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SAMMANFATTNING  

Syftet var att beskriva en grupp värmländska ungdomars tobaks- och munhälsovanor samt 

undersöka möjliga associationer av dessa till ett tobakspreventivt program i skolan och tilltro 

till egen förmåga (self-efficacy). Urvalet var elever (15-16 år, n=631) som genomgått ett 

tobakspreventivt program med information och värderingsövningar i klass 5 och 7. Rökning 

var vanligare bland flickor än bland pojkar (13% resp 8%), med omvänt förhållande avseende 

snusning (6% resp 15%). Tandborstning <2 gånger/dag var vanligare bland pojkarna (21%) 

än bland flickorna (12%). Flickorna hade som grupp lägre self-efficacy. Hög grad av self-

efficacy gav signifikant högre sannolikhet att uppleva påverkan av tandvårdens 

tobakslektioner (p=0.004). I en multivariat modell identifierades tre signifikanta riskfaktorer 

för att inte uppleva påverkan av tandvårdens tobakslektioner: snusning (OR 2.77; 95% CI 

1.42-5.41), låg self-efficacy (OR 1.70; 95% CI 1.19-2.42) och boende utan två vuxna (OR 

1.71; 95% CI 1.17-2.51). Ålder <15 år (OR 0.65; 95% CI 0.46-0.93) gav lägre risk för att inte 

uppleva påverkan. Stratifierat på kön kvarstod statistisk signifikans av samtliga ovanstående 

variabler för flickor och boende utan två vuxna för pojkar.  

 

Den kunskap som genererats i studien kan ge underlag för planering av preventions- och 

promotionsstrategier både i den kliniska verksamheten och vid hälsofrämjande arbete i 

skolan. 
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SUMMARY 

The aim was to examine adolescents in the Swedish county of Värmland, their tobacco and 

oral health habits, and possible associations of these to a tobacco prevention program and 

their self-efficacy. The sample were students (15-16 years, n = 631) who had undergone a 

tobacco prevention program in grade 5 and 7. Smoking was more common among girls than 

among boys (13% vs. 8%), with inverse relationship for snus use (6% vs. 15%). 

Toothbrushing <2 times/day were more common among boys (21%) than among girls (12%). 

The girls had as a group, lower self-efficacy. High degree of self-efficacy entailed a greater 

probability for self-perceived impact of tobacco lessons (p = 0.004). In a multivariate model 

three significant risk factors for not experiencing influence from tobacco lessons were 

identified: snus use (OR 2.77, 95% CI 1.42-5.41), low self-efficacy (OR 1.70; 95% CI 1.19-

2.42) and living without two adults (OR 1.71; 95% CI 1.17-2.51). Age <15 years (OR 0.65, 

95% CI 0.46-0.93) yielded a lower risk for not experiencing influence. Stratified on gender 

statistical significance persisted regarding all above for girls and living without two adults for 

boys.  

 

The knowledge generated in this study may serve as a base for planning of prevention and 

promotion strategies in both clinical practice and in schools. 
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1. INTRODUKTION 

I Sverige finns cirka 1,2 miljoner ungdomar i åldern 10-20 år och av dem bor cirka 36 000 i 

Värmland (1). Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 har de flesta ungdomar en god 

allmän och oral hälsa. Socioekonomiska faktorer, ohälsosamma kostvanor och tobaksbruk 

förorsakar ojämlikhet i hälsa. Lågutbildade har sämre kostvanor än högutbildade och rökning 

är vanligare i socioekonomiskt svaga grupper. Ungdomsåren är en period i livet när individen 

etablerar hälsovanor och livsstilsvanor som kan inverka på den allmänna och orala hälsan 

senare i livet (2).  

  

1.1 Hälsans bestämningsfaktorer  

Utifrån ett biomedicinskt synsätt innebär hälsa frånvaro av sjukdom (3). Under senare år har 

synen på hälsobegreppet förändrats och hälsa ses numera som en process där utgångspunkten 

är individens hälsa i stället för sjukdom (4). Ur ett hälsofrämjande perspektiv är hälsa en 

resurs för både individen och samhället (5). Hälsans bestämningsfaktorer har sin grund i 

samhällspolitiska åtgärder samt människors livsvillkor och levnadsvanor (6). 

Socioekonomiska faktorer, etnicitet, genus och kulturella skillnader har samband med 

individers livsvillkor och orsakar ojämlik hälsa. Individers levnadsvillkor är beroende av 

utbildningsnivå, tillgång till arbete, boendeförhållanden och möjligheter att utnyttja hälso- och 

sjukvård samt tandvård. Levnadsvillkor har inflytande på individens levnadsvanor vilket 

kommer till uttryck i olika livsstilsvanor som exempelvis sämre kostvanor och tobaksbruk. 

Livserfarenhet, självtillit och sociala relationer inverkar också på individens val av 

livsstilsvanor. Ungdomar är sårbara för psykosociala riskfaktorer i närmiljön vilket kan leda 

till ohälsosamma livsstilsvanor och ohälsa. Socialt stöd från föräldrar, skolan, kamrater och 

andra vuxna i omgivningen är skyddsfaktorer som främjar hälsa (7,8). 

 

 

Figur 1. En modell av hälsans bestämningsfaktorer [Dahlgren & Whitehead 1991] återgiven med tillåtelse av Statens folkhälsoinstitut [FHI]. 
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1.2 Hälsopromotion  

WHO har med dokumentet Ottawa Charter for Health Promotion (1986) utformat riktlinjer 

för utveckling av det hälsofrämjande arbetet (9). Hälsopromotion är ”den process som gör det 

möjligt för människor att utöva ökad kontroll över hälsans bestämningsfaktorer för att kunna 

förbättra sin hälsa”. Hälsofrämjande insatser är alla åtgärder i samhället som skapar goda 

livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och underlättar för individen att göra hälsosamma val. 

Hälsofrämjande insatser fokuserar på individers friskfaktorer, empowerment och livskvalitet 

(5,9). 

 

1.3 Nationella folkhälsomål 

Sverige har utarbetat elva nationella folkhälsomål för en god hälsa i hela befolkningen (6). 

Målområde tio anger att goda kostvanor minskar ohälsa av främst diabetes och hjärt-

kärlsjukdom. Det elfte målområdet omfattar en samlad strategi för bruket av alkohol, 

narkotika, dopning och tobak (ANDT) med sju långsiktiga mål för ANDT-arbetet (10). 

Rökning är den enskilt största orsaken till hjärt- kärlsjukdom, cancer, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom och ett stort antal andra tobaksrelaterade sjukdomar (11,12). Snusets 

hälsoeffekter är outforskat, enstaka studier visar dock ökad risk för cancer i bukspottkörteln 

och matstrupen (13,14). Ett av delmålen för minskat tobaksbruk i samhället är att ”antalet 

barn och ungdomar som börjar röka eller snusa före 18 års ålder ska halveras till år 2014”. 

Regeringen har fastslagit att det finns ett prioriterat behov av målgruppsanpassad 

metodutveckling inom området (10). 

 

1.4 Oral hälsa  

WHO betonar att oral hälsa har betydelse för individens allmänhälsa och välbefinnande. ”Oral 

hälsa definieras som ett tillstånd av att vara fri från smärta i munnen och ansiktet, 

munhålecancer, orala infektioner och sår, karies, parodontal sjukdom, och andra sjukdomar 

och tillstånd som begränsar individens förmåga att tugga, le och tala samt ett psykosocialt 

välbefinnande” (15). Vid en konsensuskonferens i Jönköping 2002 fastslogs att ”Oral hälsa är 

en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med 

upplevd och fullgoda orala funktioner satta i relation till individens förutsättningar samt 

frånvaro av sjukdom” (16). WHO:s definition är mera en beskrivning av kliniska 

sjukdomssymtom utifrån ett biomedicinskt synsätt. Den svenska tolkningen uttrycker 

tydligare att den orala hälsan inverkar på den allmänna hälsan och bidrar till individens 

subjektiva upplevelse av livskvalitet (17). 
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Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att kartlägga tandhälsan i befolkningen. I en rapport 

från 2009 framgår att unga vuxna i åldern 20-29 år upplever en god oral hälsa. De grupper 

som uppgav sämre självupplevd tandhälsa var socioekonomiskt utsatta individer och 

utlandsfödda personer. Dessa grupper hade signifikant lägre grad av regelbundna 

tandvårdsbesök, uppgav sämre allmänhälsa och rökte dagligen i större utsträckning (18).   

 

1.4.1 Karies  

Karies är en multifaktoriell sjukdom som orsakas av biologiska, socioekonomiska och 

kulturella faktorer. Socialstyrelsens epidemiologiska data visar att tandhälsan bland barn och 

ungdomar har ökat alltsedan 1985 och tenderar nu att avmattas. År 2008 var 61% av 12-

åringarna och 30% av 19-åringarna kariesfria och av 19-åringarna var 63% även kariesfria 

approximalt (tandytor i kontakt i tandbågen). Kariesfördelningen i befolkningen är skev och 

för den tredjedelen 12-åringar med flest kariesskador var medelvärdet för Significant caries 

index (SiC) 2,5 DFT (decayed, filled, teeth) jämfört med medelvärdet DFT 0,9 bland övriga 

12 åringar (19). Kariesskador inom emaljen inberäknas inte i epidemiologin däremot visar 

undersökningar att majoriteten av alla kariesskador utgörs av emaljkaries (20,21). 

 

1.4.2 Parodontal sjukdom 

Klassificering av parodontal sjukdom (inflammatorisk sjukdom i tandens stödjevävnad) sker 

utifrån etiologi, patogenes och systemiska faktorer i gingivit (tandköttsinflammation), kronisk 

eller aggressiv parodontit (tandlossning) (22). Skandinaviska studier visar att prevalensen av 

kronisk parodontal sjukdom med alveolär benförlust varit 1 - 4% bland ungdomar (23-26). I 

en svensk studie bland 19-åringar visade den kliniska undersökningen att medelvärdet för 

plack- och gingivitindex var 47% respektive 56% av tändernas ytor. Tandköttsfickor med 

sonderingsdjup ≥ 4 mm förekom främst approximalt (27). Olika studier visar att riskfaktorer 

för att utveckla parodontit bland ungdomar har varit genetiska faktorer, parodpatogener 

(gramnegativa, anaeroba stavar och spiroketer), approximala fyllningar, subgingival tandsten 

(hård beläggning under tandköttskanten), rökning och socioekonomiskt status (24-26,28,29). 

