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Introduktion: Tobaksbruk orsakar tidig dödlighet och sjukdomar. Tobaksvanor bland 

ungdomar i Sverige ser olika ut från en individ till en annan, när det gäller förekomsten av 

bruket av cigarrett, vattenpipa och även snus. Många nationella och internationella studier har 

påvisat tobaksbrukets påverkan på den allmänna och orala hälsan.  

Syfte: Att studera tobaksvanor och kunskaper om tobakens inverkan på den orala hälsan bland 

ungdomar i årskurs nio.  

Frågeställning: Vilka tobaksvanor har ungdomar och vilka kunskaper har ungdomarna om 

tobakens inverkan på den orala hälsan. 

Metod: En empirisk tvärsnittsundersökning med en kvantitativ ansats. 

Resultat: Denna studies resultat påvisade att endast 2(5,3 %) elever av de tillfrågade i 

enkätundersökningen rökte dagligen. Däremot visade undersökningen att 18(47,4%) av de 

tillfrågade ungdomarna aldrig hade rökt cigarrett eller använt tobak i form av vattenpipa 24(63,2 

%) eller snus 29(78,4%). Resultatet av elevernas svar visade att majoriteten visste om tobakens 

negativa inverkan på den orala och allmänna hälsan. 

Konklusion: Studien visade att cigarett- och vattenpiparökningen är vanligare än snus hos 

ungdomar som går i årskurs nio. Eleverna hade varierande kunskaper om olika sorters tobak. 

Därför blir tandhygienistens roll viktigare vid motivation om tobaksprevention som inriktas 

mot barn och ungdomar, för att ha ett rökfritt samhälle inom kommande decenniet. 
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1. INTRODUKTION 

Tobaksplantan, Nicotiana, är en växt med cirka 100 olika arter och har över tid brukats 

för olika syften (Nationalencyklopedin 2010). I slutet av 1400-talet brukades tobak för 

medicinska syften. Tobak användes i många fall för att lindra smärta av olika slag, till 

exempel för att bota migrän (Doll 1998). Tobaksbruket övergick väldigt snabbt från ett 

medicinskt bruk till att bli ett njutningsmedel. Idag brukas tobak för njutningsskäl och är 

känd för att den framkallar känslor av välbehag (Sundin et al. 2005; Hogg et al. 2003). 

Känslan som tobaksbrukare upplever beskrivs som både stimulerande och avslappnade 

(Ramseier& Fundak 2009). Världshälsoorganisationen (WHO) klassificerar tobak som 

en beroendeframkallande drog, på grund av tobakens innehåll av nikotin som skapar ett 

beroende (WHO 2010). 

 

1.1 Tobaksbruket internationellt  

Tobaksbruket bland ungdomar i Europa varierar. The European School Survey Project 

on Alcohol and other Drugs (ESPAD) har tillsammans med Centralförbundet för 

Alkohol- och Narkotikaupplysningen (CAN) studerat ungdomars drogmissbruk i Europa. 

En av deras studier år 2003 utfördes för att jämföra bruket av tobak bland elever i 15-16 

års ålder. Resultatet visade att rökningen var högst på Grönland där 56 % av eleverna 

rökte cigaretter, därefter (i kronologisk ordning) kom Österrike 48 %, Ryssland 44 %, 

Tyskland 43 %, Tjeckien 43 % och Bulgarien 42 %. Lägst rökning var i Cypern 30 %, 

Turkiet 22 %, Island 20 % och Sverige 20 % (Hibell et al. 2004). En annan undersökning 

genomfördes i samtliga länder år 2007 kring ungdomars tobaksbruk. Undersökningens 

resultat påvisade att rökvanorna var mer eller mindre desamma i samtliga länder som vid 

undersökningen 2003(Hibell et al. 2009). Enligt CAN, har rökningen minskat successiv 

mellan år 2003 och 2011 i samtliga länder, där siffrorna skilde sig endast med några 

procent minskning (Hibell et al.2004; Hibell et al. 2012). 

 

Gällande cigarett- och snusbruket har studier i Norge visat en minskning av 

cigarrettrökning under år 2008 och 2009 (Lipperman- Kreda et al. 2009; Aarø et al. 2008). 

Däremot påvisade en liknande studie i Finland att bruket av snus har ökat. Bruket var 

störst bland 18 åriga pojkar som bland annat kom över snuset genom att deras vänner åkte 

till Sverige och Estland där de kunde köpa snus lagligt då Finland haft försäljningsförbud 

alltsedan inträdet i Europaunionen (EU) år 1995 (Huhtala et al. 2006). 

