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Sammanfattning
Det tobakspreventiva arbetet är en av samhällets största utmaningar.
Syftet med studien var att beskriva tobaksbruket och dess förändring över tid (1983-2003) i
ett slumpmässigt urval av individer 15-70 år i Jönköpings kommun. Den specifika
målsättningen var att analysera tobaksvanorna i relation till socioekonomiska förhållanden,
personlighet, tandvård och tandvårdsvanor. Studien utgjordes av tre epidemiologiska
tvärsnittsstudier utförda åren 1983, 1993 och 2003. En klinisk och röntgenologisk
undersökning utfördes av mun och tänder. Individerna fick även besvara ett frågeformulär.
Resultaten visade en statistiskt signifikant minskning av tobaksbruket från 31 %
tobaksbrukare 1983 till 24 % såväl 1993 som 2003. Detta gällde samtliga åldersgrupper utom
åldersgruppen 40-åringar. I första hand minskade andelen rökare. Samtidigt ökade snusarna i
samtliga åldersgrupper 20-60 år innebärande ett i stort sett oförändrat tobaksbruk 1993 och
2003. Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad vid de tre undersökningsåren mellan
tobaksbrukare och icke/brukare med avseende på inkomst-, utbildningsnivå, civilstånd, och
KASAM poäng. År 2003 förelåg en statistisk signifikant skillnad mellan brukare och icke
brukare med avseende på frekvens av tandvårdsbesök, där tobaksbrukarna i större
utsträckning än icke brukaren, inte besökte tandvården eller besökte tandvården oregelbundet.
Icke brukarna borstade tänderna statistiskt signifikant oftare än tobaksbrukarna år 1993 och
icke brukarna använde tandstickor statistiskt signifikant oftare än tobaksbrukarna år 1983 och
2003.

Nyckelord: känsla av sammanhang, rökning, snus, socioekonomiska faktorer,
tandvårdsvanor, tobaksbruk
Keywords: sense of coherence, smokeless tobacco, smoking, snuff, socioeconomic
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Introduktion
Tobaksbruket är ett av världens allvarligaste samhällsproblem och dess förebyggande en av
de största utmaningarna för folkhälsoarbetet. Uppskattningsvis kommer 5 miljoner människor
i världen att dö en för tidig död orsakad av tobaksbruk (1). Enbart inom Europeiska unionen
(EU) beräknas tobaksbruket orsaka mer än en halv miljon dödfall varje år (2).
Cigarrettrökning har dock minskat bland män och kvinnor i de flesta europeiska länder de
sista 25 åren. Minskningen av rökningen har varit störst bland männen. I vissa europeiska
länder har dock en ökande andel rökande kvinnor kunnat påvisas (3).
Tobaksbrukets utveckling
Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan i slutet på 70-talet genomfört årliga undersökningar
av svenskarnas levnadsförhållanden och därmed kunnat rapportera om utvecklingen av män
och kvinnors tobaksvanor. År 1980 var andelen dagligrökare i åldergrupperna 16-84 år 36 %
bland männen och 29 % bland kvinnorna. Under perioden 1980-2005 minskade andelen
cigarettrökare både bland män och kvinnor. Minskningen har varit störst bland män i
åldersgrupperna 16-44 år (4). Anledningen till det minskade tobaksbruket anses dels vara att
många rökare slutar röka men dels också att allt färre börjar röka (5). SCB:s undersökning
2005 visade att 14 % av männen och 18 % av kvinnorna var dagligrökare (4). Ur ett
internationellt perspektiv är det ovanligt att fler kvinnor än män röker (6). Samtidigt som
SCB:s undersökningar påvisat en minskad andel dagliga cigarettrökare har undersökningarna
visat på ett ökat bruk av snus framförallt bland medelålders män och bland kvinnor.
Undersökningarna 2005 visade att största andelen snusande män (32 %) återfanns i
åldergrupperna 25-44 år medan största andelen kvinnor som snusade (4 %) fanns i
åldergrupperna 25-34 år (7).
Sedan i början på 1970-talet har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
(CAN) redovisat drogutvecklingen i Sverige. Undersökningarna har bland annat riktat sig till
elever i årsklass 9. År 1971 påvisades den högsta andelen tobaksbrukare, 41 % av pojkarna
respektive 47 % av flickorna var tobaksbrukare. Därefter har tobaksbruket minskat. År 2005
var andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som rökte 19 % respektive 30 %. Av dessa uppgav
5 % av pojkarna och 13 % av flickorna att de rökte varje dag/nästan varje dag. Andelen
snusande pojkar uppgick till 20 % och snusande flickor till 6 % (8).
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Internationella rökvanor
ESPAD (The European school survey on alcohol and other drugs) har i Europa med CAN
som koordinator genomfört studier med avseende på cigarettrökande skolelever i åldrarna 1516 år under åren 1995, 1999 och 2003. Undersökningarna har genomförts på liknande sätt
som de svenska CAN-studierna. Från Grönland rapporterades 2003 den största andelen rökare
(60 %) medan andelen rökare i Bulgarien, Tjeckien och Moskva/Ryssland rapporterades
uppgå till cirka 44 %. Lägsta andelen rökare, cirka 23 %, uppgavs från Cypern, Island och
Sverige. Undersökningarna visade också att det var fler pojkar än flickor som rökte i östra
Europa medan andelen flickor som rökte var större än andelen pojkar i västra Europa (9).
Tobakskonsumtion
I Sverige har cigarettförsäljningen minskat per person (15 år och äldre). År 1980 såldes
1 155 gram cigaretter/person jämfört med 637 gram cigaretter/person år 2003. Samtidigt har
snusförsäljningen ökat. År 1980 såldes 547 gram snus per person (15 år och äldre) och år
2003 såldes 917 gram/person till samma åldersgrupper (10).