Studier visar även att rökare har 3-4 gånger högre risk att utveckla parodontal sjukdom med 

alveolär benförlust under en 10-årsperiod jämfört med icke-rökare (30,31). 

 

1.4.3 Gingivala retraktioner 

Sambandet mellan snus och parodontal ohälsa har undersökts. En studie påvisade en 

signifikant skillnad i förekomsten av gingiviala retraktioner (tandens rot har frilagts) på 
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överkäkens framtänder mellan snusare (33%) och icke-snusare (10%) (32). Ytterligare en 

matchad undersökning bland 40 snusare och 40 icke-snusare visade att 17% av snusarna hade 

alveolär benförlust i form av gingivala retraktioner (33). 

 

1.4.4 Slemhinneförändringar 

Sambandet mellan snusbruk och orala läsioner i slemhinnan där snuset placeras är 

dokumenterat (33-35). I en studie bland ungdomar 16-25 år uppvisade 35 av 40 snusbrukare 

snusläsioner. Det fanns också ett signifikant samband mellan antalet timmar av snus intraoralt 

och progressionen av snusläsioner (33,35). En review-artikel visade med underlag från en 

svensk korhortstudie att det inte gick att påvisa något samband mellan förekomst av 

snusläsioner och munhålecancer (35,36). 

 

1.5 Hälsobeteenden 

1.5.1 Munhälsovanor 

Orala sjukdomar kan förebyggas med goda hälsovanor. Individer som använder 

fluortandkräm 2 gånger per dag, äter regelbundna måltider och har ett lågt sackarosintag har 

minskad risk att utveckla karies (37,38). Daglig tandborstning och approximal rengöring har 

en förebyggande effekt mot karies, gingivit och dess följdsjukdom parodontit (39). 

 

I en svensk tvärsnittsstudie bland 506 19-åringar borstade 76% tänderna ≥ 2 gånger per dag 

och 4% använde approximal rengöring (27). I ytterligare en epidemiologisk undersökning 

bland 758 ungdomar (19 år) borstade 24% tänderna mindre än 2 gånger per dag och 80% 

använde tandtråd sällan eller aldrig (40). I en större studie bland 17 280 ungdomar (13-18 år) 

använde 26% approximal rengöring och fler av flickorna (32%) än av pojkarna (20%) i de 

högre åldrarna (41). Tandborstning en gång om dagen var associerat med karies och gingivit 

(26,27,40-43). Några studier visade även att pojkarna hade sämre egenvårdsvanor än flickorna 

(27,40,41). 

 

Under ungdomsåren kan kostvanorna förändras väsentligt. En skolbaserad studie i flera 

Europeiska länder visar att många ungdomar inte äter frukost regelbundet (44). Oregelbundna 

måltider, högt sockerintag och frekventa intag mellan måltiderna är riskfaktorer för karies 

(37,43,45). I en svensk longitudinell kohortstudie bland 2 848 ungdomar (12-16 år) ökade 

kariesrisken för de individer som ofta åt godis och borstade tänderna mindre än 2 gånger per 
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dag (43). I ytterligare en longitudinell kohortstudie bland 162 flickor (12-15 år) förändrades 

ungdomarnas kostvanor under en 3-årsperiod. Vid 15 års ålder fanns en signifikant 

association mellan oregelbundna måltider och karies; i egenskap av överhoppad frukost och 

middag samt ökat intag av snacks och godis flera gånger per dag. Den här studien visade även 

att rökare hade mer karies än icke rökare (45).  

 

1.5.2 Tobaksbruk 

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) genomför årliga 

drogvaneundersökningar i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2. Alltsedan 1970-talet har 

rökningen minskat bland niondeklassare. Under perioden 2001 - 2004 minskade andelen 

rökare i årskurs nio från 30% till 18% bland pojkarna och från 36% till 30% bland flickorna. I 

2011 års undersökning rökte 19% av pojkarna och 26% av flickorna i årskurs nio och i 

gymnasiet årskurs 2 var det 32% av pojkarna och 39% av flickorna som rökte. Snusbruket i 

årskurs nio var fram till 1997 cirka 30% bland pojkarna och 7% bland flickorna. År 2011 

snusade 12% av pojkarna och 3% av flickorna i årskurs nio och i gymnasiet årskurs 2 var det 

24% av pojkarna och 7% av flickorna som snusade (46). I en svensk studie bland 758 19-

åringar rökte 20% av männen och 27% av kvinnorna och snus brukades av 30% av männen 

och 7% av kvinnorna (40). 

 

1.6 Adolescensen 

Ungdomsåren eller adolescensen indelas i tidiga adolescensen (10-14 år), mellanadolescensen 

(13-17 år) och sena adolescensen (17-20 år). Under den här perioden genomgår individen en 

omvälvande biologisk, psykologisk och socioemotionell utveckling (47). Den biologiska 

utvecklingen startar tidigare hos flickorna än hos pojkarna. Under tidiga adolescensen består 

den kognitiva förmågan av ett konkret tänkande. Det innebär korta tidsperspektiv och 

svårigheter med att förstå händelser som inte är påtagliga i nuet. Ungdomarnas oförmåga att 

inse långsiktiga konsekvenser gör att de på den sociala arenan upplever sig osårbara och testar 

gränser. Mellanadolescensen kännetecknas av maximal identitetsutveckling och i samspel 

med jämnåriga och vuxna formar individen en självständig identitet. Den sociala arenan bland 

jämnåriga är väldigt viktig och för att visa att de vill tillhöra en viss social krets prövar de 

olika roller och livsstilar. Under mellanadolescensen utvecklar individen ett abstrakt tänkande 

som också innebär längre tidsperspektiv. Under den sena adolescensen är individens fysiska, 

psykiska och sociala förmåga färdigutvecklad samtidigt som livsstilsvanor och hälsovanor har 

etablerats i samstämmighet med individens identitet (47). 
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1.7 Psykosociala teorier  

1.7.1 Socialkognitiv teori 

Enligt Banduras Sociala inlärningsteori sker individens beteendeinlärning i en social kontext 

genom att observera andra individer (48). Efter teoriutveckling är utgångspunkten i den 

Socialkognitiva teorin att människors beteenden inte enbart påverkas av den sociala miljön 

och sociala rollmodeller. Individens kognitiva tankar och attityder ligger också till grund för 

handling (49). Senare i teoriutvecklingen har begreppet self-efficacy tillkommit som handlar 

om individens självtillit (50).  

 

1.7.2 Teorin om planerat beteende  

Ajzen utvecklade Teorin om planerat beteende (TPB) som är en utvidgning av Teorin om 

övervägda handlingar. TPB har som utgångspunkt att människans avsikter har direkt 

påverkan på beteendet (51,52). Psykologiska faktorer i egenskap av personliga attityder, 

subjektiva normer och upplevd beteendekontroll påverkar individens avsikter att utföra vissa 

beteenden. Attityder och subjektiva normer formas av upplevda krav och sociala 

påtryckningar från föräldrar, vänner och andra viktiga personer i omgivningen. Sociala 

beteenden är ändamålsenliga och kognitiva föreställningar om konsekvenserna av ett visst 

beteende påverkar individens intentioner och beteenden.  Subjektiv beteendekontroll är 

individen bedömning av hur lätt eller svårt det är att utföra ett visst beteende. Subjektiv 

beteendekontroll erinrar om självtillitsbegreppet self-efficacy (50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Teorin om planerat beteende enligt en modell av Ajzen 1991 (52).
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1.7.3 Self-efficacy 

I den socialkognitiva teorin är self-efficacy ett centralt begrepp (50). Self-efficacy kan 

definieras som individens tilltro till sin egen förmåga att utöva kontroll över sina handlingar i 

specifika situationer för att uppnå ett visst resultat eller viss kompetens. Utfallet av individens 

ansträngningar påverkar individen i framtiden när det gäller tankesätt, tillvägagångssätt, 

bemödanden, uthållighet och villighet att anta utmaningar. Tidigare erfarenheter är den 

viktigaste påverkansfaktorn för individens självtillit. Individer lär genom att observera andra 

personers attityder, beteenden och förmågor i omgivningen och speciellt om rollmodellen 

liknar en själv vad gäller kön, social- och kulturell tillhörighet. Det sker en ständig interaktion 

mellan självupplevd påverkan från den sociala miljön och kognitiva processer hos individen. 

En avgörande psykologisk faktor för self-efficacy är individens förväntningar på att en viss 

handling ska få positiva konsekvenser. Affektiva komponenter påverkar motivationen, 

hanteringsförmågan och den subjektiva beteendekontrollen (49,50). 

 

1.8 Psykosociala teorier i relation till hälsovanor  

1.8 1 Munhälsovanor 

Utifrån en modell baserad på TPB undersöktes rumänska ungdomars intentioner till att 

förbättra sina munhälsovanor. Resultatet visade att orala hälsokunskaper, kognitiva och 

affektiva attityder samt upplevd beteendekontroll hade en signifikant korrelation med 

ungdomarnas intentioner att förbättra sina munhälsovanor (53). I en tvärsnittsstudie 

genomförd i Finland och Turkiet bland mödrar och ungdomar 10 - 12 år undersöktes 

associationen mellan mödrarnas och ungdomarnas self-efficacy och frekvensen av 

tandborstning. Av resultatet framkom att finska ungdomar hade högre tilltro till egen förmåga 

än turkiska ungdomar. Ungdomar med hög self-efficacy och vars mödrar hade hög self-

efficacy borstade oftare sina tänder två gånger om dagen jämfört med ungdomar och vars 

mödrar som hade låg tilltro till egen förmåga (54). 

 

1.8.2 Tobaksbruk 

I en review-artikel har påvisats att ungdomars tobaksbruk tar sin början i kognitiva och 

affektiva attityder till rökning långt innan de prövat sin första cigarett. Därefter sker en 

inlärningsprocess där individen genomgår olika faser av rökning som att pröva, experimentera 

och mera regelbunden rökning innan individen slutligen fastnar i ett nikotinberoende (55). 

Studier visar att svenska ungdomar också genomgår en inlärningsprocess med olika faser av 
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rökning och snusning innan de börjar uppge symtom på beroende.  Det finns också en tydlig 

könsskillnad i utvecklingen av tobaksbruket med att flickorna röker och pojkarna snusar 

(56,57). 