 

Vattenpiparökning har sina rötter i Indien och används dagligen av 100 miljoner 

människor i världen (Wolfram et al. 2003). Vattenpiparökningen i Europa har visat en 

successiv ökning (Aljarrah et al. 2009). 

 

1.2 Tobaksbruket i Sverige 

Tobaksbruket i Sverige ser olika ut när det gäller förekomsten av bruket av snus och 

cigarrettrökningen. En studie genomförd bland svenska skolungdomar år 1989–2003, 

visade att rökning bland både flickor och pojkar hade minskat (Rodu et al. 2005). Pojkars 

regelbundna rökning minskade, men snusbruket ökade. Flickors tobaksvanor gällande 

rökning hade också minskat däremot hade snusbruket ökat (Lundqvist et al. 2009). 

 

År 2010 gjordes en annan undersökning kring skolelevers tobaksvanor (Hvitfeldt & Gripe 

2010). Resultatet visade att rökning fortfarande var vanligare hos flickor och snusbruket 

vanligare hos pojkar. Andel av flickorna och pojkarna i årkurs 9 som rökte var 28 % 

respektive 21 % medan andel av pojkarna och flickorna som hade snusat var 15 % och 4 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rodu%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lundqvist%20G%22%5BAuthor%5D
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% respektive. När det gäller vattenpiparökning påvisades att 42 % av pojkarna och 37 % 

av flickorna som hade rökte vattenpipa (Hvitfeldt & Gripe 2010). 

 

 

1.3 Regelverk om tobak 

Redan på 1900-talet började arbetet med tobaksprevention i Sverige. Lagen om 

varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror (SFS 1975:1154) och lagen med 

vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror (1978:764) trädde i kraft under 

1970-talet. Dessa lagar upphävdes när Sveriges riksdag införde Tobakslagen 

(SFS1993:581). Denna lag innehåller bland annat regler om rökfria miljöer och 

bestämmelser om varningstexter och reklamrestriktioner. Tobakslagen har därefter 

reviderats och skärpts vid ett flertal tillfällen. År 1997 infördes förbud för barn och 

ungdomar under 18 år att få köpa ut tobaksvaror i Sverige. Tobaksförsäljare måste vara 

säkra på att köparen är över 18 år. Det är inte barn som blir straffade om de köper ut tobak 

utan det är försäljaren som kan dömas till böter eller fängelsestraff. År 2005 infördes 

rökförbud i serveringslokaler samt förbud mot indirekt tobaksreklam. Tobakslagen syftar 

till att minska tobaksbruk genom att sätta upp ett antal olika strategier för att minska 

tobaksspridning bland ungdomarna. Genom att till exempel sätta en åldersgräns för 

tobaks utköp, att ha kontroll över tobaksförsäljning och att den som säljer ut till 

minderåriga kan bli straffade med böter eller få förbud mot tobaksförsäljning. 

Tobaksförsäljarens skyldighet är att ha skyltar med text förbud mot att sälja tobak till 

minderåriga samt att säljaren kontrollerar och säkerställer att köparens ålder inte 

underskrider 18 år (SFS 193:581). 

 

En studie av Sundh & Hagquist (2004) har studerat om den svenska åldersgränsen för 

inköp av tobak påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak. Resultatet påvisar att av 

de kontrollerade tobaksinköpen år 1996 lyckades 94% av inköpen för ungdomar under 

18 år jämfört med år 1999 då det var 72 % av försöken av minderåriga att köpa 

tobaksvaror som lyckades (Sundh & Hagquist 2004). Studier i New York och Minnesota, 

USA visade att ”Lagen om åldersgräns för tobaksinköp” har också påvisat en stor effekt 

på ungdomarnas möjligheter att få köpa tobak, vilket har lett till minskning av tobaksbruk 

hos ungdomarnas (Forster et al. 1998; Cumming et al. 2003). 

 

Studier från England (Difranza & Coleman 2001; Croghan et al. 2003) visar att 

åldersbegränsningen inte har uppnått sitt syfte i England, eftersom ungdomarna 

fortfarande har möjligheter att skaffa sig tobak på annat sätt än att tobak köps i butiker. 

Huvudkällan till att minderåriga ungdomar kan få tag på tobak är i huvudsak äldre 

ungdomar än 18 år samt familjemedlemmar. Tobaksförsäljning till minderåriga kan ske 

genom att 18 åringar säljer sina egna tobaksprodukter till ett högre pris än butikens. 

Ungdomar som är över 18 år tjänar pengar på försäljningen till minderåriga, vilket gör att 

deras eget tobaksbruk sponsras eller betalas av andra ungdomar. 