Allmän medicinska effekter av tobaksbruk
Ett stort antal studier har påvisat olika medicinska effekter av cigarrettrökning (11-14).
Sålunda anses cirka åtta av tio fall av lungcancer orsakas av rökning. Bland kvinnor har
antalet fall med lungcancer ökat och i åldergruppen 46-64 år är lungcancer nu vanligare bland
kvinnor än bland män (5). Baserat på resultat från longitudinella studier i Europa har
cigarrettrökning visats vara en av de vanligaste riskfaktorerna för död i hjärt-kärlsjukdom
(11). I en studie på patienter med högt blodtryck visades att rökning var en riskfaktor för
stroke (12). En ökad risk för typ 2 diabetes har påvisats i en svensk studie bland rökare (13)
vilket dock inte kunnat verifieras i en annan studie (14).
Snusets medicinska effekter är inte lika väl beskrivna som cigarrettrökningens. Studier har
visat att snusare löper en större risk att dö i hjärt- kärlsjukdom än icke snusare och att snusare
har en större risk för högt blodtryck (15,16). Andra studier har inte kunnat påvisa detta
samband (17,18). Bruket av skandinaviskt fuktigt snus ökar risken för cancer i
bukspottskörteln med 67 % i förhållande till icke brukare. (19).
Tobaksbrukets effekter på den orala hälsan.
Sambandet mellan rökning och parodontit är väl dokumenterat och har redovisats i ett stort
antal studier (20-22). Orala munslemhinneförändringar orsakade av snus är också väl
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dokumenterade (23-25). Flera undersökningar har redovisat snusets skadliga effekter på de
parodontala vävnaderna i form av gingivala retraktioner (20,22-26).
Sambandet mellan rökning och karies respektive snusning och karies har inte studerats i
någon större omfattning. I en studie bland svenska tonåringar har dock ett samband påvisats
mellan tobaksbruk och hög kariesprevalens (27).
Socioekonomiska faktorer
Socioekonomiska förhållanden
Undersökningar har påvisat skillnader i rökvanor mellan olika socioekonomiska grupper.
Andelen dagligrökare bland män har minskat bland såväl arbetare som tjänstemän på
mellannivå och högre nivå. Bland män med arbetaryrken och låg inkomst rökte 19 % och 10
% av tjänstemän med hög inkomst år 2005, vilket kan jämföras med år 1980/81 då 41 % av
personer med låg inkomst och 33 % av personer med hög inkomst rökte. År 2005 rökte 27 %
av kvinnliga arbetare med låg inkomst och 12 % av kvinnliga tjänstemän med hög inkomst,
vilket kan jämföras med 1980/81 då 32 % av kvinnor med låg inkomst och 31 % av kvinnor
med hög inkomst rökte. Den minskning av rökandet som skett bland män kan således inte på
samma sätt noteras bland kvinnor i yrkesgruppen arbetare (4).
Andelen snusande män har ökat under senare år. År 1988/89 snusade 23 % av arbetare med
låg inkomst och 11 % av tjänstemän med hög inkomst, vilket kan jämföras med år 2005 då 29
% av arbetare med låg inkomst och 18 % av tjänstemän med hög inkomst snusade. Bland
snusande kvinnor har inga större skillnader med avseende på inkomstnivå kunnat iakttagas
(7).
Utbildningsnivå
Skillnader i rökvanor hos individer med olika utbildningsnivå har studerats. År 2005 rökte
dagligen 21 % av de lågutbildade och 7 % av de högutbildade. Det var två och en halv gånger
vanligare att män med låg utbildningsnivå var dagligrökare än män med hög utbildningsnivå.
Av lågutbildade kvinnor var 27 % rökare medan 5 % av de högutbildade kvinnorna rökte.
Andelen dagligrökande män och kvinnor har minskat sedan 1980 vilket gäller samtliga
utbildningsnivåer. När det gäller kvinnor har andelen rökare minskat i högre grad bland
kvinnor med hög utbildningsnivå än bland kvinnor med låg utbildningsnivå (4). I en
internationell studie har även påvisats att hög utbildning och hög inkomst är associerat med
ökad insikt om tobakens hälsorisker (28).
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År 1988/89 var det fler män med låg utbildningsnivå som snusade än män med hög
utbildningsnivå. År 2005 hade andelen snusare ökat bland såväl låg- som högutbildade. Bland
snusande kvinnor var det var nästan lika vanligt att snusa oavsett utbildningsnivå (7).
I en studie av ungdomars tobaksvanor kunde skillnader i rök- och snusvanor påvisas mellan
de ungdomar som valt teoretiskt respektive icke-teoretiskt gymnasium. En betydligt större
andel pojkar och flickor som valt ett icke teoretiskt gymnasium rökte och snusade (29,30). I
en annan studie redovisades att 15 % av pojkarna som valt teoretiskt gymnasium snusade
jämfört med 35 % bland de pojkar som valt praktiskt gymnasium (30).

Civilstånd och yrkesstatus
Ensamstående föräldrar med barn rökte mer än ensamstående föräldrar utan barn. År 1980
rökte 50 % av ensamstående kvinnor med barn. År 2005 var det fortfarande mer än 30 % av
ensamstående kvinnor med barn som rökte (4).
Skillnader har kunnat påvisas mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande med
avseende på tobaksbruk. Undersökningar har visat att bland förtidspensionärer och
långtidsarbetslösa var tobaksbruk vanligt förekommande, speciellt rökning. Andelen rökare i
dessa grupper åren 1984/85 uppgick till 45 %. Därefter har andelen rökare bland
förtidspensionärer och långtidsarbetslösa minskat till 31 % år 2005 (4,7).

Utrikesfödda/Ursprung
Studier har påvisat att utrikesfödda män röker mer än svenskfödda män. År 2005 rökte 29 %
av utrikesfödda män och 14 % av män födda i Sverige. Bland utrikesfödda kvinnor förekom
rökning i samma utsträckning som bland kvinnor födda i Sverige (4).
Snusbruket var dock vanligare bland män födda i Sverige i jämförelse med utrikesfödda män.
Bland kvinnor förekom snusbruk i högre grad bland svenskfödda kvinnor jämfört med
utrikesfödda kvinnor (7).

Regionala skillnader
SCB har i sina årliga undersökningar redovisat att det finns regionala skillnader i tobaksbruk.
I undersökningar år 2005 framkom att andelen rökare var större i södra delarna av Sverige än
i de norra delarna där snusbruket i stället förekom i högre grad både bland män och kvinnor
(4, 7).
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Tobaksförebyggande mål och strategier
WHO har för alla sina medlemsländer satt som mål att reducera konsumtionen av beroendeframkallande produkter fram till år 2015. Tobak är en av de produkter som målsättningen
omfattar (31). I Sverige har riksdagen år 2002 antagit en proposition för arbetet med ett
minskat tobaksbruk med följande mål; en tobaksfri livsstart från år 2014, fram till 2014 en
halvering av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa, fram till 2014 en
halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest, ingen ska ofrivilligt utsättas för
rök i sin omgivning (32). Det tobaksförebyggande arbetet handlar således om att skapa en
enad och bred front på internationell, nationell, regional och lokal nivå där långsiktighet,
samordning och varaktig finansiering, är nyckelfaktorer (2, 31-34).
”Sluta röka – linjen” och tobakssajten ”Tobaksfakta” är delar i den nationella
tobakspreventiva strategin.
Tobakslagen som infördes 1993 innehåller bland annat regler om rökfria miljöer och
bestämmelser om reklamrestriktioner och varningstexter. Lagen skärptes 1994 då det infördes
förbud mot tobaksreklam och 1997 då försäljning av tobak till personer under 18 år förbjöds.
År 2002 skärptes lagen ytterliggare då serveringar skulle erbjuda rökfria zoner. Dessutom
infördes ytterliggare försäljningsrestriktioner. År 2005 infördes bland annat rökförbud på alla
serveringar (33). Studier har visat att förbudet att sälja tobak till minderåriga har försvårat
möjligheterna för denna åldersgrupp att köpa tobak i jämförelse med förhållandena innan
lagen infördes (35). Statens folkhälsoinstitut har som ansvarig myndighet för tobak ett
nationellt samordningsansvar och ska utveckla kunskapsstöd, metodstöd och strategiskt stöd
till det lokala och regionala folkhälsoarbetet. Ansvaret för den centrala tillsynen av
tobakslagen för offentliga lokaler, åldersgränser, produktkontroll och märkning tillhör således
statens folkhälsoinstitut (32).

Tobaksprevention i tandvården
Tandvårdens roll inom tobakspromotion ses idag som en alltmer viktig uppgift. Kontinuerliga
besök hos tandvården ger möjlighet till uppföljning av tobaksbruket hos patienter i olika
åldrar. I detta sammanhang har tandvården också visat stort intresse för att delta i det
tobakspreventiva arbetet (36). Tandhygienisten verkar ofta inom olika arenor i samhället där
det ges möjlighet till tobakspreventivt arbete. I en studie över tobaksprevention och
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tobaksavvänjning inom tandvården har det visats att tandhygienisten arbetar betydligt fler
timmar per månad med tobaksprevention än tandläkarna (37). Det har också visats att
tandhygienister generellt är bättre utbildade i metoder för tobaksavvänjning än tandläkare.
Privattandläkare uppger att de avsätter mer tid för tobaksprevention än vad tandläkare som
arbetar inom folktandvården gör. Tandhygienister verksamma inom folktandvården redovisar
å sin sida fler timmar per månad för tobaksprevention än tandhygienister inom den privata
tandvården (37).