 

I en longitudinell studie undersöktes tidpunkten för rökdebut bland 428 ungdomar i mellan- 

och sena adolescensen. Faktorer som studerades var ungdomarnas self-efficacy att avstå 

rökning under den här perioden och hur detta påverkades av rökning bland föräldrar, syskon 

och vänner, samt föräldrarnas samtal (frekvens och kvalité) om rökning. Rökning bland 

syskon och kamrater var signifikant associerat med rökdebut. Ungdomar med hög grad av 

tilltro till egen förmåga var mindre benägna att börja röka oberoende av hur ofta föräldrarna 

samtalade om rökning och samtalens kvalité (58).  

 

I en grupp av 272 ungdomar (13-15 år) undersöktes hur self-efficacy förändrades under den 

här åldersperioden i förhållande till föräldrars, syskons och kamraters rökning. Resultatet 

visade att hög grad av självtillit vid baslinjeundersökningen (13 år) hade en signifikant 

association med intentionen att inte börja röka under hela åldersperioden upp till 15 års ålder. 

När föräldrars, syskons och vänners rökning inkluderades i en logistisk regressionsmodell var 

associationen mellan self-efficacy och rökning inte längre signifikant. Däremot visade en 

linjär regressionsanalys att låg grad av självtillit vid baslinjeundersökningen samt minskad 

tilltro till egen förmåga under åldersperioden var signifikant associerat med ökad progression 

av rökning. Det fanns också en association mellan att själv börja röka och ökad förekomst av 

rökning bland syskon och kamrater (59). 

 

I ytterligare en longitudinell studie bland 2151 ungdomar undersöktes elva förmodade 

riskfaktorer och tio skyddsfaktorer, varav self-efficacy var en faktor, och intentionen att börja 

röka. Ökning av sociala riskfaktorer i egenskap av antalet kamrater som rökte och erbjöd 

cigaretter ökade risken för rökning. Hög grad av tilltro till egen förmåga och negativa attityder 

till rökning utgjorde minskad risk för rökning (60).  

 

1.9 Skolbaserade preventionsprogram 

Skolan är en viktig arena i det hälsofrämjande arbetet och preventionsprogram mot rökning 

har pågått i skolor under de senaste 40 åren mestadels i USA men även i Europeiska länder 

och Sverige (61,62). En metaanalys av nittiofyra randomiserade kontrollerade studier (RCT) 

visar att dessa preventionsprogram haft en begränsad effekt på rökning (61). 
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Preventionsprogram baserade på Social inlärningsteori med undervisning i sociala 

färdigheter; som ökad problemlösnings- och beslutsförmåga, ökad kognitiv förmåga att stå 

emot påverkan från media och kamrater samt ökad självkänsla att hantera ängslan och stress 

vid interaktion med andra ungdomar visade en icke signifikant positiv långsiktig effekt ≥ 18 

månader jämfört med kontrollgrupperna. Program med socialt inflytande i form av normativa 

pedagogiska metoder; som livsfärdighetsträning, att minska ungdomarnas uppskattning av 

antalet vuxna och ungdomar som röker, ökad medvetenhet om medias reklammetoder, 

påverkan från kamrater och föräldrar, identifiering av högrisksituationer och träning i att säga 

nej till tobak visade en icke signifikant positiv kortsiktig effekt ≤ 18 månader och en icke 

signifikant negativ långsiktig effekt ≥ 18 månader jämfört med kontrollgrupperna (61). 

 

European Drug Abuse Prevention Trial (EU-DAP) är ett samarbetsprojekt mellan sju länder i 

Europa med start 2003 (62). Sverige har tillsammans med Belgien, Grekland, Italien, Spanien, 

Tyskland och Österrike deltagit i projektet (Cluster RCT) för att utvärdera ett standardiserat 

klassrumsprogram för tobak, alkohol och andra droger. Totalt randomiserades 170 skolor 

(7079 elever 12-14 år) till programmet Unplugged som bestod av tolv lektioner i klassrummet 

utifrån en kognitiv modell med socialt inflytande. Resultatet av utvärderingen visade 30% 

lägre ökning av daglig rökning jämfört med kontrollgrupperna (62). I Sverige deltog 14 skolor 

för intervention och nio skolor i kontrollgruppen. Resultatet för Unplugged i Sverige skilde 

sig åt gentemot de övriga sex länderna. Någon skillnad mellan interventions- och 

kontrollgrupper kunde inte påvisas vilket ansågs bero på att Sverige redan har liknande 

ANDT-program i skolan och att prevalensen av rökning är lägre än övriga länder (63). 

 

Tobaksfri Duo är ytterligare ett svenskt tobakspreventivt program som har sin grund i Social 

inlärningsteori. Programmet har pågått alltsedan 1994 i ett samarbete mellan Folktandvården, 

Samhällsmedicin och skolorna i Västerbotten. Metoden består främst av ett kontrakt där 

ungdomarna gör en skriftlig överenskommelse med en vuxen person över 18 år om att avstå 

tobak under hela högstadiet. Efter 7 års intervention utvärderades programmet 2001 och 

visade en interventionseffekt i länet med 50% mindre rökning i klass 8 och 9 men ingen effekt 

på snusning (64).   

 

I Värmland pågick ett skolbaserat preventionsprogram om tobak och munhälsa (Våra barn, 

vår framtid - ett tobakspreventivt program) i skolorna mellan 1994-2005. Verksamheten 

bekostades av Folktandvården Värmland från starten 1994 till våren 2001. 
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Folkhälsodelegationen avsatte medel läsåret 2002/2003 och 2003/2004. Hösten 2004 

saknades finansiering och programmet upphörde årsskiftet 2004/2005 utan att utvärderats. 

Folktandvården Värmland har en lång tradition av samverkan med skolorna i länet när det 

gäller munhälsofrämjande insatser avseende munhygien, kost och tobaksbruk. 

Folktandvårdens preventionsprogram om tobak och munhälsa implementerades av tio 

specialutbildade tobaksinformatörer som genomförde munhälso- och antitobakslektioner i 

länets skolor under 1994 - 2004. Lektionerna förekom huvudsakligen i klass 5 och 7 där 

ungdomarna samtalade om ämnena hälsa, munhälsa, miljö, ekonomi och reklam. Attityder 

och tilltro till egen förmåga bearbetades med värderingsövningar genom att de fick ta 

ställning till, uttrycka åsikter och ståndpunkter om tobak och munhälsa. Ungdomarnas 

kunskaper, attityder och beteenden avseende tobak och munhälsa efter skolpreventionen har 

redovisats i en magisteruppsats framlagd vid Uppsala universitet 2007 (65).    

 

I Sverige är utvärderingar av hälsofrämjande insatser i skolan av mindre omfattning och det 

finns ett behov av målgruppsanpassad kunskapsutveckling inom området. På motsvarande sätt 

behövs ytterligare studier för att förstå ungdomars self-efficacy och hur detta inverkar på 

hälsovanor. Hälsofrämjande insatser tidigt i livet kan förhindra ohälsosamma livsstilsvanor 

och en negativ hälsoutveckling senare i livet. Att förstå ungdomars uppfattning om ett 

hälsofrämjande arbete samt tilltro till egen förmåga i relation till munhälsovanor och 

tobaksbruk är av stor betydelse. Den här studien kan bidra med ökad kunskap om ungdomars 

tilltro till egen förmåga och upplevd påverkan av ett skolbaserat preventionsprogram om 

tobak och munhälsa (fortsättningsvis kallat tobakspreventivt program) i skolan. 

 

2. SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva en grupp värmländska ungdomars tobaksvanor och 

munhälsovanor samt undersöka möjliga associationer av dessa till ett tobakspreventivt 

program i skolan och deras tilltro till egen förmåga.  

 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilken uppfattning hade ungdomarna om Folktandvårdens tobakspreventiva program?   

2. Hur stark tilltro till egen förmåga hade ungdomarna i den här studien? 

3. Samvarierade ungdomarnas uppfattningar om Folktandvårdens tobakspreventiva program 

med deras tilltro till egen förmåga? 
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4. Hade ungdomarnas uppfattning om Folktandvårdens tobakspreventiva program 

associationer till deras tobaksvanor och munhälsovanor? 

5. Hade ungdomarnas tilltro till egen förmåga associationer till deras tobaksvanor 

munhälsovanor? 

 

3. METOD 

3.1 Design 

Designen är en deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie utförd som en efterundersökning av 

ett tobakspreventivt program i skolan.   

 

3.2 Urval 

Värmland är ett skogs- och landsbygdslän med stora och små kommuner och några 

medelstora städer. Befolkningens inkomstnivåer är något lägre i de flesta kommunerna 

(Hammarö kommun högre) än riket i övrigt och utbildningsnivåer ungefär i linje med 

riksgenomsnittet. 

 

Urvalet bestod totalt av 1288 ungdomar i årskurs 8 och 9 (14 och 15 år) i skolor i Arvika, 

Hammarö, Karlstad, Kil och Torsby kommuner i Värmland som deltagit i ett tobakspreventivt 

program utfört av Folktandvården vilket utgjorde studiens inklusionskriterium (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Deltagande skolor och urvalet av ungdomar i årskurs 8 och 9. 
Kommun Skola Klass Antal elever Deltagande 

 n (%)           

Arvika kommun 

 

 

 

Hammarö kommun 

 

 

Karlstads kommun 

 

 

 

Kils kommun 

 

Torsby kommun 

 
Centralskolan  

Kyrkebyskolan 

Järvenskolan 
 

Hammarlunden 

Mörmoskolan 
 

Gruvlyckeskolan 

Norrstrand  
Frödingskolan  

 

Sannerudsskolan  
 

Frykenskolan 

Stölletskolan  
Kvistbergsskolan 

 
8 (alla klasser) 

8 (alla klasser) 

8 (alla klasser) 
 

8 (klass a, c, d, e) 

8 (alla klasser) 
 

9 (alla klasser) 

9 (klass c, d) 
8 (alla klasser) 

 

9 (alla klasser) 
 

9 (alla klasser) 

9 (alla klasser) 
9 (alla klasser) 

 
198 

135 

  35 
 

  89 

129 
 

100 

  60 
138 

 

222 
 

147 

  14 
  21 

 
  31   (16) 

  67   (50) 

  10   (29) 
 

  70   (79) 

  95   (74) 
 

  42   (42) 

  39   (65) 
  58   (42) 

 

134   (60) 
 

  56   (38) 

    8   (57) 
  21 (100) 

Totalt   1288 631 (49%)  

 

Samtliga klasser utvaldes som hade erhållit ett tobakspreventivt program i klass 5 och 7 (11 

och 13 år). Samtliga elever som genomgått programmet erbjöds att delta i studien. Det totala 
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urvalet bestod av 1288 individer fördelat på 724 elever (14 år) i årskurs 8 och 564 elever (15 

år) i årskurs 9 höstterminen 2005.   