 

1.4 Tobaksbrukets skadliga effekter på den allmänna hälsan 

Cigarettröken innehåller mer än 60 cancerframkallande ämnen och det har påvisats att 87 

% av alla dödsfall av lungcancer i världen orsakats av rökning (Thun et al. 2006). 

Rökningen är en stor riskfaktor för utveckling av cancer i bland annat munhålan, 

luftstrupen, matstrupen och urinblåsan (Hecht 2003). Det har även påvisats att rökning är 

en stor riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar (Brodeur et al. 2001). Rökare löper tre 

gånger större risk att utveckla diabetes typ 2 jämfört med icke rökare (Persson et al. 2000). 
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Vattenpiparökning och cigarrettrökning har lika skadliga effekter på den allmänna hälsan 

(Linda et al. 2008). Röken från vattenpipa innehåller lika mycket nikotin och giftiga 

ämnen som cigaretter. En studie gjordes för att jämföra skadliga effekter mellan 

vattenpipa- och cigarrettrökning. Båda typerna av rökning har en ökad risk för utveckling 

av hjärt-kärlsjukdomar och cancersjukdomar. Rökning av vattenpipa, då en session av 

rökning sker under en längre tid, leder till att exponeringen av giftiga ämnen ökar. 

Effekterna av vattenpiparökningen blir därför lika skadliga som cigarrettrökningen 

(Shihadeh & Saleh 2005; Maziak 2008). Två andra studier tyder på att vattenpipa kan 

leda till olika sjukdomar, bland annat lungsjukdom, hjärt-kärlsjukdomar, 

graviditetsrelaterade komplikationer och infektionssjukdomar. Gravida kvinnorna som 

röker vattenpipa kan riskera att deras foster kan födas med lägre vikt än normalt. (Maziak 

et al. 2004; Knishkowy & Amitai 2005). 

 

Även snus ger skadliga effekter på den allmänna hälsan och innehåller 

cancerframkallande ämnen. Bruket av snus ökar risken för att utveckla 

bukspottkörtelcancer och munhålecancer (Roosaar et al. 2008). Det har påvisats att 

snusbrukare löper större risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar än icke snusare (Bolinder 

et al. 1994). 

 

1.5 Tobaksbrukets skadliga effekter på den orala hälsan 

Studier har visat att rökning leder till en försämrad oral hälsa. Johanson & Hill (2004) har 

påvisat att rökare löper tre gånger större risk att utveckla parodontit (tandlossning) än icke 

rökare. En annan studie har visat att rökare hade större förekomst av parodontit än icke-

rökare. De hade även ett högre plack- och gingival index och löpte därmed större risk att 

utveckla parodontit än icke rökare (Al-Habashneh et al. 2009). 

 

Enligt Millar & Locker (2007) löper rökaren större risk för oral smärta, exempelvis 

parodontit, tandvärk, känsliga tänder vid intag av varm eller kall föda samt dålig 

andedräkt vilket var sammankopplat med färre tandvårdsbesök jämfört med icke rökare. 

Rökningen ger även mörka missfärgningar på tänderna (Alkhatib et al. 2005). 

 

En undersökning i Saudiarabien, visade att effekterna av att röka vattenpipa hade i stort 

sett samma inverkan på den parodontala hälsan som cigarrettrökningen (Natto et al. 

2005). Dar-Odeh et al. (2010) hade visat att de som rökte vattenpipa/  cigarrett hade sämre 

munhygienvanor gällande hur ofta de borstade tänderna och använde tandtråd jämfört 

med icke rökare. De som rökte uppgav också att de inte besökte tandvården i samma 

omfattning som icke rökare. 

 

Snuset har också negativ inverkan på den orala hälsan. En studie (Montén et al. 2006) 

visade att snusbrukare hade en hög förekomst av gingivit jämfört med icke snusare. 

Rolandsson et al. (2005) undersökte snusets effekter på den orala hälsan bland pojkar 

mellan 16–25 årsålder i Sverige. Studien visade att snuset skadade slemhinnan i munnen 

och att snuset orsakade gingivala retraktioner; tandköttet drar sig tillbaka mot tandroten. 

Walsh & Epstein (2000) har även visat på att snuset ger mörka missfärgningar på 

tänderna. 

 

1.6 Kunskaper om tobak hos ungdomar 

Dongre et al.( 2008) undersökning från Indien påvisade okunskap kring effekter av 

tobaksbruk på den allmänna och orala hälsan. Resultatet visade att av ungdomarna i den 

här studien var det fler av de icke tobaksanvändande ungdomar som var väl medvetna om 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roosaar%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Al-Habashneh%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alkhatib%20MN%22%5BAuthor%5D
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att risken med tobaksbruk kan leda till nikotinberoende och att det kan orsaka cancer och 

dålig munhälsa. Inga av tobaksbrukarna visste om att tobak kan utveckla risk för 

blodtryck och hjärtsjukdomar. 