Personlighetsaspekter
De orala sjukdomarna, karies och parodontit är multifaktoriella och förutom bakteriella
orsaker, påverkas den orala hälsan även av en persons sätt att hantera sin munhygien, hans/
hennes kostval, liksom attityder till hälsa/ohälsa (38-40). Det är därför viktigt att försöka
förstå orsakerna till en persons beteende det vill säga, handlande eller icke handlande, för att
kunna sätta in ”de behovsrätta” åtgärderna. En persons ”känsla av sammanhang” (KASAM)
har visat sig vara relaterad till personens möjligheter att svara på stressrelaterade faktorer, att
mobilisera de resurser som krävs för att ”stå pall” mot stressfaktorer som uppkommer, att lösa
kriser och göra olika val (hälsosamma) i livet vilka i sin tur påverkar hälsan (41) . Kunskapen
om individens KASAM kan därför vara ett stöd vid till exempel rådgivning om förebyggande
åtgärder. Antonovsky har konstruerat ett instrument, ett standardiserat frågeformulär, med
syfte att mäta KASAM bland annat i socialt och folkhälsoinriktade epidemiologiska studier
(42). Enkäten är reliabilitets- och validitetstestad och har använts i flera nationella och
internationella studier (43). När det gäller tobaksbruk har KASAM bland annat använts för att
prediktera individens framtida rökvanor (rökbeteende). Studier har visat att Hawaiianska
studenter som uppvisade ett högt värde för KASAM i större utsträckning var icke rökare än
studenter med lågt KASAM (44) Studenter med högt KASAM poäng skulle således vara
bättre rustade att motstå pressen att börja röka av nyfikenhet eller ungdomlig opposition (44).
Även studier där andra instrument för att mäta en individs personlighetsaspekter har använts
har påvisat en positiv modererande effekt av vissa personlighetsaspekter på cigarrettrökning
(45).
Å andra sidan har andra undersökningar inte kunnat påvisa något samband mellan KASAM
och tobaksbruk (46-49).
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Betydelsen av regelbundna tandvårdsbesök
Målsättningen med regelbundna besök hos tandvården är att kunna genomföra förebyggande
åtgärder och/eller upptäcka orala sjukdomar i ett tidigt skede och därmed kunna förhindra
framtida sjukdom med minsta möjliga intervention. I överensstämmelse med tandvårdslagen
(50) skall tandvården prioritera det förebyggande arbetet. Detta arbete omfattar alla de
åtgärder som kan vara aktuella vid förebyggande av sjukdomar som kan drabba mun och
käkar. I första hand gäller det de stora tandsjukdomarna karies och parodontit men det
tobaksförebyggande arbetet har med tanke på tobakens betydelse för uppkomsten av dessa
munsjukdomar också en central plats i tandvårdens preventiva arbete. Tandvårdspersonalen
har här en unik roll genom att möta en stor del av den svenska befolkningen.
Tobaksvanor, kostvanor och en god munhygien är samtliga exempel på vanor förknippade
med livsstilsfrågor av betydelse för såväl allmän hälsa som munhälsa. Det är därför viktigt att
göra den enskilda individen medveten om sin egen betydelse i detta sammanhang. Ett flertal
studier har visat på den positiva effekten av profylaxprogram, med syftet att påverka
individens kunskap och beteende, för främjandet av en god munhälsa (38, 51-53).
Regelbundet återkommande besök hos tandvården, inkluderande regelbundna personliga
möten, uppföljning av individens tandstatus och vid behov förnyad information och
reinstruktion i munhygien har visat sig ha en betydelse för ett långsiktigt resultat (38, 54-56).
Även om det länge har förekommit en debatt om besöksintervallens frekvens så har sålunda
regelbundna besök visat sig kunna påverka och vidmakthålla individers kunskap och beteende
vad gäller munhälsa (57-59). Det har visats att kunskapen om tandsjukdomarnas orsaker ofta
består under lång tid vilket däremot inte beteendet gör vad gäller egenvården (39). Även hos
en ”vältränad” person synes compliance minska betydligt med tiden om inte kontinuerlig
utbildning och uppmuntran sker (54).

Teoretisk referensram
Utifrån Yura och Walsh´s (60) omvårdnadsteori har Darby och Walsh (61) beskrivit en
mänsklig behovsmodell som är relaterad till oral hälsa och det unika praktiska arbetet för en
tandhygienist. Denna modell går ut på att se på människan ur ett munhälsovårdande
perspektiv med avsikt att ge individen en bra allmän hälsorelaterad livskvalitet. I modellen ses
patienten som en integrerad unik helhet, det vill säga en biologisk och psykologisk varelse i
samspel med sin sociala miljö och med egna erfarenheter. Tandhygienistens roll är att möta
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den enskilde individen oavsett kultur, religion, kunskap, ålder, kön och hälsotillstånd.
Patientens omgivning, den sociala miljön och den situation som patienten befinner sig i kan
påverka honom/henne i dennes orala hälsosituation. Den orala hälsan och det allmänna
hälsotillståndet interagerar – patientens orala hälsostatus kan påverka allmänhälsan och
allmänhälsan kan påverka patientens orala status. Ett exempel på detta är tobakens skadliga
inverkan på såväl allmänhälsa som munhälsa där tandhygienistens roll att förebygga och
behandla omfattar hela individen.
Tandhygienistens praktiska arbete med patienten, den så kallade munhälsovårdsprocessen
(62), består av fem delar: Insamlande av data kring patienten; munhälso- och odontologisk
diagnos ställs baserat på insamlade uppgifter; munhälsovårdsplan upprättas tillsammans med
patienten med utgångspunkt från de behov patienten upplever att han/hon har för att uppnå sitt
hälsomål; åtgärder genomförs utifrån planeringen; utvärdering sker kontinuerligt för att
utreda om målen har blivit uppfyllda. Det kan gälla kunskap och att behandlingsresultat har
skett utifrån de uppställda mål som beslutades om vid planeringen (62). Darby och Walsh
modell innehåller åtta mänskliga behov men till skillnad från Maslows (63) behovsteori så är
inte behoven rangordnade. Tandhygienisten ska tillsammans med patienten försöka tillgodose
alla de behov som finns uppsatta i munhälsovårdsplanen för att uppnå oral hälsa. Det kan röra
sig om att känna välbefinnande, ha ett friskt utseende, en fräsch mun och andedräkt,
tillfredsställande tuggförmåga, hela tänder, en frisk gingiva och munslemhinna. Behandlingen
skall vara hälsorelaterad, säker och smärtfri och inte ge upphov till stress och ångest.
Patienten skall ta ett eget ansvar för munhälsan och ha tillräcklig kunskap och förståelse för
att utifrån sin situation kunna göra relevanta val. Munhälsovårdsprocessen är en operativ ram,
en arbetsprocess för insamlande av subjektiva och objektiva data, fastställande av en diagnos
och munhälsoplan, genomförande och utvärdering av insatta åtgärder. I föreliggande studie
kan en koppling ses till flertalet av de mänskliga behov som ingår i Darby och Walsh modell
(62).

