provade vattenpipa första gången? (var du hemma, 

utomlands etc.) 

 

________________________________________________________________ 

 

12. I vilket sammanhang har du rökt vattenpipa efter första gången du provade? 

(hemma, på fest eller liknande etc.) 

 

__________________________________________________________________ 

 

13. Anser du att vattenpiperökning är farligt? 

 Ja  

 Nej  

 

14. Jämfört med cigaretter, hur skadligt anser du att vattenpiperökning är? 

 Mindre skadligt  

 Lika skadligt  

 Mer skadligt  

 Vet ej  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Figurbilaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Antal män respektive kvinnor i studiepopulationen. (n=90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13. Åldersfördelning bland respondenterna, studiepopulationen har delats in i åldergrupper. (n=90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Fördelning mellan antal terminer på lärarprogrammet, indelat i grupper. (n=88).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Antal respondenter som provat att röka vattenpipa (n=90).  
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Figur 16. Antal respondenter som svarade ja respektive nej på frågan om det provat att röka vattenpipa, indelat 

avseende kön. (n=90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 17. Antal respondenter som svarade ja respektive nej på frågan om de provat att röka vattenpipa, indelat 

avseende ålder (n=90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18. Antal respondenter som svarat ja respektive nej på frågan om de provat att röka vattenpipa, indelat 

avseende termin på lärarprogrammet (n=88).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 19. Vattenpiperökning de senaste sex månaderna. (n=52).  
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Figur 20. Vattenpiperökning de senaste sex månaderna bland män och kvinnor. (n=52).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21. Vattenpiperökning de senaste sex månaderna fördelat på åldersgrupper. (n=52).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 22.  Vattenpiperökning de senaste sex månaderna fördelat på termin på lärarprogrammet. (n=50).  
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Figur 23. Sammanhang som vattenpipa röktes första gången. (n=52).  

  

 

 

 

 

 

Figur 24. Plats där vattenpipa röktes första gången. (n=52).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Sammanhang där vattenpipa rökts efter första gången. (n=46).   
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