 

3.3 Frågeformulär 

En enkät bestående av totalt 50 frågor utformades för studiens syfte och frågeställningar. 

Frågeformuläret innehöll frågor om ungdomarnas sociodemografiska och socioekonomiska 

bakgrund, tilltro till egen förmåga (self-efficacy), tobak, tobaksinformation och oral hälsa. 

Enkätfrågorna baserades på liknande enkätstudier och ett psykometriskt instrument om 

självtillit, General Self-Efficacy Scale (GSE) (66). 

 

Frågeformulärets tillämpning och tillförlitlighet testades genom provintervjuer utförda av 

projektledaren och handledaren med tre pojkar och tre flickor i samma åldrar som 

ungdomarna i föreliggande studie. Enkätfrågorna lästes upp för intervjupersonerna (en person 

och en fråga i taget) och besvarades muntligt. De kommentarer som fälldes runt frågorna 

ledde till att flödet i enkäten och svarsalternativen i ett par frågor omformulerades. På så vis 

har hela formuläret testats huruvida enskilda frågor, block av frågor och blanketten som 

helhet fungerat. De två intervjuarna träffades efteråt och jämförde, samt diskuterade de 

förändringar som behövde göras. Därefter fick ytterligare en intervjuperson svara muntligt på 

frågorna och bedöma flödet av frågor i formuläret.  

 

3.4 Datainsamling 

Studien har godkänts av Karlstads universitets Forskningsetiska kommitté (Dnr C2005/398). 

Samtliga förvaltningschefer vid Barn- och ungdomsförvaltningarna inom respektive kommun 

kontaktades för information och samtycke till studiens genomförande. Rektorerna på de 

utvalda skolorna informerades om studiens upplägg och gav därefter sitt slutliga medgivande 

till undersökningen och om densamma skulle genomföras av klassmentorerna eller av 

projektansvarig. Samliga klassmentorer informerades skiftligt och muntligt om 

enkätundersökningens genomförande. Informerat samtycke inhämtades av målsman och 

eleverna före datainsamling.  

 

Tidpunkten för datainsamlingen planlades så att all insamling av data kunde ske inom en 14-

dagarsperiod vid varje skola. Datainsamling skedde från oktober 2005 till januari 2006. Vid 

tidpunkten för datainsamlingen erhöll eleverna muntlig och skriftlig information om att 

deltagandet var frivilligt, och rätten att avbryta sin medverkan utan några som helst 
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konsekvenser, samt att data var anonyma och att konfidentialitetskravet skulle tillgodoses. 

Frågeformuläret besvarades anonymt av eleven i klassrummet. Därefter la eleven själv 

formuläret i ett kuvert, förslöt detsamma och lämnade det till projektansvarig eller klassens 

mentor.  

 

3.5 Dataanalys 

All databearbetning utfördes i statistikprogrammet SPSS Statistics version 19 med deskriptiv 

och analytisk statistik. Statistisk signifikansnivå ansågs föreligga vid p-värden <0,05. 

Samtliga frågor i enkäten som utvaldes för den här studiens syfte och frågeställningar var 

strukturerade. Alla variabler analyserades först i sin grundform (obearbetade) och därefter 

som dikotoma variabler för att underlätta fortsatt bearbetning och analys. Svarsalternativ som 

var positiva ur hälsosynpunkt kodades ”0” och negativa svarsalternativ ur hälsosynpunkt 

kodades ”1”.  

 

Beroende variabler 

Folktandvårdens lektioner har påverkat mig i mina tobaksvanor (fråga 31): dikotomiserades 

”stämmer precis/ungefär” (0) och ”stämmer dåligt/inte alls” (1). 

 

Instrumentet General Self-Efficacy (GSE) består av 10 frågor (frågorna 8a-j). Varje fråga har 

fyra svarsalternativ från 1 (tar helt avstånd) till 4 (instämmer helt). Ett slumpmässigt internt 

bortfall av enstaka frågor i instrumentet GSE varierade från 1-2%. Imputeringsteknik 

användes för att hantera det interna bortfallet av maximalt 2 frågor i instrumentet GSE 

(66,67). Medelvärdet för det interna bortfallet per individ räknades samman genom att 

summera poängen för alla besvarade frågor och därefter dividera summan med antalet 

besvarade frågor. För den enskilda individen varierade medelvärdet mellan 2.22 - 3.77 

varefter medelvärden från 2.0 till 4.0 imputerades i datamatrisen för totalt 31 individer 

(66,67). 

 

Variabeln self-efficacy analyserades genom att de 10 frågorna (fyragradig skala) summerades 

till en slutlig intervallskala från 10 till 40 poäng. Skalan dikotomiserades vid medianvärdet för 

analyser av skillnader i self-efficacy (<30 (1) respektive ≥30 (0) ).  
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Oberoende variabler 

Oberoende variabler utgjordes av fem variabler med hälsovanor och som analyserades både i 

sin grundform och som dikotoma variabler:  

 

Tobaksvanor representerades av två variabler (frågorna 11, 17): ”röker du” som 

dikotomiserades ”nej, aldrig rökt/bara prövat/slutat” (0) och ”ja” (1) samt ”snusar du” som 

dikotomiserades ”nej, aldrig snusat/bara prövat/slutat” (0) och ”ja, bara ibland/nästan varje 

dag/varje dag” (1).  

 

Munhälsovanor representerades av två variabler (frågorna 46, 47): ”tandborstning” som 

dikotomiserades ”2 gånger dagen (0) och ”1gång dag/några gånger i veckan/1 gång veckan 

eller mindre” (1) samt variabeln ”tandtrådsanvändning” som dikotomiserades ”varje dag/1 

gång veckan” (0) och ”några gånger i månaden/sällan eller aldrig” (1).  

 

Kostvanor representerades av variabeln (fråga 48): ”äter godis” och dikotomiserades 

”aldrig/mindre än 1 gång i veckan/åtminstone 1gång veckan” (0) och ”en gång om dagen/flera 

gånger dagen” (1).  

 

Kovariater 

Samtliga variabler analyserades både i sin grundform och som dikotoma variabler. 

 

Sociodemografiska variabler representerades av fyra variabler (frågorna 1, 2, 3, 6): ”kön” 

dikotomiserades ”pojke” (0) ”flicka” (1); ”ålder” ≥15 år (0) och <15 år (1); ”boende” 

dikotomiserades ”bor med båda föräldrarna” (0) och ”tillsammans med mamma/tillsammans 

med pappa/för det mesta med mamma/för det mesta med pappa/ungefär lika mycket hos 

båda/tillsammans med någon annan” (1); ”familjeekonomi” dikotomiserades ”mycket 

bra/bra” (0) och ”genomsnittligt/inte särskilt bra/inte alls bra” (1) och alternativet ”vet ej” 

exkluderades.  

 

Föräldrars tobaksvanor representerades av fyra variabler (frågorna 9, 10, 15, 16): ”mammas 

respektive pappas rökning” och ”mammas respektive pappas snusvanor” som dikotomiserades 

”nej/har slutat” (0) och ”ja ibland/nästan varje dag/varje dag” (1).  
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Statistiska analyser 

Deskriptiv analys utfördes för att beskriva flickors och pojkars sociodemografiska bakgrund, 

tilltro till egen förmåga, tobaksvanor, munhälsovanor, godisvanor samt uppfattning om 

Folktandvårdens information. Vidare utfördes deskriptiv analys av föräldrars tobaksvanor och 

varifrån ungdomarna hade fått bäst information om tobak och hur de ska sköta sina tänder. 

Resultatet presenteras i form av frekvenser, medelvärden och standardavvikelser i löpande 

text, tabeller och diagram. 

 

Chitvå-test (parametriskt test) användes för att undersöka eventuella skillnader och 

associationer mellan oberoende och beroende variabler samt kovariater.  

 

Reliabiliteten av den interna konsistensen av det psykometriska instrumentet GSE 

analyserades med Cronbach´s alpha. Acceptabel reliabilitet ansågs föreligga vid Cronbach´s 

alpha >0.7 (68). 

 

Logistiska regressionsanalyser (bivariata och multivariata) användes för att analysera 

signifikanta associationer mellan oberoende och beroende variabler för att besvara 

frågeställning 4 och 5. Resultaten av ungdomarnas uppfattning om Folktandvårdens 

tobakspreventiva program och deras tilltro till egen förmåga och hur detta associerade till 

tobaksvanor, munhälsovanor och godisvanor uttrycks i OR och 95% CI. Potentiella 

confounders infördes som kovariater i regressionsmodellerna.  

 

För att jämföra om grupperna av ungdomar med lågt eller högt self-efficacy rangordnat 

Folktandvårdens tobakslektioner högre än den andra gruppen användes Mann-Whitney U-test 

för att analysera skillnader mellan de båda grupperna. Mann-Whitney U-test är ett icke-

parametriskt test och användes på grund av att skalan GSE (10-40) var negativt snedfördelad.  
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4. RESULTAT 

Av de 1288 tillfrågade ungdomarna i årskurs 8 (14 år) och årskurs 9 (15 år) valde 631elever 

(49%) att besvara enkäten. Svarsfrekvensen var 331 elever i klass 8 och 300 elever i klass 9 

fördelat på 48% pojkar och 52% flickor. Antalet deltagare varierade mellan skolorna från 

16% till 79% (Tabell 1). Det interna bortfallet på separata frågor i enkäten var lågt (1 -12%).  

 

4.1 Deskription av data 

4.1.1 Sociodemografi 

Åldersfördelningen bland eleverna var 13 - 16 år med medelvärdet 14.49 ± 0.54 SD (Tabell 

2). Sextiosju procent av ungdomarna bodde i familjer med sammanboende föräldrar. 

Därutöver var det 10% som bodde med en ensamstående mamma och 3% med en 

ensamstående pappa. Nitton procent av ungdomarna alternerade sitt boende mellan sina 

föräldrar, varav 8% mestadels bodde med sin mamma och 2% mestadels med sin pappa och 

9% ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Sex elever uppgav att de bodde med någon som 

inte tillhörde familjen (Tabell 2).  