Syfte
Det övergripande syftet med studien var att beskriva tobaksbruket och dess förändring över
tid (1983-2003) i ett slumpmässigt urval av individer 15-70 år i Jönköpings kommun. Den
specifika målsättningen var att studera tobaksvanorna i relation till socioekonomiska
förhållanden, vissa personlighetsaspekter, tandvård och tandvårdsvanor.
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Material och Metod
Design
Epidemiologisk, deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats genomförd 1983, 1993 och
2003.

Population och urval
Jönköping är en medelstor stad med cirka 120 000 innevånare. Staden ligger i södra Sverige
och är centrum för administration, industri, handel, samfärdsel och utbildning i Jönköpings
län. År 1983 inbjöds ett urval av individer från fyra församlingar i staden att delta i en
munhälsoundersökning. Individerna var innevånare i Kristine, Ljungarum, Sofia och Järstorp
församlingar (64). Patientmaterialet bestod av 130 slumpmässigt utvalda individer i
respektive åldergrupp 15, 20, 30, 40, 50, 60 och 70 år. Av dessa individer deltog 702 i
undersökningen år 1983. Åren 1993 och 2003 utfördes ytterligare två epidemiologiska studier
där 130 nya slumpmässigt utvalda individer från samma församlingar och från samtliga
åldergrupper erbjöds att delta vardera år. Av dessa undersöktes 686 respektive 624 individer.
Antalet undersökta individer fördelade på åldersgrupp, kön och undersökningsår redovisas i
Tabell 1. Av de individer som inbjudits att delta i de olika undersökningarna kom inte alla för
undersökning. Icke deltagare kontaktades via telefon och tillfrågades om anledningen till att
de inte ville delta. Orsakerna noterades. Antalet icke deltagare var av samma omfattning 1983
och 1993, men något högre 2003. År 1983 och 1993 var bortfallet 15-25% och år 2003,
varierade bortfallets storlek mellan 18-36 % beroende på åldersgrupp. Detaljerad information
om bortfallets storlek och orsaker har tidigare publicerats (64-66).

Datainsamlingsmetod
I samband med den kliniska undersökningen besvarades ett frågeformulär. Frågeformuläret
för 15 åringarna innehöll 23 frågor och för 20-70 åringarna 101 frågor. Tandlösa individer
besvarade 68 frågor. I frågeformuläret var frågorna ordnade så att de, så långt som möjligt,
inte skulle påverka varandra. Samma frågeformulering användes vid samtliga tre
undersökningar. Vid undersökningarna 1993 och 2003 tillkom dock frågor om etnisk
bakgrund. Frågeformuläret innehöll bland annat frågor av demografisk och socioekonomisk
karaktär, men även frågor gällande vissa personlighetsaspekter, medicinsk- och
munhälsohistorik, tandvårdsvanor, tobaksvanor och egenvårdsvanor. För åldersgrupperna
tjugo år och äldre noterades civilstånd och ekonomiska förhållanden.
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Beskrivning av aktuella variabler
Individens ekonomiska förhållanden har redovisats för ensamstående respektive för
sammanboende som hushållets sammanlagda inkomst före skatt och indelats i individer med
låg inkomst (för år 2003 ≤240 000 kr) och individer med hög inkomst
(för år 2003 ≥240 000 kr i åldersgrupperna 20-70 år). Sedan 1983 har uppräkning skett i
enlighet med förändringar i konsumentprisindex (66).
Utbildningsnivå har beskrivits som individer med låg utbildningsnivå (genomgått
grundskola, praktiskt gymnasium) respektive individer med hög utbildningsnivå
(genomgått teoretiskt och/eller akademiskt program) (67).
Yrkesstatus har definierats som förvärvsarbetande (arbetare och tjänstemän) och icke
förvärvsarbetande(studerande, arbetslös, pensionär, hemmafru/man) (67).
Civilstånd har redovisats i åldergrupperna 20-70 år som ensamstående och
sammanboende (68).
Frekvensen av årliga tandvårdsbesök har beskrivits som tandvårdsbesök varje år,
vartannat år eller inget av åren de epidemiologiska studierna omfattat (1 fråga) (66).
Skälen till tandvårdsbesök har indelats i besök på eget initiativ, besök på tandvårdens
initiativ, påverkan av anhöriga och bekanta, anhöriga beställer tid, på grund av
tandvärk, smärre obehag respektive övriga skäl (1 fråga) (66).
Val av tandvårdsklinik har redovisats såsom val av folktandvård, specialisttandvård
eller privatklinik (1 fråga) (66).
Frågor om egenvårdsvanor har besvarats av deltagarna med antalet tandborstningar
per dag och om tandstickor och tandtråd regelbundet använts för rengörning av
tandmellanrummen (3 frågor) (66).
Frågor om rök- och snusvanor ställdes vid den kliniska undersökningen. Rökare och
snusare har definierats i studien som dagligrökare och dagligsnusare. Deltagare som
både rökte och snusade har definierats i studien som blandbrukare (3 frågor) (66).
År 2003 kompletterades det ursprungliga frågeformuläret med ytterliggare ett
frågeformulär gällande deltagarnas KASAM.
Antonovsky`s frågeformulär i svensk version med 13 frågor har använts (43). Endast
deltagare som besvarat samtliga frågor inkluderades i undersökningen. Varje fråga var
utformad som en 1-7 poängs Likert skala. Individens totalpoäng kunde således variera
mellan 13 och 90 poäng. En hög poäng indikerar en stark känsla av sammanhang.
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Tillvägagångssätt
Deltagarna bestod av ett slumpmässigt urval av individer från fyra församlingar i Jönköpings
kommun. Deltagarna kallades från befolkningsregistret med hjälp av länsstyrelsen och dess
datacentral som utförde det slumpmässiga urvalet. Samtliga utvalda fick en personlig skriftlig
inbjudan i vilket det detaljerat informerades om syftet med studien och att en klinisk och
röntgenologisk undersökning skulle utföras. Deltagarna blev informerade om att de skulle
besvara ett frågeformulär i samband med att den kliniska undersökningen utfördes,
undersökningen var kostnadsfri och de som inte kunde komma dagtid erbjöds tid på kvällen.
Äldre personer och funktionshindrade erbjöds undersökning i hemmet eller på institution och
det erbjöds även transport till undersökningen. Det informerades också om att deltagande i
studien var frivilligt och att alla dokument från undersökningen var hanterade så att varje
individ var anonym.

Reliabilitet och validitet
Enkätens frågor har utarbetats av den planeringsgrupp som tillsattes inför genomförandet av
1983 års Jönköpingsundersökning (64). För att erhålla god reliabilitet av svaren på frågorna
har frågor av socioekonomisk karaktär liksom frågor avseende tobaksbruk hämtats från SCB:s
och CAN:s databaser och som sedan 1970-talet även använts i ett stort antal svenska
epidemiologiska studier. Det senare gäller även frågor avseende frekvensen av årliga
tandvårdsbesök, skälen till dessa, val av vårdgivare samt frågor angående egenvårdsvanor.
Flera av dessa frågor återfinns även i Socialstyrelsens regelbundet återkommande rapporter.
Enkla, entydiga frågor har använts med fasta svarsalternativ. Frågorna får anses som väl
utvärderade med hög reliabilitet och validitet.
När det gäller de 13 frågorna i Antonovsky`s frågeformulär gällande KASAM har de
reliabilitetstestats med ett värde på Cronbach alfa av 0,85. Validitetstest har skett med
hjälp av faktoranalys där 3 faktorer förklarade 71 % av den totala variansen.