 

Rolandsson och Hugoson (2000) undersökte ishockeyspelande pojkars kunskaper om 

tobak och fann att kunskaperna var större när det gällde cigaretter än snus. Drygt mer än 

hälften av pojkarna kände till att det fanns ett samband mellan rökning och hjärt-

kärlsjukdom, medan bara en fjärdedel av pojkarna trodde att det samma gällde för snus. 

Pojkarnas hade kunskap och var väl medveten om att snusning orsakar gingivala 

retraktioner och missfärgning av tänderna. 

 

Ungdomarna tror att rökning med vattenpipa är mindre skadlig samt att det anses vara 

mer behagligt att röka jämfört med cigaretter för att röken från vattenpipa är luktfri 

(Noonan & Kulbok 2009). En annan studie visade att båda cigarrett- och 

vattenpiparökning ger lika skadliga effekter på den allmänna hälsan (Linda et al. 2008). 

I en annan undersökning i urbana universitetet i USA visar att en stor del av deltagarna 

trodde att vattenpiparökning hade mindre negativa effekter på hälsan samt att vattenpipa 

var mindre beroendeframkallande än cigaretter (Primack el at. 2008). 

 

1.7 Sociala påverkansfaktorer till tobaksbruk 

En review studie har undersökt om moderns rökvanor påverkar yngre flickor mer än 

pojkar inom familjemedlemmar. Resultaten har visat att flickorna kan påverkas mer än 

pojkarna när det gäller rökning ifall om mamman hade rökt innan och efter förlossning. 

Trots att kön en viktig faktor för rökning bland ungdomar i samband med mammas 

rökning, är den teoretiska förståelsen oklart när det gäller tjejerna är mer rök benägna 

(Sullvian el at. 2011). Även föräldrarnas attityder och beteende har stor betydelse när det 

gäller tobaksanvändning hos ungdomarna. Föräldrar som röker inomhus har större 

inverkan på ungdomarnas tobaksanvändning än föräldrar som röker utomhus. Föräldrar 

som röker inomhus kan omedvetet skapa positiva attityder till att tobaksbruk är något som 

är positivt (Ravishankar & Nagarajappa, 2009). I en turkisk studie har det visat sig att 

familjemedlemmar eller vänner som röker vattenpipa har väsentlig större påverkanseffekt 

hos yngre manliga familjemedlemmar till att börja med vattenpiparökning (Poyrazoğlu et 

al. 2010). En undersökning har visat att föräldrar som begränsar sina barn att se 

barnförbjudna filmer bidrar till att barnen i ungdomsåldern blir mindre villiga att använda 

tobak och alkohol (Dalton et al.2002). 

 

I en undersökning från Indien påvisades att ungdomarna röker på grund av oro eller på 

grund av tobaksreklam. Ungdomars uppfattning om att rökning kan ge större möjlighet 

för att vara social, attraktiv eller att få flera vänner, gör att tobaksanvändning ökar hos 

ungdomarna (Thakur et al. 2010). 

 

Ravishankar & Nagarajappa (2009) studie från Indien påvisade att det finns många andra 

faktorer som kan påverka ungdomarnas rökvanor. Nyfikenhet och grupptryck kan vara 

en orsak till att börja pröva röka. En annan orsak kan vara att ungdomarna vill visa att de 

är vuxna eller för att göra intryck på det motsatta könet, vilket kan leda till tobaksbruk 

hos ungdomar. 

 

1.8 Tandhygienistens roll mot tobak 

Tandvården har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot tobak (Ramseier et al. 2006). 

En studie i Stockholm visade att tandhygienister avsätter fler timmar med 
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tobaksprevention jämfört med tandläkare, samt att de har en bättre utbildning och metoder 

för att genomföra ett tobakspreventivt arbete (Helgason et al. 2003). Idag finns det många 

olika former av tobak och all tobak som innehåller nikotin är beroendeframkallande 

(Brown et al. 2013). Vanka et al. (2009) har visat att den starkaste prediktionen för att 

utveckla ett beroendeframkallande beteende för tobaksbruket är under tonåren. Detta 

tyder på att tandhygienisten har en viktig roll inom tandvården i det tobakspreventiva 

arbetet bland ungdomar. Därför är målet med denna studie att undersöka ungdomars 

tobaksvanor och deras kunskaper om tobaken och dess påverkan på den orala hälsan. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studera tobaksvanor och kunskaper om tobakens inverkan på den orala hälsan bland 

ungdomar i årskurs nio. 