 

4.1.1.1 Familjeekonomi 

Sjuttiotre procent av ungdomarna ansåg att de hade en familjeekonomi som var mycket bra 

eller bra. Därutöver var det 21% som ansåg att familjens ekonomi var genomsnittlig och 6% 

uppgav att deras familjeekonomi inte var särskilt bra eller inte alls bra (Tabell 2). Det fanns en 

signifikant association mellan mycket bra/bra familjeekonomi och att bo i en familj med 

sammanboende föräldrar (n=314; 72%; χ
2 

= 19.968, p=<0.001) och motsatsen en 

familjeekonomi som var ”genomsnittligt/inte särskilt bra/ inte alls bra” och att bo med en 

ensamstående förälder eller ett delat boende mellan föräldrarna (n=77; 48%; χ
2 

= 19.968, 

p=<0.001). 

 

4.1.1.2 Föräldrars tobaksvanor 

En femtedel av ungdomarna (21%) hade en mamma som rökte och 19% hade en rökande 

pappa. Sju % av mammorna och 35% av papporna snusade (Tabell 2).  
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Tabell 2. Sociodemografiska karakteristiska uppdelat på kön (N=631). Internt bortfall 1-5%.  
 Pojkar 

N=304  % 

Flickor 

N=327  % 

 

Totalt 

Bakgrund  

Ålder 
    

 

 <15år                    144 48 179 55 323 

 ≥15år 153 52 147 45 300 
Boende      

Mamma och pappa  196 65 224 69 420 

Mamma/pappa, mestadels mamma/pappa/ lika mycket båda 106 35 102 31 208 
Familjeekonomi      

Mycket bra/bra 210 72 230 74 440 
Genomsnittligt/inte särskilt bra/inte alls bra   83 28   79 26 162 

      

Föräldrarnas tobaksvanor 
    

 

Mammas rökning 
    

 

Nej 231 78 258 80 489 
Ja   66 22   66 20 132 

Pappas rökning       

Nej 245 83 252 79 497 

Ja   52 17   66 21 118 

Mammas snusning      

Nej 274 92 301 94 575 
Ja   24   8   18   6   42 

Pappas snusning      

Nej 198 67 197 63 395 
Ja   97 33 118 37 215 

 

 

4.1.2 Hälsovanor 

4.1.2.1 Egen munhälsovård 

Drygt 84% uppgav att de borstade sina tänder minst två gånger per dag, fler av flickorna 

(47%) än av pojkarna (37%) (p=0.002). Fjorton procent borstade en gång om dagen och det 

var fler av pojkarna (8%) än av flickorna (6%) som hade den vanan (p=0.002). Därutöver var 

det 2% som borstade tänderna några gånger i veckan och tre individer en gång i veckan. 

Approximal rengöring med tandtråd utfördes dagligen av 9% och av 30% en gång i veckan. 

Därutöver var det 28% som använde tandtråd några gånger i månaden och 33% sällan eller 

aldrig (Tabell 3). 

 

4.1.2.2 Godisvanor 

På frågan ”Hur ofta äter du godis?” svarade 16% att de åt godis en gång om dagen och 7% 

flera gånger om dagen. I motsats till detta uppgav 61% av ungdomarna godisätande en gång i 

veckan och 14% mindre än en gång i veckan samt att 2% uppgav att de aldrig åt godis (Tabell 

3). 
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Tabell 3. Ungdomarnas hälsovanor fördelat på kön (N=631). Internt bortfall 1-4%. 
     Pojkar 

N=304       % 

   Flickor 

N=327        % 

 

Totalt 

Tandborstning      

2 gånger om dagen eller mer 226  79 281  88 507 
1 gång om dagen eller mindre   59  21   37  12   96 

Tandtråd/tandsticka      

1 gång i veckan eller mer   107  37 129 41   236 
Några gånger i månaden eller mindre  184  63 189  59 373 

Godis        

1 gång i veckan eller mindre 213  73 251  79 464 
1 gång om dagen eller mer   77  27   65  21 142 

Rökning      
Nej 281  92 283  87 564 

Ja   23    8   41  13   64 

Snusning       
Nej 252  85 305  94 557 

Ja   46  15   18    6   64 

 

 

4.1.2.3 Tobaksvanor  

Tio procent (n=64) av ungdomarna svarade att de rökte, fler av flickorna (n=41; 6%) än av 

pojkarna (n=23; 4%) (p=0.035) (Tabell 3). På följdfrågan ”Hur ofta röker du?” (n=110) 

svarade 22% av eleverna att de rökte varje dag och 21% nästan varje dag. Därutöver var det 

ungdomar som rökte på en mer oregelbunden basis under veckosluten (5%) eller bara på 

fester (24%) och ytterligare 28% uppgav att de rökte nästan aldrig. Figur 3 visar åldern för när 

de rökte sin första cigarett.  

 

Tio procent (n=64) av eleverna rapporterade att de snusade, och det var en signifikant skillnad 

mellan flickor (n=18; 3%) och pojkar (n=46; 7%) (p=<0.001) (Tabell 3). Av de som snusade 

var det 6% som nyttjade snus varje dag, 1% nästan varje dag och 3% bara ibland. Figur 4 

visar åldern för när de provade snus första gången.  

 

 

 
Figur 3.  Rökte första cigaretten fördelat på ålder och kön.              Figur 4. Provade snus första gången fördelat på ålder och kön. 

Internt bortfall 8%.              Internt bortfall 12%. 
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4.2 Upplevd påverkan av tandvårdens tobakslektioner och self-efficacy 

Av de ungdomar som deltog i undersökningen uppgav 40% att ”mest information om tobak” 

hade de fått i skolan, av sina föräldrar (22%), från media (20%) eller sina kamrater (4%). 

Därutöver uppgav 12% Folktandvårdens tobakslektioner i skolan och 2% angav tandvården 

(Tabell 4). Den ”bästa informationen hur du ska sköta dina tänder” ansåg 59% att de hade fått 

av tandvården och 28% av föräldrarna därutöver uppgav 13% skolan, vänner, massmedia och 

andra källor (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Erhållen information om tobak och skötsel av tänderna fördelat på kön (N=631). Internt bortfall 12%. 
       Pojkar 

N=304         % 

     Flickor 

N=327          %         Totalt 

Mest information om tobak        
föräldrar    64  24    57  20 121 

i skolan  104  38  117  41 221 

vänner    13    5    11    4 24 
massmedia, tobaksreklam, andra källor    50  19    58  21 108 

folktandvården i skolan    31  11    36  13 67 

tandvården      9    3      4    1 13 

 

Bäst information om skötsel av tänderna      

föräldrar    83  31    73  26 156 
i skolan    16    6    16    5 32 

vänner/massmedia, andra källor    17    6    22    8 39 

tandvården  153  57  174  61 327 

 

Fyrtiosju procent av ungdomarna instämde i att Folktandvårdens tobakslektioner hade 

påverkat deras tobaksvanor och fler av flickorna (48%) än av pojkarna (46%) upplevde 

påverkan.  

 

Figur 5 visar en sammanställning av ungdomarnas self-efficacy (GSE) där summan av skalans 

värde 10 är minimum och 40 maximum (medelvärde = 29.3 ± 4.8 SD, median = 30,0). Som 

grupp hade pojkarna högre self-efficacy (medelvärde = 30,1 ± 4.8 SD) än flickorna 

(medelvärde = 28,5 ± 4.8 SD). Det var fler av flickorna (53%) än av pojkarna (42%) som 

hade självskattad GSE under medianvärdet < 30 och fler av pojkarna (58%) än av flickorna 

(47%) som hade självskattad GSE över medianvärdet ≥ 30 (p=0.009).     
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Figur 5. Självskattad self-efficacy (GSE) fördelat på kön. Internt bortfall 2,4%. 

Notera att figuren visar 30 procent som maximalt värde på y-axeln. 

 

Cronbach’s alpha visade att den interna konsistensen i frågeformuläret GSE var α = 0.870 

vilket visar en positiv korrelation mellan de olika frågorna. Den justerade korrelationen 

”frågor-total” varierade från 0.537 till 0.684. Cronbach’s alpha “om frågor tas bort” visade att 

värdet av Cronbach’s α hade påverkats negativt om någon av frågorna i instrumentet blivit 

borttagen. Slutsatsen är att samtliga frågor i frågeformuläret GSE hade en positiv korrelation 

med hög intern konsistens Cronbach’s alpha 0,87.   

 

 

4.3 Associationer mellan sociodemografiska och hälso- respektive tobaksrelaterade 

variabler 

Tabell 5 visar associationer mellan sociodemografiska och tobaksrelaterade variabler 

analyserade med χ
2 

- test.  

 

Det fanns könsskillnader i hälsobeteenden. Flickor borstade signifikant oftare än pojkar sina 

tänder 2 gånger per dag (n=603; 88%; χ
2 

= 9.230, p=0.002) och snusade mer sällan (n=621; 

6%; χ
2 

= 16.313, p<0.001) men rökte i större utsträckning (n=628; 13%; χ
2 

= 4.437, p=0.035).  

 

Ökad ålder ( ≥ 15 år) hade en signifikant association med ökad frekvens av rökning (n=620; 

67%; χ
2 

= 9.601, p=0.002) och snusning (n=613; 65%; χ
2 

= 7.128, p= 0.008) samt ökat 

godisintag ≥ 1 gång per dag (n=598; 55%; χ
2 

= 4.158, p= 0.041).  

 

Att bo tillsammans med sammanboende föräldrar var signifikant associerat med att inte röka 

(n=625; 69%; χ
2 

= 9.369, p= 0.002) och att inte snusa (n=618; 69%; χ
2 

= 5.379, p= 0.020). En 
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bra familjeekonomi hade en signifikant association med att inte röka (n=599; 75%; χ
2 

= 8.327, 

p= 0,004) och tandborstning ≥ 2 gånger per dag (n=577; 75%; χ
2 

= 4.770, p= 0,029).  

 

Självupplevd påverkan av Folktandvårdens tobakslektioner hade en signifikant association 

med att inte röka (n=563; 49%; χ
2 

= 7, 255; p=0,007) och inte snusa (n=559; 50%; χ
2 

= 13, 

862; p=<0,001).   