Statistisk analys
Den statistiska analysen har genomförts med hjälp av SPSS (Version 13.0, SPSS, Inc.,
Chicago, Ill, USA). Medelvärden och frekvenser har redovisats och statistiska
signifikansberäkningar utförts med hjälp av chi2 analys, samt multivariat logistisk
regression. Logistisk regression har utförts på frågor med flera val, såsom frekvensen av
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tandvårdsbesök, val av vårdgivare och egenvårdsfrågor. Skillnader mellan
tobaksbrukare och icke brukare med avseende på KASAM poäng har testats med hjälp
av students t-test. Den procentuella skillnaden i andelen tobaksbrukare mellan två
undersökningsår, skillnaden mellan två proportioner, har testats med kontinuitets
korrektion (69) Kontinuitets korrektion har utförts för att se om det finns någon skillnad
i proportionen rökare mellan undersökningsåren, se Tabell 2. Statistisk signifikans har
angetts som p< 0.05.

Forskningsetiska överväganden
Studien följer de etiska reglerna för forskning som beskrivs i Helsingforsdeklarationen
(70). Etiska kommittén vid Linköping universitetet har godkänt studien 2003. (D-nr: 02376).

Resultat
Tobaksutveckling 1983-2003
Bland deltagarna i 1983 års studie var totalt 31 % tobaksbrukare, 1993 och 2003 var andelen
tobaksbrukare 24 % respektive år. Det förelåg en statistisk signifikant skillnad (p<0.05) med
avseende på totalt tobaksbruk mellan 1983 och de båda andra åren. Det totala tobaksbruket
var högre år 1983 än de båda andra åren. Det procentuella antalet tobaksbrukare (rökare,
snusare och blandbrukare) i förhållande till ålder och undersökningsår presenteras i Figur 1. I
samtliga åldersgrupper, utom bland 40-åringarna, var andelen tobaksbrukare högre i 1983 års
studie än i studierna 1993 och 2003. I 1983 års studie återfanns den högsta andelen
tobaksbrukare bland 20-åringarna (51 %) medan i studierna 1993 och 2003 återfanns den
högsta andelen tobaksbrukare bland 40-åringarna (37 %) respektive bland 20-åringarna (37
%). I samtliga studier var andelen tobaksbrukare lägst bland 15- och 70-åringarna.
Andelen tobaksbrukare fördelade på undersökningsår, ålder, rökare och snusare redovisas i
tabell 2. I samtliga tre studier förekom rökning i högre grad än snusning. Den totala andelen
rökare minskade successivt från 1983 (27 %) till 1993 (18 %) och 2003 (16 %). Minskningen
var statistiskt signifikant (p<0.05) mellan 1983 och de två sista undersökningsåren. Den totala
andelen rökande män och kvinnor var i det närmaste lika stor vid de olika
undersökningstillfällena liksom minskningen i andelen rökande män och kvinnor mellan 1983
och 1993/2003. Bland tobaksbrukarena återfanns även deltagare med blandbruk, rökare och
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snusare. Andelen blandbrukare var 1983 (1 %), 1993 liksom 2003 (2 %). Blandbruk var
vanligast i åldersgrupperna 20 år och ökade under undersökningsperioden från 3 % 1983, till
4 % 1993 och 5 % 2003.
Rök- och snusvanor i olika åldersgrupper och kön
Den totala andelen rökare och snusare fördelade på ålder och undersökningsår framgår av
tabell 2. Undersökningsåret 1983 var den totala andelen rökande 15-åringar lägre (5 %) än
den totala andelen snusare (9 %). År 1993 var den totala andelen rökande och snusande 15åringar i båda fallen 5 %. År 2003 hade andelen 15-åriga snusare minskat i förhållande till
1983 från 9 % till 3 %. Bland 20-åringarna ökade andelen rökare från 4 % 1983 till 27 %
2003. Andelen snusare var oförändrat under undersökningsperioden bland 20-åringarna.
Samtidigt som andelen rökare minskade inom åldersgrupperna 30-70 år mellan 1983 och
2003 ökade andelen snusare i motsvarande åldersgrupper.
I figur 2, 3 och 4 redovisas den procentuella fördelningen av rökare och snusare bland män
och kvinnor respektive undersökningsår 1983, 1993 och 2003. År 1983 fanns inga rökande
15-åringar män medan 9 % av kvinnorna rökte. Däremot var 19 % av männen snusare medan
inga kvinnor snusade. Den högsta andelen rökare återfanns bland 20-åriga kvinnor (49 %)
men en hög andel rökare förekom också bland 60-åriga män (41 %). Den högsta andelen
snusare fanns bland 20-åriga män (29 %). År 1993 uppgav ingen bland 15 åriga kvinnor att de
rökte eller snusade. Bland rökarna återfanns den högsta andelen bland 40-åriga kvinnor
(33 %). De flesta snusarna återfanns bland 20-åriga män (30 %) medan snusande kvinnor
återfanns i åldersgrupperna 30 år (5 %) och 40 år (3 %). År 2003 uppgav 2 % av 15 åriga män
respektive 6 % av kvinnorna att de rökte. Bland 20- åriga män var 28 % rökare och 26 %
snusare. I samtliga åldrar över 30 år ökar andelen snusande män i förhållande till tidigare
undersökningsår.

Socioekonomiska faktorer
Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad vid de olika undersökningsåren mellan lågoch höginkomsttagare respektive låg- och högutbildade med avseende på tobaksbruk. I
studien 1983 uppgick bland låginkomsttagare andelen tobaksbrukare till 27 % och bland
höginkomsttagare till 35 %. År 1993 uppgick andelen tobaksbrukare bland låginkomsttagare
till 26 % och bland höginkomsttagarna till 25 %. Andelen tobaksbrukare 2003 uppgick till 23
% bland låginkomsttagare och 21 % bland höginkomsttagare.
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Vad gällde utbildningsnivån 1983 var 35 % av tobaksbrukarna lågutbildade och 34 %
högutbildade. I studien 1993 uppgick andelen tobaksbrukare bland lågutbildade till 24 %
respektive 27 % bland högutbildade. År 2003 uppgick andelen tobaksbrukare bland
lågutbildade till 24 % och bland högutbildade till 25 %.

Inga statistiska skillnader kunde påvisas med avseende på tobaksbruk och civilstånd vid
undersökningsåren 1983 och 1993 Tabell 3. Däremot kunde i studien 2003 en statistisk
signifikant skillnad (p<0.05) påvisas mellan tobaksbrukare och icke brukare med avseende på
civilstånd. Tobaksbruk förekom i högre grad bland ensamstående. Vid en separat analys av
tobaksbruket bland ensamstående/sammanboende kvinnor och män kunde en statistisk
signifikant skillnad endast påvisas bland männen. Således förelåg tobaksbruk i högre grad
bland ensamstående män än bland män som var sammanboende.

Personlighetsaspekter
Vid den statistisk bearbetning av det totala antalet tobaksbrukare under 2003 med avseende på
KASAM poäng kunde ingen statistisk signifikant skillnad påvisas mellan tobaksbrukare och
icke-brukare, medelvärde 65.1 poäng (SD=19.4) respektive medelvärde 63.8 poäng
(SD=23.3). Det förelåg inte heller någon statistisk signifikant skillnad mellan rökare som
rökte mer än 10 cigaretter per dag, medelvärde 61.8 poäng (SD=25.0) och icke-rökare,
medelvärde 63.8 poäng (SD=23.3). Tobaksbrukare som använde både cigaretter och snus (13
individer) uppvisade ett medelvärde på 60.0 poäng (SD= 23.8) i jämförelse med ickebrukarna som i medeltal hade 63.8 poäng (SD=23.3). Skillnaden var icke statistisk signifikant.