 

1. Vilka tobaksvanor har ungdomarna? 

2. Vilka kunskaper har ungdomarna om tobakens inverkan på den orala hälsan? 

 

3. METOD 

3.1 Design 

En empirisk tvärsnittsundersökning med kvantitativ ansats som genomfördes med en 

enkät. 

 

3.2 Urval 

Enkätstudien genomfördes bland 38 elever varav 21 flickor och 17 pojkar i två mindre 

klasser i årskurs 9 i en skola i ett län i södra Sverige. I den aktuella skolan går drygt 350 

elever. Urvalet av dessa två klasser bestämdes av skolans rektor. 

 

3.3 Enkät 

Enkäten bestod av totalt 14 frågor som var uppdelad i två delar (Bilaga 1). Den ena delen 

bestod av frågor som handlade om ungdomarnas tobaksvanor, den andra delen bestod av 

påståenden för att mäta deltagarnas kunskaper om tobak. Enkätfrågorna utformades med 

hjälp av en tidigare enkätundersökning av Boij (2004). En pilotstudie genomfördes på 

fem individer i samma åldersgrupp för att undersöka om upplägget samt utformningen av 

enkätfrågorna var tydligt upplagt. Dessa individer inkluderades inte i huvudstudien. Inga 

justeringar gjordes efter pilotstudie. 

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes hösttermin 2011 för sju år sedan. Skolans rektor 

kontaktades via telefon och ett datum bokades för att lämna ett informationsbrev samt ett 

medgivandeformulär till verksamhetschefen som signerades av rektorn (Bilaga 2 och 3). 

Rektorn gav sitt medgivande för att genomföra studien i två klasser. Innan enkäten 

delades ut i klassrummet har informationsbrevet (Bilaga 4) läst upp av undersökaren inför 

hela klassen. Informationsbrevet (Bilaga 4) delades därefter även ut till alla elever för 

läsa, och sedan gav de sitt medgivande till att delta i studien. Endast de elever som svarade 

på enkäten gav sitt medgivande. Datainsamlingen skedde på skolan under ett 

lektionstillfälle under en och samma dag. Undersökaren var närvarande under hela 

datainsamlingen. Deltagarna informerades om vikten av att besvara frågorna så noggrant 

som möjligt. Enkätsvaren samlades därefter in och lades i ett kuvert som bara 

undersökaren har tillgång till. Efter databearbetning förstördes alla enkäter. 
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3.5 Databearbetning 

Enkätfrågornas svar har bearbetats och analyserats genom att enkäterna kodades och 

enkäternas svar matades in i statistikprogrammet SPSS statistiks 18, Statistical Package 

for the Social Sciences. Svaren kontrollerades två gånger av undersökaren för att undvika 

eventuella fel vid inmatningen av svaren. Resultatbeskrivningen sammanställdes från 

enkäten och presenterades i en deskriptiv statistik, med hjälp av figurer och tabeller. 

Under analysarbetet exkluderade en fråga som handlade om att rökningen kan orsaka 

tandvärk på grund av att detta är en relativt bred fråga och det finns inget vetenskapligt 

belägg för detta. 

 

3.6 Etisk förhållningsätt 

En etisk granskning av projektplanen genomfördes av Etikrådet, avdelningen för Hälsa 

och Miljö, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet 2011. 

Examensarbetet har utförts enligt de forskningsetiska principerna. Informationskravet 

(Bilaga 2 & 3) uppfylldes genom att skolans rektor och deltagarna informerades både 

muntligt och skriftligt om studiens upplägg och medverkan. Eleverna fick även 

information om att de hade rätt att avbryta ifyllandet av enkäten när som helst utan att 

ange orsak för detta. Samtyckekravet uppfylldes genom att rektorn angav sitt medgivande 

(Bilaga 4) och att deltagarna bestämde självständig att vara med i undersökningen och 

besvara enkäten. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att ingen obehörig 

utomstående person kunde komma åt de anonyma uppgifterna i enkäterna. Endast 

undersökaren hade tillgång till materialet. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att 

uppgifterna i enkäten används endast till den här studien och därefter förstörs allt material. 

 

4. RESULTAT 

Undersökningen har genomförts bland ungdomar som gick i årskurs nio. Av totalt 38 

elever som deltog i studien, besvarades enkäten av 21 flickor (55,3%) och 17 pojkar (44,7 

%). 