 

 

Tabell 5. Frekvensfördelning av chitvå-test mellan sociodemografiska variabler och hälso- och tobaksrelaterade 

variabler.  Statistiskt signifikanta associationer i fet stil. *Fisher´s exakta test. I samtliga fall var df 1.  
Variabler Röker  

ja 

 

 

 
n   (%) 

χ2 test; p 

 

 

 

Snusar 

ja 

 

 

 
n   (%) 

χ2 test; p Borstar 

tänderna 

≤ 2 

ggr/dag 

 
n   (%) 

χ2 test; 

p 
Använder 

tandtråd 

≤ 1 

ggr/vecka 

 
n   (%) 

χ2 test; p Äter  

godis 

≥ 1 

ggr/dag 

 
n   (%) 

χ2 test; p 

Kön 

 Flickor 

 Pojkar 

 

 41 (64) 

 23 (36) 

 

4,437 

0.035 

 

 18 (28) 

 46 (72) 

 

16,313 

<0.001 

 

 37 (38) 

 59 (62) 

 

9,230 

0.002 

 

189 (51) 

184 (49) 

 

0,923 

0.337 

 

 65 (46) 

 77 (54) 

 

3,016 

0.082 

Ålder  

< 15 år 

≥ 15 år 

 

 20 (33) 

 41 (67) 

 

9,601 

0.002 

 

 22 (35) 

 40 (65) 

 

7,128 

0.008 

 

 47 (49) 

 48 (51) 

 

0,292 

0.589 

 

198 (54) 

169 (46) 

 

1,322 

0.250 

 

 62 (45) 

 77 (55) 

 

4,158 

0.041 

Bor med  

två vuxna 

Ja 
Nej 

 

 

 32 (50) 
 32 (50) 

 

 

9,369 

0.002 

 

 

 34 (54) 
 29 (46) 

 

 

5,379 

0.020 

 

 

 61 (63) 
 35 (37) 

 

 

0,559 
0.455 

 

 

252 (68) 
121 (32) 

 

 

0,139 
0.709 

 

 

 96 (69) 
 44 (31) 

 

 

0,204 
0.651 

Bra  

familjeekonomi 

Ja 

Nej 

 

 
 37 (58) 

 27 (42) 

 

 
8,327 

0.004 

 

 
 40 (64) 

 22 (36) 

 

 
2,325 

0.127 

 

 
 56 (64) 

 32 (36) 

 

 
4,770 

0.029 

 

 
257 (71) 

104 (29) 

 

 
1,621 

0.203 

 

 
 98 (74) 

 35 (26) 

 

 
0,035 

0.853 

Mammas röker 

Ja 

Nej 

 

 25 (40) 

 37 (60) 

 

14,754 

<0.001 

 

 23 (38) 

 38 (62) 

 

10,643 

0.001 

 

 24 (25) 

 71 (75) 

 

1,547 

0.214 

 

 67 (18) 

302 (82) 

 

3,130 

0.077 

 

 25 (18) 

115 (82) 

 

0,823 

0.364 

Pappa röker 

Ja 

Nej 

 

  26 (42) 

  36 (58) 

 

22,750 

<0.001 

 

 19 (32) 

 41 (68) 

 

6,489 

0.011 

 

 25 (27) 

 67 (73) 

 

5,596 

0.018 

 

 58 (16) 

309 (84) 

 

3,175 

0.075 

 

 31 (23) 

105 (77) 

 

2,620 

0.106 

Mamma snusar 

Ja 

Nej 

 

9 (14) 

 54 (86) 

 

6,160 

0.029(F*) 

 

9 (15) 

 53 (85) 

 

6,660 

0.027 (F*) 

 

 10 (11) 

 84 (89) 

 

2,634 

0.105 

 

 27 (  7) 

336 (93) 

 

0,453 

0.501 

 

 14 (10) 

126 (90) 

 

3,086 

0.079 

Pappa snusar 

Ja 

Nej 

 

 24 (39) 

 38 (61) 

 

0,386 

0.534 

 

 24 (39) 

 37 (61) 

 

0,443 

0.506 

 

 34 (37) 

 58 (63) 

 

0,145 

0.703 

 

124 (34) 

240 (66) 

 

0,588 

0.443 

 

 42 (31) 

 94 (69) 

 

1,603 

0.205 

GSE 

<30 

≥30 

 

 31 (51) 

 30 (49) 

 

0,248 

0.619 

 

 25 (42) 

 35 (58) 

 

0,996 

0.318 

 

 47 (50) 

 47 (50) 

 

0,272 

0.602 

 

177 (49) 

188 (51) 

 

0,172 

0.679 

 

 67 (49) 

 71 (51) 

 

0,031 

0.860 

Självpåverkan  

av tandvården 

Ja 
Nej 

 

 

 18 (31) 
 41 (69) 

 

 

7,255 

0.007 

 

 

 15 (25) 
 46 (75) 

 

 

13,862 

<0.001 

 

 

 37 (42) 
 51 (58) 

 

 

0,987 
0.320 

 

 

151 (44) 
189 (56) 

 

 

3,506 
0.061 

 

 

 53 (43) 
 71 (57) 

 

 

1,422 
0.233 
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4.3.1 Bivariata regressionsanalyser 

Bivariata analyser med logistisk regression utfördes med dels ”Upplevd påverkan av 

tandvårdens tobakslektioner” och dels med self-efficacy som beroende variabler. 

 

 

Tabell 6 åskådliggör att för den totala gruppen av ungdomar visade de bivariata 

regressionsanalyserna att ålder <15 år [odds ratios (OR) 0.61, 95% konfidensintervall (CI) 

0.43-0.85], rökning, (OR 2.19, 95% CI 1.22-3.91), snusning (OR 3.04, 95% CI 1.66-5.59), 

self-efficacy <30 (OR 1.64, 95% CI 1.17-2.30) och boende utan två sammanboende föräldrar 

(OR 1.92, 95% CI 1.34-2.74), hade en signifikant association med ”Har inte upplevt påverkan 

av Folktandvårdens tobakslektioner”. Bivariata regressionsanalyser stratifierade på kön visade 

att för gruppen flickor var det ålder <15 år (OR 0.51, 95% CI 0.32-0.80), rökning, (OR 3.06, 

95% CI 1.43-6.54), self-efficacy <30 (OR 1.74, 95% CI 1.10-2.77), och boende utan två 

sammanboende föräldrar (OR 2.18, 95% CI 1.32-3.61) som hade en signifikant association 

med att inte uppleva självpåverkan. För pojkarna fanns det en signifikant association mellan 

boende utan två sammanboende föräldrar (OR 1.67, 95% CI 1.00-2.79) och att inte uppleva 

självpåverkan av tandvårdens lektioner. Av Tabell 6 framgår att i den bivariata 

regressionsanalysen stratifierat på kön var antalet flickor som snusade för få i antal vilket 

utgör anledningen till att inga data för flickor visas i tabellen.   
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Tabell 6. Odds Ratios (OR) och 95 % konfidensintervall (CI) för 13 oberoende variabler i bivariata logistiska 

regressionsanalyser för negativt svar på ”Har upplevt påverkan av Folktandvårdens tobakslektioner” i 

totalgruppen samt för flickor respektive pojkar.  Antal (n) och procent (%). Statistiskt signifikanta associationer i 

fetstil. 
    

  Har inte upplevt påverkan av Folktandvårdens tobakslektioner 
   OR (95% CI) 

 

 N (%) Totalgruppen 

Flickor  

 
327 (52%) 

Pojkar  

 
304 (48%) 

 

Ålder  < 15 år 560 (89) 0.61 (0.43-0.85) 
 

 

 0.51 (0.32-0.80) 

 

 0.75 (0.46-1.22) 

 

Röker (ja)  563 (89)   2.19 (1.22-3.91) 

 

 

 3.06 (1.43-6.54) 

 

 1.31 (0.52-3.31) 

 

Snusar (ja)  559 (89)  3.04 (1.66-5.59) 

 

  

 -------------------  

 

 1.85 (0.94-3.64) 

 

Borstar tänderna 546 (87)  1.26 (0.80-2.00) 
≤ 2 ggr/dag 

 

 

 1.62 (0.78-3.35) 

 

 1.05 (0.57-1.93) 

 
Använder tandtråd 551 (87)  1.39 (0.98-1.96) 

≤ 1 ggr/vecka 

 

 
 1.35 (0.84-2.15) 

 
 1.44 (0.87-2.39) 

 

Äter godis  548 (87)  1.28 (0.85-1.91) 

≥ 1 ggr/dag 
 

 

 1.50 (0.84-2.71) 

 

 1.09 (0.62-1.90) 

 

Self-efficacy 557 (88)  1.64 (1.17-2.30) 

< 30 

 

 

 1.74 (1.10-2.77) 

 

 1.56 (0.95-2.55) 

 
Bor utan  563 (89)  1.92 (1.34-2.74) 

två vuxna 
 

 

 2.18 (1.32-3.61) 

 

 1.67 (1.00-2.79) 

 

Dålig familje- 542 (86) 1.35 (0.93-1.97) 
ekonomi (ja) 

 

 

 1.18 (0.70-2.00) 

 

 1.55 (0.90-2.67) 

 
Mamma  557 (88) 1.35 (0.90-2.02) 

röker (ja) 

 

 
 1.32 (0.75-2.32) 

 
 1.38 (0.77-2.46) 

 

Pappa  552 (88) 1.27 (0.83-1.94) 

röker (ja) 
  

 

 1.37 (0.78-2.42) 

 

 1.16 (0.61-2.20) 

 

Mamma  554 (88)   1.38 (0.70-2.70) 
snusar (ja) 

 

 

 1.31 (0.48-3.54) 

 

 1.42 (0.57-3.56) 

 
Pappa  548 (87)   1.24 (0.87-1.76) 

snusar (ja) 

 

 
 1.08 (0.67-1.74) 

 
 1.48 (0.87-2.51) 
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Tabell 7 visar bivariata regressionsanalyser med self-efficacy som beroende variabel.  I totala 

gruppen av ungdomar var det den oberoende variabeln dålig familjeekonomi (OR 2.73, 95% 

CI 1.87-3.98) som var signifikant associerad med self-efficacy <30. I den stratifierade 

analysen på kön fanns också en signifikant association mellan dålig familjekonomi (OR 2.17, 

95% CI 1.26-3.71) för gruppen ”flickor och dålig familjeekonomi” (OR 3.64, 95% CI 2.13-

6.22) för gruppen ”pojkar och self-efficacy <30”.   

 

 

Tabell 7. Odds Ratios (OR) och 95 % konfidensintervall (CI) för 12 oberoende variabler i bivariata logistiska 

regressionsanalyser för positivt svar på ”låg self-efficacy <30” i totalgruppen samt för flickor respektive pojkar.  

Antal (n) och procent (%). Statistiskt signifikanta associationer i fetstil. 
    