Tandvårdsbesök
Ingen statistisk skillnad kunde påvisas mellan tobaksbrukare och icke brukare i
åldersgrupperna 20-70 år vid undersökningstillfällena 1983 och 1993 vad gällde förekomst av
årliga tandvårdsbesök. Bland tobaksbrukarna 1983 besökte 82 % tandvården varje år och
bland icke brukarna 83 %. Vid 1993 års studie uppgav 82 % av tobaksbrukarna att de besökte
tandvården årligen och 86 % av icke brukarna. Vid undersökningsåret 2003 förelåg en
statistisk signifikant skillnad mellan tobaksbrukare och ickebrukare med avseende på frekvens
tandvårdsbesök där tobaksbrukarna i större utsträckning ej regelbundet besöker tandvården.

14

Fördelningen av tobaksbrukarna respektive icke brukarnas tandvårdsbesök 1983, 1993 och
2003 presenteras i tabell 4.

Vårdgivare
Val av vårdgivare i förhållande till tobaksbrukare och icke brukare presenteras i tabell 5. Det
förelåg skillnad med avseende på val av vårdgivare i förhållande till tobaksbrukare och icke
brukare vid alla tre undersökningsåren. Av individer som uppsökte folktandvården så var
andelen tobaksbrukare högre än bland individer som uppsökte privat tandvård. År 1983
uppgav 26 % av tobaksbrukarna och 24 % av icke brukarna folktandvården som vårdgivare
och 67 % och 71 % privat tandvården som vårdgivare. År 2003 hade andelen tobaksbrukare
som uppgav Folktandvården som vårdgivare ökat till 54 % samtidigt som andelen icke
brukare som valt privat vårdgivare uppgick till 52 %. Bland individer som ej besökte
tandvården förelåg en statistisk signifikant skillnad (p<0.05) mellan tobaksbrukare och icke
brukare på så sätt att fler tobaksbrukare ej besökte tandvården i förhållande till icke brukarna.
Exempelvis år 2003 besökte 7 % av tobaksbrukarna respektive 2 % av icke brukarna
tandvården.

Skäl till tandvårdsbesök
Det vanligaste skälet till ett tandvårdsbesök var på tandvårdens initiativ (kallad). Vid samtliga
tre undersökningsår uppgav 70 till 82 % av deltagarna att de besökte tandvården på
tandvårdens initiativ. Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad mellan tobaksbrukare
och icke brukare avseende skäl till tandvårdsbesök. Ett fåtal av deltagarna vid de olika
undersökningsåren uppgav att de sökte tandvården av andra skäl Tabell 6.

Egenvårdsvanor
Tabell 7 anger egenvårdsvanor fördelade på tobaksbrukare och icke brukare undersökningsåren 1983, 1993 och 2003. En statistisk signifikant skillnad (p<0.05) förelåg med avseende på
frekvensen av tandborstning mellan tobaksbrukare och icke brukare. År 1993 var således
frekvensen av tandborstning högre bland icke brukare än bland tobaksbrukare. År 1983 och
2003 kunde ingen statistisk signifikant skillnad påvisas med avseende på
tandborstningsfrekvens. De flesta tobaksbrukare och icke brukare uppgav att de borstade sina
tänder två gånger dagligen. År 2003 påvisades den högsta andelen individer som borstade sina
tänder två ggr dagligen. Ingen statistisk signifikant skillnad förelåg dock mellan
15

tobaksbrukarna och icke brukarna (72 % respektive 77 %). Endast ett fåtal individer uppgav
att de borstar tänderna någon gång ibland.
En statistisk signifikant skillnad (p<0.05) kunde påvisas mellan tobaksbrukarna och icke
brukarna med avseende på användning av tandstickor år 1983 och 2003 då andelen icke
brukare var högre med avseende på användning av tandstickor. År 1993 förelåg ingen
statistisk signifikant skillnad med avseende på användning av tandstickor. År 1983 uppgav 32
% av tobaksbrukarna och 39 % av icke brukarna att de använde tandstickor regelbundet. Vid
undersökningen 2003 uppgav 27 % av tobaksbrukarna och 33 % av icke brukarna att de
använde tandstickor regelbundet. Frågor om tandtrådsanvändning ställdes 1993 och 2003,
dock ej vid underökningen 1983. År 1993 kunde en statistisk signifikant skillnad (p<0.05)
påvisas avseende tandtrådsanvändning mellan tobaksbrukarna och icke brukarna. Utav
tobaksbrukarna uppgav 5 % att de använde tandtråd varje dag jämfört med 15 % av icke
brukarna.
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Diskussion
Sammanfattning av huvudresultat
•

Resultaten av de tre epidemiologiska tvärsnittstudierna visar en statistisk signifikant
minskning av tobaksbruket från 31 % tobaksbrukare 1983 till 24 % tobaksbrukare
1993 såväl som 2003. Detta gällde samtliga åldersgrupper utom åldersgruppen 40åringar som uppvisade en ökning av tobaksbruket. I 1993 års studie återfanns högsta
andelen tobaksbrukare bland 20-åringarna (51 %) vilket även gällde år 2003 ( 37 %).

•

Den totala andelen rökare minskade från 27 % 1983 till 18 % 1993 respektive 16 %
2003. Minskningen var statistisk signifikant mellan 1983 och de två sista
undersökningsåren. Under motsvarande tid ökade andelen snusare i samtliga
åldersgrupper 20-60 år innebärande ett stort sett oförändrat tobaksbruk 1993 och 2003.

•

Den totala andelen rökande män och kvinnor var i det närmaste lika stort vid de olika
undersökningsåren. År 1983 var andelen kvinnliga rökare högre än andelen män bland
20-, 30-, och 40-åringarna. Motsvarande resultat 1993 och 2003 var att andelen
kvinnliga rökare var högre bland 30-, 40-, och 50-åringarna respektive 30-, och 60åringarna.

•

Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad vid de tre undersökningsåren mellan
tobaksbrukare och icke/ brukare med avseende på inkomst-, utbildningsnivå,
civilstånd, och KASAM poäng.

•

År 2003 förelåg en statistisk signifikant skillnad mellan tobaksbrukare och icke
brukare med avseende på frekvens av tandvårdsbesök, där tobaksbrukarna i större
utsträckning än icke brukaren, inte besökte tandvården eller besökte tandvården
oregelbundet. Samtliga deltagare oavsett tobaksbruk eller ej besökte tandvården i
första hand på initiativ från tandvården.

•

Icke brukarna borstade tänderna statistiskt signifikant oftare än tobaksbrukarna
år 1993 och icke brukarna använde tandstickor statistiskt signifikant oftare än
tobaksbrukarna år 1983 och 2003.