 

4.1Ungdomarnas tobaksvanor 

4.1.1 Cigarettvanor 

På frågan om ”Röker du cigaretter” svarade 2 elever (5,3 %) ”Ja, dagligen”. Fem elever 

(13.1 %) svarade att de hade testet en gång (Figur 1). De två elever som angav att de röker 

dagligen rökte ett paket cigaretter per vecka. Bland de tretton elever som svarade att de 

röker ibland eller feströker uppgav att de rökte ett paket cigaretter per månad. 
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Figur 1 Antal och andel cigarettsbrukare (N=38) 

 

4.1.2 Snusvanor 

Trettiosju elever svarade på frågan om snusvanor (Figur 2). Av dessa elever hade 

merparten (n=29; 78,4 %) svarat att de aldrig hade snusat och endast sju elever (18,9 %) 

uppgav att de hade testat snus en gång. Den elev som festsnusade hade uppgett att hen 

snusade en dosa per månad. 

 

 

Figur 2. Antal och andel elever som använder snus (N=37) 

 

4.1.3 Vattenpipa rökvanor 

På frågan om ”röker du vattenpipa” svarade 7 elever (18,5 %) ”ja ibland” eller ” ja, 

feströker” (Figur 3). Sju elever svarade att de hade testat att röka vattenpipa vid ett 

tillfälle. 
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Figur 3 Antal och andel vattenpiparökare (N=38) 

 

4.2 Ungdomarnas kunskap om tobakens påverkan på den orala hälsan. 

Den andra delen av frågeformuläret bestod av sju påståenden för att mäta deltagarnas 

kunskaper om tobak. Sex av frågorna berörde tobakens inverkan på den orala hälsan, 

varav en fråga exkluderades om att rökning kan orsaka tandvärk. Tabell 1 visar antal och 

andel elevernas svar på de frågorna. Endast 23 elever svarade på frågan om att vattenpipa 

rökningen kan orsaka cancer i munhålan. 

 

Tabell 1. Antal och andel elevernas svar (Sant/ Falskt) på frågor gällande kunskaper om 

tobaksinverkan på oral hälsa. Internt bortfall 2,6 % – 39,5 % 
Kunskapsfrågor från enkäten Antal svar 

N 38  

Sant 

N, (%) 

Falskt 

N, (%) 

1. Tobak är en beroendeframkallande drog 38 37 (97,4 %) 1 (2,6 %) 

2. Rökning kan leda till tandlossning 37 25 (67,6%) 12 (32,4%) 

3. Snuset skadar tandköttet och mun slemhinnan  37 35 (94,6%) 2 (5,4 %) 

4. Vattenpipa rökningen kan orsaka cancer i munhålan 23 12 (52,2%) 11 (47,8%) 

5. Snus, vattenpipa och cigarrettrökningen ger mörka 

missfärgningar på tänderna 

36 34 (94,6%) 2 (5,4 %) 

 

Eleverna som deltog i studien hade nästan alla svarat korrekt om att tobak är 

beroendeframkallande drog, och att tobak kan ge mörka missfärgningar på tänderna 

(Figur 4). De flesta av eleverna hade även svarat rätt om att snuset skadar tandköttet och 

slemhinnan. Frågan om rökning kan leda till tandlossning har drygt hälften av eleverna 

svarat rätt. 

 

Deltagarna hade inga övriga upplysningar som de ville lyfta fram. 
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Figur 4. Antal och andel ”korrekta svar” på kunskap om tobakens inverkan på den orala 

hälsan. 

 

5. Diskussion 

Resultatet påvisar att endast 2 (5,3 %) av eleverna rökte cigarett dagligen. Dessutom visar 

undersökningen att av de tillfrågade eleverna var det 18 (47,4%) som aldrig hade rökt 

cigaretter, 24 (63,2%) hade aldrig  använt tobak i form av vattenpipa och 29 (78,4 %) 

hade aldrig snusat. Majoriteten av eleverna visste att tobak kan påverka den orala och 

allmänna hälsan. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Styrkan i den genomförda studien var att enkätundersökningen samt informationsbrevet 

delades ut till samtliga deltagare under ett lektionstillfälle vid närvaron av undersökaren 

i klassrummet. Samtliga elever fick först kort information om vikten av att frågorna skulle 

besvaras individuellt. Enkätfrågornas svar har bearbetats och analyserats genom att 

kodningen kontrollerades två gånger av undersökaren för att undvika eventuella fel vid 

resultaträkning och analysen för att få fram ett trovärdigt resultat. En pilotstudie 

genomfördes på fem individer i samma åldersgrupp för att undersöka om upplägget samt 

utformningen av enkätfrågorna var tydligt upplagt. 