   Self-efficacy < 30  
   OR (95% CI) 

 

 N (%) Totalgruppen 

Flickor  

 
327 (52%) 

Pojkar  

 
304 (48%) 

 

Ålder  < 15 år 609 (97) 0.95 (0.69-1.30) 
 

 

 0.89 (0.57-1.38) 

 

 0.96 (0.60-1.54) 

 

Röker (ja)  613 (97)   1.14 (0.67-1.94) 
 

 

 1.11 (0.57-2.15) 

 

 1.02 (0.42-2.51) 

 

Snusar (ja)  607 (96)  0.76 (0.44-1.30) 
 

 

 1.72 (0.62-4.76) 

 

 0.60 (0.30-1.19) 

 

Borstar tänderna 589 (93)  1.12 (0.72-1.75) 
≤ 2 ggr/dag 

 

 

 0.97 (0.49-1.94) 

 

 1.40 (0.78-2.50) 

 
Använder tandtråd 596 (95)  1.07 (0.77-1.49) 

≤ 1 ggr/vecka 

 

 
 1.03 (0.66-1.62) 

 
 1.17 (0.71-1.90) 

 

Äter godis  593 (94)  1.04 (0.71-1.52) 

≥ 1 ggr/dag  
 

 

 1.32 (0.76-2.29) 

 

 0.88 (0.51-1.50) 

 

Bor utan  613 (97)  1.08 (0.77-1.51) 
två vuxna 

 

 

 1.14 (0.71-1.83) 

 

 1.06 (0.66-1.72) 

 
Dålig familje- 588 (93) 2.73 (1.87-3.98) 

ekonomi (ja) 

 

 

 2.17 (1.26-3.71) 

 

 3.64 (2.13-6.22) 

 

Mamma  608 (96) 1.28 (0.87-1.90) 

röker (ja) 
 

 

 1.60 (0.91-2.81) 

 

 1.06 (0.61-1.86) 

 

Pappa  602 (95) 1.25 (0.83-1.88) 
röker (ja) 

  

 

 1.25 (0.72-2.18) 

 

 1.21 (0.65-2.22) 

 

Mamma  602 (95)   1.57 (0.82-2.98) 

snusar (ja) 
 

 

 2.45 (0.85-7.04) 

 

 1.22 (0.52-2.87) 

 

Pappa  595 (94)   1.35 (0.96-1.89) 
snusar (ja) 

 

 

 1.31 (0.82-2.08) 

 

 1.34 (0.82-2.21) 
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4.3.2 Multivariata analyser 

De variabler som identifierats som statistiskt signifikanta i de bivariata analyserna (Tabell 6) 

(ålder <15 år, röker, snusar, self-efficacy <30 och boende utan två sammanboende föräldrar) 

inkluderades med variabeln ”har inte upplevt påverkan av Folktandvårdens tobakslektioner” i 

en gemensam multivariat regressionsmodell. I totalgruppen var tre oberoende variabler 

statistiskt signifikant associerade med att inte uppleva påverkan av Folktandvårdens 

tobakslektioner, nämligen: snusning (OR 2.77, 95% CI 1.42-5.41), self-efficacy <30 (OR 

1.70, 95% CI 1.19-2.42) och boende utan två sammanboende föräldrar (OR 1.71; 95% CI 

1.17-2.51). Ålder <15 år (OR 0.65, 95% CI 0.46-0.93) gav lägre risk för att inte uppleva 

påverkan. I stratifierade analyser på kön föll tre oberoende variabler ut som statistiskt 

signifikanta för flickorna, nämligen ålder <15 år (OR 0.48, 95% CI 0.29-0.79), self-efficacy 

<30 (OR 1.78, 95% CI 1.08-2.93) och boende utan två sammanboende föräldrar (OR 1.75, 

95% CI 1.01-3.03). För pojkarna var det boende utan två sammanboende föräldrar (OR 1.71, 

95% CI 1.00-2.92) som signifikant associerade med att inte uppleva påverkan (Tabell 8).  

 

Tabell 8. Multivariat logistisk regressionsanalys. Odds Ratios (OR) och 95 % konfidensintervall (CI) för 5 

signifikanta oberoende variabler för negativt svar på “Har upplevt påverkan av Folktandvårdens tobakslektioner” 

i totalgruppen samt för flickor respektive pojkar.  Antal (n) och procent (%). Statistiskt signifikanta associationer 

i fetstil. 
    

 Har inte upplevt påverkan av Folktandvårdens tobakslektioner  
(OR (95% CI) 

 

                    N (%) Totalgruppen 

 

Flickor  
 

327 (52%) 

 

Pojkar  
 

304 (48%) 

 

Ålder  < 15 år 540 (86) 0.65 (0.46-0.93) 
 

 

 0.48 (0.29-0.79) 

 

 0.86 (0.51-1.44) 

 

Röker (ja)  540 (86)   1.83 (0.96-3.50) 
 

 

 1.88 (0.79-4.46) 

 

 1.36 (0.47-3.92) 

 

Snusar (ja)  540 (86)  2.77 (1.42-5.41) 

 

 

 -------------------  

 

 1.87 (0.89-3.94)  

 

Self-efficacy 540 (86)  1.70 (1.19-2.42) 
<30 

 

 

 1.78 (1.08-2.93) 

 

 1.60 (0.95-2.67)  

 
Bor utan  540 (86)  1.71 (1.17-2.51) 

två vuxna 

 

 

 1.75 (1.01-3.03) 

 

 1.71 (1.00-2.92) 
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4.4 Samvariation mellan upplevd påverkan av tandvårdens lektioner och self-efficacy 

Det inbördes förhållandet mellan de båda beroende variablerna analyserades med Chitvå-test 

och Mann-Whitney U-test för att undersöka skillnader mellan de två grupperna av ungdomar 

som skattat self-efficacy <30 respektive ≥30 och hur detta samvarierade med tandvårdens 

tobakslektioner.    

 

Associationen mellan självupplevd påverkan av tandvårdens tobakslektioner och self-efficacy 

≥30 var signifikant (n=557; 58%; χ
2 

= 8.403, p=0,004).  

 

Mann-Whitney U-test visade också att det fanns en signifikant skillnad mellan självupplevd 

påverkan av tandvårdens tobakslektioner och att inte uppleva självpåverkan i relation till self-

efficacy <30 och ≥30 (U=33893.500; N=262stämmer precis, mean 260.86 och N=295stämmer inte alls, 

mean 295.11, p=0.004). 

 

Ytterligare ett Mann-Whitney U-test med tandvårdens tobakslektioner som dikotom variabel 

och GSE som kontinuerlig variabel (10 - 40; median 30.0) visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan självupplevd påverkan och att inte uppleva självpåverkan av tandvårdens 

tobakslektioner i relation till GSE (U=33450.000; N=262stämmer precis, mean 298.83 och 

N=295stämmer inte alls, mean 261.39, p=0.006). 

 

 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning av viktigaste fynd 

Analysen visade signifikanta könsskillnader i hälsovanor, self-efficacy och upplevd 

självpåverkan av tandvårdens tobakslektioner. Flickorna borstade signifikant oftare än 

pojkarna sina tänder 2 gånger per dag och snusade mer sällan men rökte i större utsträckning. 

Som grupp hade flickorna lägre self-efficacy ≤ 30 än pojkarna. Dålig familjeekonomi var en 

signifikant riskfaktor för låg self-efficacy ≤ 30. Hög grad av self-efficacy ≥30 gav signifikant 

högre sannolikhet att uppleva självpåverkan av tandvårdens tobakslektioner. I totalgruppen 

identifierades tre signifikanta riskfaktorer för att inte uppleva självpåverkan av tandvårdens 

tobakslektioner, nämligen snusning, self-efficacy <30, och boende utan två vuxna. Ålder <15 
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år gav lägre risk för att inte uppleva påverkan. I stratifierade analyser på kön kvarstod detta 

för flickorna och för pojkarna kvarstod endast boende utan två vuxna.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I den här undersökningen skedde tobaksdebut i alla åldrar mellan 10 - 15 års ålder bland både 

flickor och pojkar, vilket överensstämmer med andra undersökningar (56). Från att testa tobak 

första gången till att utveckla ett nikotinberoende med dagligt bruk är en utvecklingsprocess 

över ett par års tid (55,56). Det fanns också skillnader i den aktuella studien hur ofta 

ungdomarna använde tobak från att nästan aldrig röka och snusa till ett dagligt bruk. Detta 

kan tänkas förklaras med att de befann sig i olika stadier i utvecklingen och upptrappningen 

till dagligt bruk. De ungdomar som använde tobak varje dag eller nästan varje dag kan ha 

varit nikotinberoende och haft svårigheter med att sluta röka eller snusa (57). Att tobaksbruket 

ökade med ökad ålder kan också tyda på ett etablerat nikotinberoende och speciellt om 

tobaksbruket började redan vid 10 års ålder. CAN:s årliga undersökningar visar också att 

förekomsten av rökning och snusning nära nog fördubblas mellan årskurs nio och åk 2 i 

gymnasiet (46). 

 

I linje med andra studier visar undersökningen att föräldrars tobaksbruk är en riskfaktor för att 

ungdomar ska börja röka eller snusa (56,60,69). En svensk prospektiv kohortstudie visade att 

fäders snusbruk ökade risken starkt för att pojkar skulle börja snusa. Mödrars rökning 

utgjorde däremot en större riskfaktor för rökning hos både flickor och pojkar (70). Enligt 

Banduras och Ajzens psykosociala teorier har kognitiva processer betydelse för individens val 

av beteende (48,49,52). Under adolescensen påverkas individen starkt av olika sociokulturella 

rollmodeller. Dessa förebilder kan fungera som riskfaktorer för ohälsosamma livsstilsvanor 

eller vara till stöd för hälsosamma val (8,53,58,64). 