Resultatdiskussion
Uppsatsen består av en analys av ett datamaterial från tre epidemiologiska tvärsnittsstudier
där majoriteten av deltagarna var födda i Sverige (66). Detta arbete skall ses som en första
rapport i en serie undersökningar som avser att belysa tobaksbrukets inverkan på den orala
hälsan. I första hand har avsikten varit att ge en helhetsbild av tobaksbrukaren som person i
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förhållande till icke brukaren med avseende på socioekonomiska förhållanden, personlighet
och vissa tandvårdsvanor som frekvens tandvårdsbesök, val av vårdgivare, skäl till
tandvårdsbesök och egentandvårdsvanor. Jämförelsen sträcker sig över en tidsperiod på tjugo
år.
Det totala tobaksbruket förändrades under perioden på så sätt att andelen tobaksbrukare
minskade från att ha varit 31 % 1983 till 24 % 1993 och 2003. Minskningen av andelen
tobaksbrukare skedde således under den första tioårsperioden för att därefter vara oförändrad.
När det gäller den procentuella fördelningen av tobaksbrukare i olika åldersgrupper kunde
dock stora skillnader påvisas mellan de olika undersökningsåren. Sålunda minskade
tobaksbruket med mer än hälften bland 15-åringarna under tiden 1983 till år 2003. Även
bland 20-åringarna skedde en betydande minskning av tobaksbruket mellan 1983 (51 %) och
2003 (37 %), för övrigt den grupp som hade flest tobaksanvändare vid båda
undersökningsåren. Bland 30-åringarna skedde också en betydande minskning av
tobaksbruket över tid. Däremot ökade tobaksbruket eller var oförändrat bland 40- och 50åringar.
I SCB:s nationella undersökningar saknas det uppgifter om det totala tobaksbruket från 1983
då endast uppgifter om rökare förelåg. I SCB:s statistik från 2004, då även snusbruket
undersöktes, återfanns den högsta andelen tobaksbrukare i åldersgrupperna 45-54 år med
totalt 38 % tobaksbrukare. Resultaten från föreliggande studie visar stor överensstämmelse
med den nationella statistik som presenteras av SCB och CAN (4,7,8). Det är således en
tydlig trend att det totala antalet tobaksbrukare minskar över tid men det bör då särskilt
noteras att det är andelen rökare som har minskat. Den minskning som skett av rökningen
uppges bero på två orsaker, dels på att allt färre börjar röka och dels på att många slutar att
röka (5).
Samhällets agerande mot tobaksbruket i de nationella mål som antagits borde ha medfört att
det totala tobaksbruket även borde minskat under senare år (71). Enligt föreliggande
undersökning har detta dock inte skett under den senaste 10-års perioden. Tobakslagen som
antogs år 1993 med successivt utökade restriktioner har naturligtvis haft som sitt uttalade
syfte att påverka hela konsumtionen av tobak (33). Lagen har å andra sidan i första hand varit
inriktad mot att reducera rökningen. Samtidigt har snusbruket ökat i vissa åldersgrupper och
då särskilt bland män men också bland kvinnor. Detta kan bero på att en del av rökarna
övergått till snusning (5). Det vill säga att samhällets insatser mot rökning har inte haft
motsvarande effekter när det gäller snusbruket. Det är till och med så att från vissa inom
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läkarprofessionen och vissa forskare förordas snusning framför rökning på grund av
rökningens kända medicinska effekter främst lungcancer. Detta ställningstagande är inte
konfliktfritt då tobaksprevention ju går ut på att helt förebygga tobaksbruket såväl rökning
som snusning och inte att rekommendera ett tobaksbruk före det andra. Rökningens skadliga
påverkan på allmänhälsan är påvisad i ett flertal studier (11-14). Snusets påverkan på den
allmänna hälsan är inte i lika stor utsträckning dokumenterad (16,17,20). En annan orsak till
att allt fler övergår från rökning till snusning kan därför bero på att det inte i samma
utsträckning påvisats att snusning är skadligt för den allmänna hälsan som för rökning. Från
att tidigare varit en manlig vana har snusbruket nu även ökat bland kvinnor. Detta har även
påvisats i undersökningar som SCB utfört (7). Enligt SCB är minskningen av andelen rökare
13 % i åldergrupperna 16-24 år mellan åren 1982/83 och 2002/03 . Den åldergrupp i vilken
flest rökare påvisats vid SCB: s undersökning år 2002/2003 är åldersgruppen 45-54 år (4). I
föreliggande studie påvisades flest rökare bland 20 åringarna. Blandbruket, rökning och
snusning, har även undersökts i föreliggande studie. Totalt sett ökade blandbruket något från
att 1983 varit 1 % till 2 % 2003. Blandbruk förekom i större utsträckning bland män än bland
kvinnor.
I de nationella undersökningarna har fler rökare och snusare påvisats bland individer
med låg inkomst än bland individer med hög inkomst (4,7). Utbildningsnivån har också
undersökts i förhållande till tobaksbrukare/icke brukare och i SCB:s undersökningar
påvisas fler tobaksbrukare bland lågutbildade än bland högutbildade. I föreliggande
studie kunde ingen statistisk signifikant skillnad påvisas med avseende på
utbildningsnivå även om fler rökare återfanns bland dem med låg utbildningsnivå vid
alla tre undersökningsåren. Andelen tobaksbrukare respektive icke brukare med
avseende på inkomst studerades också. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde
påvisas. I föreliggande studie förekom det ett statistiskt signifikant högre tobaksbruk
bland ensamstående män än bland sammanboende män. SCB påvisar också att
tobaksbruket är högst bland ensamstående, speciellt bland ensamstående med barn (4,7).
År 2003 kompletterades det ursprungliga frågeformuläret med det av Antonovsky´s
konstruerade instrumentet gällande deltagarnas KASAM. (43) Det kunde inte påvisas
någon statistisk signifikant skillnad mellan tobaksbrukare och icke brukare med
avseende på KASAM poäng, vilket även har påvisats i andra studier (46-49). Att
känslan av sammanhang kan ha betydelse för om individen börjar använda tobak och
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vilka hälsosamma val som görs i livet har dock påvisats i andra studier utförda på
studenter och medelålders män (44,45).
Frekvensen av tandvårdsbesöken har förändrats över tid i takt med att tandvårdens och
allmänhetens syn på betydelsen av regelbundenheten i återbesöken förändrats liksom att
ekonomiska och personella resurser tillskapats inom tandvården för att motsvara en
större efterfrågan från allmänheten inte minst av preventiv karaktär. År 1973 tillkom en
tandvårdsförsäkring för den vuxna befolkningen. Från att under 1970-talet själva sökt
tandvård vid behov uppgav 1983 cirka 80 % av de undersökta att de kallats till
återbesök av tandvården. År 1993 och 2003 uppgav en ännu större andel av deltagarna
att de kommit på tandvårdsbesök på initiativ av tandvården. En större andel
tobaksbrukare än icke brukare besökte dock ej tandvården eller sökte tandvården
oregelbundet vilket innebär att tobaksbrukarna på det sättet avsäger sig möjligheterna
för hälsopromotion och tobakspreventiv information. Egenvårdsvanorna undersöktes
och det påvisades en statistisk signifikant skillnad mellan tobaksbrukare och icke
brukare både vad gällde frekvensen av daglig tandborstning, liksom användningen av
tandstickor och tandtråd. Tobaksbrukare borstade inte tänderna lika ofta och använde
inte tandstickor och tandtråd lika ofta som icke brukarna med den risk detta innebär för
en försämrad munhygien och därmed försämrad munhälsa.