 

En svaghet av studie är att på grund av ett tryckfel i enkäten saknades det en svarsruta i 

frågeformulären på frågan om vattenpiparökningen kan orsaka cancer i munhålan. Detta 

kan vara anledningen till att det finns ett internt bortfall av 39,5 % på denna fråga. Om 

möjligheten hade funnits att samtliga elever hade kunnat svara på frågan så skulle det ha 
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kunnat påverka resultatets procentandel. Undersökaren borde varit noggrannare med att 

kontrollera enkäten efter utskrivningen för att undvika eventuella tryckfel. 

 

Enkäten innehåller två olämpliga frågor och därför redovisar inte i resultatet. De två 

frågorna är om elever tyckte att rökning kan orsaka hål i tänder och att rökning kan orsaka 

tandvärk. Frågan kan inte enbart besvaras med ja eller nej eftersom rökning inte kan direkt 

orsaka hål i tänder eller tandvärk. Rökning kan öka risk för parodontit utveckling som 

kan leda till nedbrytning av benvävnaden runt tänderna. Personer som drabbas med 

parodontit kan ha smärta i gingivan som upplevas som tandvärk. Behandling av 

parodontit kan orsaka blottlagda rotytor, vilket i sin tur kan leda till utveckling av 

rotkaries. Frågorna kan uppfattas på olika sätt och därför andel eleverna som svarade 

”sant” på de två frågorna inte analyserades. 

 

Undersökta gruppens kunskaper var svårt att bedöma för studien genomfördes med några 

få frågor från en enkät och några svarsalternativ. Att kryssa rätt på ett svarsalternativ 

korrekt betyder inte att eleven har kunskap på den frågan, eftersom det inte fanns något 

annat svars alternativ förutom ja eller nej. I en enkät bör det finnas ett svarsalternativ ”Vet 

ej” för att minska gissning. 

 

Urvalet var endast 38 elever från två mindre klass som utvaldes vid en och samma skola 

i ett län i Sverige, därför kan resultatet inte generaliseras till en större population. 

 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Rökningsvanor hos den undersökta gruppen visade att 2 elever (5,3 %) rökte dagligen 

och 4(10,5%) som rökte ibland. Däremot 1(2,7 %) elev festsnusade och 7( 18,9%) hade 

testat en gång samt ingen var daglig snusare eller vattenpiparökare. Andel tobaksbrukare 

i denna studie är lägre än den nationella undersökningen av CAN i 2011(Henriksson & 

Leifman 2011). Tobaksbruket har minskat hos ungdomar som går årskurs 9 sedan 2000 -

talet. Enligt CAN undersökning i 2017 var 10 % elever i årskurs 9 som rökte cigarrett 

dagligen, 6 % som snusat dagligen och endast 4 % hade rökt vattenpipa under de senaste 

månaderna (Thor 2017). Skillnaderna mellan denna studie och CAN 2017 kan bland 

annat bero på att det inte finns svarsalternativ ”nästan varje dag” i denna studie. Dessutom 

var antal deltagarna i denna studie endast 38 och därför var inte ett representativt urval av 

elever i årkurs 9 i hela Sverige. 

Av 38 deltagare i denna studie var det 29 (78,4 %) som uppgav att de aldrig snusat och 

24 (63,2 %) som aldrig rökte vattenpipa. CANs undersökning i 2011 visar liknande 

resultat att snus och vattenpipa inte är vanligt bland ungdomar. Andel elever i årskurs 9 

som aldrig snusat var 59 % pojkar och 77 % flickor och 60 % pojkar och 61 % flickor har 

aldrig rökte vattenpipa (Henriksson & Leifman 2011). 

 

Resultatet om kunskaper om att tobak är en beroendeframkallande drog överensstämmer 

med tidigare studie bland ungdomar i India (Dongre et al. 2008). I denna studie visste 

nästan alla deltagande elever att tobak är en beroendeframkallande drog. 

 

Resultat i denna studie visade att deltagarna hade kunskaper om tobakens påverkan på 

oral hälsa. Rökning kan försämra parodontit och kan förlänga läkningstid efter 

behandlingen hos tobaksbrukare( Al-Habashneh et al. 2009; Johanson & Hill 2004). 

Tobak kan leda till missfärgningar på tänderna (Alkhatib et al. 2005). I denna studie 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Al-Habashneh%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alkhatib%20MN%22%5BAuthor%5D
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svarade de flesta deltagarna korrekt om att tobak orsakar missfärgningar på tänderna och 

att de var medvetna om att tobaksbruk kan leda till tandlossning. 

 

Rolandsson et al. (2005) genomförde en studie som visar att snusbruket kan orsaka 

slemhinneförändringar. I denna studie hade 35 (94,6%) av eleverna svarat korrekt på 

frågan om att snuset skadar tandköttet och munslemhinnan. 

 

Däremot var det endast 12 (42,9 %) av deltagarna svarade korrekt på frågan om att 

vattenpiparökningen kan orsaka cancer i munhålan. Det kan peka på en bristande kunskap 

om effekten av vattenpiparökning.  

 

5.3 Konklusion 
Studien visade att cigarrett- och vattenpiparökningen är vanligare än snus hos ungdomar 

som går i årskurs nio. De flesta eleverna hade kunskap om samband mellan tobak och 

olika sjukdomar och dess påverkan på munhälsan. Däremot visade elevernas svar mindre 

kunskap om vattenpipa. Behovet av mer hjälpmedel, mer studier och undersökningar om 

vattenpipa och annan tobaks inverkan på den orala hälsan bör studeras vidare, för att 

kunna ha ett rökfritt samhälle inom kommande decenniet. Tandhygienistens roll kan vara 

nödvändig för att ge information till ungdomarna om risken för gingivit och parodontit 

vid användning av olika sorters tobak, samt kan underlätta tobaksavvänjning och 

förebyggande arbete.    
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Bilaga1: Enkätfrågor 

ENKÄTUNDERSÖKNING OM TOBAKSVANOR OCH KUNSKAPER OM TOBAK 

OCH DESS PÅVERKAN PÅ DEN ORALA HÄLSAN 

Frågorna besvaras med ett kryss i rutan med endast ett svarsalternativ  

Kön   Flicka  Pojke 

       

1. Röker du cigaretter? 

Ja, dagligen    

Ja, ibland    

Ja, feströker    

Ja, testat en gång     

Nej, har aldrig rökt    

 

2. Om du har svarat JA på fråga 1, ange hur många cigaretter du röker 

1paket/ månad    

1paket/vecka    

1paket/dag    
Annat alternativ:  _____________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

3. Snusar du? 

Ja, dagligen    

Ja, ibland    

Ja, festsnusar    

Ja, testat en gång     

Nej, har aldrig snusat   

 

4. Om du har svarat JA på fråga 3, ange hur mycket du snusar 

1dosa/ månad    

1dosa/vecka    

1dosa/dag    

Annat alternativ:  _____________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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5. Röker du vattenpipa? 

Ja, dagligen    

Ja, ibland    

Ja, vid fester    

Ja, testat en gång     

Nej, har aldrig rökt vattenpipa   

 

6. Om du har svarat JA på fråga 5, ange hur ofta du röker vattenpipa 

1gång/ månad    

1gång/vecka    

1gång/dag    
Annat alternativ:  _____________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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Sätt endast ett kryss för det svarsalternativ som stämmer för varje fråga 

 

Sant  Falskt 

7. Tobak är en beroendeframkallande drog    

8. Rökning kan leda till tandlossning     

9. Rökning kan orsaka hål i tänderna    

10. Rökning kan orsaka tandvärk     

11. Snuset skadar tandköttet och munslemhinnan   

12. Vattenpipa rökningen kan orsaka cancer i munhålan   

13. Snus, vattenpipa och cigarett rökningen ger mörka    

missfärgningar på tänderna 

 

14. Övriga upplysningar du vill lyfta fram?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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Bilaga 2: Informationsbrev till Rektor 

 

Jag är en student som läser tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. Under 

vårterminen 2011 kommer jag att genomföra ett examensarbete. Syftet med min studie är 

att studera tobaksvanor och kunskaper om tobak och dess påverkan på munhälsan bland 

ungdomar i årskurs nio. Studien bygger på enkät frågor som är utformade utifrån 

uppsatsens syfte. Två klasser i en stad i södre Sverige tillfrågas att delta i studien. 

Eleverna kommer att informeras om att enkätstudien är frivillig och att alla som besvarar 

på frågorna är anonyma. Materialet kommer att förvaras så att endast jag kommer att ha 

tillgång till materialet och förstöras när studien är genomförd. Enkäten är etiskt granskad 

och godkänd av Etikrådet vid Avdelning för Hälsa och Miljö, Karlstads universitet 

 

Jag hoppas att jag är välkommen och får Ditt medgivande att genomföra denna studie. 

Jag kommer att befinna mig för ytterligare frågor eller funderingar vid nästa besök, när 
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Bilaga 3: Informationsbrev till Elever 
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Deltagandet i studien är frivilligt och alla som besvarar frågorna är anonyma. Den som 

inte önskar delta kan naturligtvis tacka nej. Resultaten av frågeformulären kommer endast 
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– En tvärsnittsstudie 
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