Metoddiskussion
Data från epidemiologiska undersökningar kan användas för att belysa ett antal viktiga ämnen
som till exempel förekomst av tandsjukdomar, men också för att upptäcka och analysera
sjukdomsdeterminanter och riskgrupper för en försämrad munhälsa. Framförallt kan
resultaten från epidemiologiska studier användas för utvärdering av preventiva åtgärder inom
befolkningen som till exempel insatser för ett minskat tobaksbruk.
I studien presenterade resultat bygger på tre epidemiologiska studier av ett
slumpmässigt urval av befolkningen i Jönköping, en medelstor svensk stad. De
presenterade resultaten avseende tandvårdsvanor, attityder till tandvård, egenvårdsvanor
och tandstatus har visat på god överensstämmelse med andra nationella studier och kan
därmed sägas ha en större geografisk giltighet än för Jönköping. De övergripande
resultaten vad avser tobaksbrukare och tobaksbrukets förändring över tid
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överensstämmer också med resultat som SCB redovisat på nationell nivå vilket talar för
att resultat avseende tobaksbruket också kan generaliseras. Å andra sidan har nationella
undersökningar också påvisat att det finns betydande regionala skillnader i tobaksbruket
(4,7).
Deltagarna fick besvara frågor rörande socioekonomiska förhållanden, tandvårdsvanor
etc. med hjälp av ett frågeformulär med ett begränsat antal svarsalternativ och endast
mindre möjligheter för deltagaren att ge sina egna kommentarer och synpunkter. Denna
konstruktion är en förutsättning för den statistiska bearbetningen av resultaten men
innebär samtidigt begränsningar i att få uttömmande svar. Vissa frågor kan missförstås
och därmed ge upphov till felaktiga slutsatser. När det gällde tobaksbruket tillfrågades
deltagarna om detta vid den kliniska undersökningen vilket gav möjlighet för
uppföljningsfrågor men också riskerade att undersökaren i större utsträckning påverkade
deltagarens svar.
År 1983 och 1993 var andelen icke deltagare i studierna 15-25 %, beroende på
åldersgrupp. Vid 2003 års studie var det svårare att få deltagare att medverka. Andelen
icke deltagare var då 18-36 %. Orsakerna till att man inte kunde eller ville delta
uppgavs vara brist på tid eller intresse, detta gällde inte minst bland 30- och 40åringarna. Det finns således en tendens i samhället idag att inte frivilligt vilja delta i
olika studier vilket kan bero på det höga tempot som råder i vardagen men också på den
uppsjö av marknadsföringskamanjer som förekommer per brev eller telefon. Om
bortfallet i någon avseende påverkat resultaten är svårt att avgöra. Skälen till att vissa
deltagare inte ville medverka var dock flera och olika vilket talar mot att bortfallet
skulle ha haft någon större betydelse. Utifrån orsakerna till bortfallen av deltagare som
tidigare redovisats kan inte ett systematiskt bortfall misstänkas (65,66).
Det är anmärkningsvärt att så många som 90 % av alla deltagare, oberoende av ålder,
besöker tandvården regelbundet. Ett lägre deltagande påvisades dock i studien 2003
speciellt bland tobaksbrukarna. Orsaken till detta kan vara deltagarnas ekonomiska
situation (5). En möjlig orsak kan vara att deltagarna inte har något behov av tandvård
då de anser sig ha en så god munhälsa.
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Förslag till vidare forskning
I kommande arbeten kommer eventuella skillnader i den orala hälsan mellan
tobaksbrukare och icke brukare att studeras med avseende på karies och parodontit.
Tack
Birgit Ljungqvist, Ph.D., för värdefullt bistånd i den statistiska analysen.
För ekonomiskt stöd från Rådet för Medicinsk Tobaksforskning, Stockholm
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Tabeller
Tabell 1. Deltagarna fördelade på kön, åldersgrupp och undersökningsår
1983
Ålder Totalt Män
107
55
15
100
55
20
96
46
30
99
52
40
103
60
50
98
47
60
99
51
70
Totalt 702
366

Deltagare
1993
Kvinnor Totalt Män
52
102
51
45
100
50
50
102
63
47
93
54
43
97
45
51
92
50
48
100
36
336
686
349

2003
Kvinnor Totalt Män
51
96
45
50
84
46
39
92
42
39
83
47
52
91
41
42
90
45
64
88
41
337
624
307

Kvinnor
51
38
50
36
50
45
47
317

Tabell 2. Procentuell fördelning av rökare och snusare i förhållande till ålder och
undersökningsår 1983, 1993, 2003.

Ålder 1983
5
15
4
20
37
30
24
40
31
50
32
60
19
70
Totalt 27

Rökare
1993
5
21
20
30
25
14
12
18

Snusare
2003 1983 1993 2003
4
9
5
3
27
13
15
14
14
8
16
13
22
4
9
16
20
3
3
11
21
1
2
8
8
3
2
2
16
6
8
10

Tabell 3. Procentuell fördelning av tobaksbrukare 20-70 år i förhållande till civilstånd 1983,
1993 och 2003
1983
Tobaksbruk
40
Ensamstående
Sammanboende 33

1993
Tobaksbruk
27
24

2003
Tobaksbruk
34
22

23

Tabell 4. Procentuell fördelning av tobaksbrukare och icke brukare i förhållande till
förekomst av tandvårdsbesök 1983, 1993 och 2003
Tandvårdsbesök

1983
1993
2003
Tobaks Icke
Tobaks Icke
Tobaks Icke
brukare brukare brukare brukare brukare brukare

Varje år
Vartannat år
Inget av åren

82
10
8

83
8
9

82
12
6

86
11
3

62
20
18

71
19
8

Tabell 5. Procentuell fördelning av tobaksbrukare och icke brukare i förhållande till val av
vårdgivare år 1983, 1993 och 2003.
Vårdgivare

1983
1993
2003
Tobaks Icke
Tobaks Icke
Tobaks Icke
brukare brukare brukare brukare brukare brukare

Folktandvård
Privat tandvård
Annan mottagning
Besöker ej tandvård

26
67
2
6

24
71
1
5

46
47
1
5

41
55
2
2

54
38
1
7

44
52
1
2

Tabell 6. Procentuell fördelning av tobaksbrukare och icke brukare i förhållande till skälet av
tandvårdsbesök 1983, 1993 och 2003

Skäl till
tandvårdsbesök

1983
1993
2003
Tobaks Icke
Tobaks Icke
Tobaks Icke
brukare brukare brukare brukare brukare brukare

Eget initiativ
Tandvårdens initiativ
Påverkan från anhörig
Andra skäl

16
74
2
9

24
70
1
6

19
75
1
5

15
82
0
3

17
75
1
5

19
77
0
4

24

Tabell 7. Procentuell fördelning av tobaksbrukare och icke brukare i förhållande till
munhygien vanor under åren 1983,1993 och 2003.
Munhygien vanor
1983
1993
2003
Tobaks Icke
Tobaks Icke
Tobaks Icke
brukare brukare brukare brukare brukare brukare
Tandborstning
Mer än två ggr/dag
en gång/dag
någon gång ibland
Individer som regelbundet
använder tandstickor
Individer som använder
tandtråd varje dag

89
11
0
32

91
8
2
39

80
18
2
30

90
8
1
35

87
9
4
27

90
7
1
33

5

15

9

13

25

Figurer
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Figur 1. Procentuell fördelning av tobaksbrukare (rökare, snusare och blandbrukare) i olika
åldrar åren 1983, 1993 och 2003
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Figur 2. Procentuell fördelning av rökare och snusare bland män och kvinnor
undersökningsåret 1983
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Figur 3. Procentuell fördelning av rökare och snusare bland män och kvinnor
undersökningsåret 1993
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Figur 4. Procentuell fördelning av rökare och snusare bland män och kvinnor
undersökningsåret 2003
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