 

Sociodemografiska faktorer kan antingen utgöra riskfaktorer eller skyddsfaktorer för 

ungdomars hälsovanor (60). I den här studien visade analys med χ
2
-test att boende 

tillsammans med båda föräldrarna hade en signifikant association med att inte själv röka och 

snusa vilket är i linje med resultatet av två andra nordiska tvärsnittsstudier (71,72). I den 

isländska studien ökade risken för daglig rökning för barn som inte bodde med båda sina 

föräldrar (71). Den svenska studien visade att boende med en ensamstående förälder utgjorde 

en mycket större riskfaktor för rökning än delat boende mellan båda föräldrarna (72). Rökning 

är vanligare i socioekonomiskt svaga grupper och i Sverige är ensamstående mammor en av 
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de grupper i samhället som har sämst ekonomi och röker mest (2). I föreliggande studie fanns 

en signifikant association mellan att bo tillsammans med sammanboende föräldrar och en 

mycket bra eller bra familjeekonomi. Ungdomar som uppgav en bra familjeekonomi hade 

bättre hälsovanor, och rökte mindre samt borstade tänderna 2 gånger per dag. Detta är i linje 

med en tvärsnittsstudie från Skottland som också visar att familjekontexten har betydelse för 

hälsovanor. Denna studie visade att tandborstning 2 gånger per dag utfördes oftare av flickor 

och pojkar med högre socioekonomisk status och bland dem som bodde med sammanboende 

föräldrar (73). Svenska studier har rapporterat att låg socioekonomisk status och 

tandborstning mindre än 2 gånger per dag har samband med ökad förekomst av karies och 

gingivit (26,42,43). I ytterligare en svensk studie visade en multivariat modell att manligt kön, 

rökning och tandborstning mindre än 2 gånger per dag var associerat med att inte planera 

framtida tandvårdsbesök vilket i förlängningen är en social riskfaktor för sämre munhälsa 

(40).  

 

I studien fanns ett mönster av könsskillnader i flickors och pojkars tobaksbruk liksom i andra 

svenska undersökningar bland både ungdomar, unga vuxna och vuxna individer (40,46,56). 

Under adolescensen formas en vuxen identitet som kvinna eller man. Maktfördelningen i 

samhället mellan kvinnor och män skapar ett socialt kön under inverkan av psykologiska och 

sociokulturella processer. Vad som är accepterat som feminint eller maskulint avgörs av ålder, 

etnicitet, religion, social bakgrund och rådande samhällsnormer (74,75). Vilken inverkan 

livsvillkor utifrån ett genusperspektiv har på svenska ungdomars tobaksvanor är mindre 

studerat. En svensk studie med fokusgruppsintervjuer visar stereotypa könsskillnader i 

flickors och pojkars inställning till tobaksbruk. Rökning betraktades som ett könsneutralt 

karaktärsdrag fast mera åt det feminina hållet. Rökare bland båda könen ansåg att flickor som 

rökte var ”coola”, glamourösa och populära. Både pojkar och flickor uttryckte att rökning var 

en social aktivitet och ett sätt att skaffa sig vänner på den sociala arenan. Snusning var en 

typiskt manlig vana bland ”män” som byggnadsarbetare och de som ägnar sig åt maskulina 

sporter som hockey och fotboll. Det ansågs inte feminint att flickor snusade och om så var 

fallet skulle det skötas diskret (76). I en kvalitativ studie bland ishockeyspelande pojkar 

framkom att snusning var ett sätt att ge uttryck för en maskulin och macho image (77). 

Tobaksbolagens marknadsföring av tobak och bildspråket i film och TV bidrar förmodligen 

till att skapa feminina och maskulina förebilder kring rökning och snusning (77,78). Den här 

studien visar att könsskillnaderna i tobaksvanor grundläggs tidigt och andra studier bekräftar 

att mönstret kvarstår upp i vuxen ålder (40,46).   
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I resultaten fanns även könsskillnader i tandborstningsvanor: tandborstning 2 gånger om 

dagen utfördes signifikant oftare av flickorna, vilket har framkommit i flera andra 

undersökningar (27,40,73,79). Det var fler flickor som använde tandtråd och åt mindre godis 

än pojkarna vilket resultaten från andra undersökningar också visat (41,79). Varför pojkar har 

sämre munhälsovanor än flickor behöver undersökas ytterligare men kan förmodligen 

förklaras utifrån sociala normer, psykologiska egenskaper och sociala förväntningar 

(49,52,80). 

 

Ytterligare könsskillnad var att pojkarna hade signifikant högre self-efficacy än flickorna 

vilket är i linje med en tidigare svensk studie (81). Andra författare har rapporterat att 

självtillit varit associerat med goda munhälsovanor och minskad rökdebut (53,54,58-60,80). 

Bland de värmländska ungdomarna fanns inga sådana associationer för munhälsovanor och 

tobaksvanor. Däremot var dålig familjeekonomi en signifikant riskfaktor för låg self-efficacy 

<30 för både flickor (OR 2.17) och pojkar (OR 3.64). Endast ett fåtal studier har undersökt 

förhållandet mellan låg socioekonomisk status (SES) och self-efficacy. Den Europeiska 

HELENA-studien bland ungdomar i åldern 12-17 år från 10 europeiska städer visade att låg 

SES hade en signifikant association med låg självtillit och mindre fysisk aktivitet (82). Att 

värmländska ungdomar med dålig familjeekonomi hade lägre självtillit kan möjligtvis 

förklaras utifrån begreppet empowerment; som skulle kunna innebära att ungdomar från en 

låg socioekonomisk miljö upplever mindre självkänsla, autonomi och egenmakt att utöva 

kontroll över sitt eget liv (83). Hur SES inverkar på self-efficacy och orala hälsobeteenden är 

något som behöver undersökas ytterligare.  

 

Ungdomar med hög self-efficacy upplevde signifikant mer självpåverkan av tandvårdens 

tobakslektioner än ungdomar, och då särskilt flickor, med låg självtillit. Huruvida tandvårdens 

personal genom att bearbeta attityder och normer stärkte ungdomarnas tilltro till egen 

förmåga, eller att hög self-efficacy hos enskilda individer gjorde det lättare att uppleva 

beteendekontroll och därmed självpåverkan går inte att uttala sig om med denna 

tvärsnittsstudie. Andra författare har däremot i longitudinella studier kunnat visa att ungdomar 

med hög self-efficacy varit mindre benägna att börja röka under adolescensen (58-60).  

 

I den här undersökningen var självupplevd påverkan av tobakslektionerna associerat med att 

inte röka och snusa. Skolprogram mot tobak som baserats på Banduras sociala inlärningsteori 
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och normativa pedagogiska metoder har haft en måttlig effekt på rökning i USA och Europa 

(61). Sverige har en lång tradition av tobakspreventivt arbete i skolan men få program är 

utvärderade (62-64). Tobaksfri Duo i Västerbotten är dock utvärderad. Detta program startar i 

årskurs sex med att tandvårdspersonal har lektioner där eleverna bearbetar attityder och 

normer kring tobak. Därefter väljer eleverna själva om de vill teckna kontrakt med en vuxen 

person som stöd för att hålla sig tobaksfri under tre år. Programmet har haft god effekt på 

rökning men inte på snusning (64).  Det svenska programmet Unplugged som bestått av tolv 

lärarledda lektioner i livskunskap har upplevts tidskrävande och utvärderingen visade inte 

bättre resultat än för kontrollgruppens ANT-program (62,63).  

 

I de bivariata analyserna var boende utan två vuxna signifikant associerat med att inte uppleva 

självpåverkan av tandvårdens lektioner. I den multivariata logistiska regressionsmodellen 

kvarstod detta för båda könen. Det går inte att ge någon entydig förklaring till detta utifrån 

litteraturen. Undersökningar visar att boende tillsammans med en förälder är en psykosocial 

riskfaktor för psykisk ohälsa, antisocialt beteende och andra uppförande problem och att 

risken är något större för pojkar än för flickor (72,84,85). En undersökning visar att 

svårigheter att prata med pappan ökade risken för uppförandeproblem och att självrapporterat 

uppförandeproblem associerade med svårigheter att prata med mamman (72). I en norsk 

longitudinell kohortstudie framkom att barn till ensamstående mödrar var en ekonomiskt 

utsatt grupp men att ett socialt riskbeteende med alkohol, rökning och mobbning inte enbart 

kunde förklaras utifrån absolut fattigdom utan att relativ fattigdom (social hierarki) under 

adolescensen kunde vara en potentiell förklaring (85). Adolescensen är en känslig period i 

livet och barn till ensamstående föräldrar oavsett bakomliggande orsak verkar utifrån 

litteraturen vara en grupp med större risk för sämre välmående, utåtagerande beteenden och 

mindre självkontroll. En hypotes och möjlig förklaring utifrån litteraturen är att låg 

självkänsla, låg tilltro till egen förmåga och personlig oförmåga att inhämta, förstå och 

värdera hälsoinformation gör att utfallet av hälsofrämjande insatser skiljer sig mellan barn till 

ensamstående föräldrar och barn som bor i kärnfamiljer men detta behöver undersökas vidare 

(83,86,87).  

 

Hälsopromotion innebär att skapa möjligheter för individen eller gruppen att i ett socialt 

sammanhang finna strategier för att kunna göra hälsosamma val (5,8,9). Hälsoinformation av 

tandvårdspersonal i skolan eller vid årliga hälsoundersökningar visar att det har en påverkan 

på ungdomars attityder och intentioner till att förbättra sina hälsovanor. Ungdomarna har 
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oftast uppfattat hälsoinformationen som värdefull, positiv och tillfredsställande men de har 

också önskat ytterligare undervisning utifrån sina upplevda behov (40,65,88-90). Att de 

värmländska ungdomarna upplevde självpåverkan av tandvårdens tobakslektioner är därför 

värdefull kunskap i ett fortsatt hälsofrämjande arbete.   

 

5.3 Metoddiskussion 

När tandvården startade sitt tobakspreventiva program i länets skolor 1994 genomfördes 

aldrig någon baslinjeundersökning. Under åren 1994 - 2005 genomfördes inte heller någon 

formativ utvärdering av interventionsmetoden eller summativ utvärdering av resultatet. 

Utvärdering av hälsofrämjande insatser tar tid och resurser i anspråk men innebär värdefull 

kunskap. En utvärdering visar om insatta åtgärder haft effekt på gruppnivå men kan även 

vidga perspektiven på organisationsnivå. Den starkaste designen för att utvärdera ett 

hälsoprogram anses vara randomiserade och kontrollerade experiment (RCT) men är svåra att 

genomföra i folkhälsoarbete eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig kontrollgrupp. En 

design som kunde varit aktuell för det värmländska programmet är kvasiexperimentell studie. 

För kvasiexperimentell design krävs en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp med 

mätning före den preventiva insatsen och en efterföljande eftermätning. Eftersom tidigare 

mätningar saknades blev valet av design i den här studien en deskriptiv och komparativ 

tvärsnittsundersökning som genomfördes som en efterundersökning. I en 

tvärsnittsundersökning sker mätning vid ett tillfälle för att undersöka samband/associationer 

(inte kausalitet) mellan flera hälsorelaterade variabler eller faktorer. Resultatet visar en 

tvärsnittsbild av den utvalda populationen vid en given tidpunkt. Däremot kan inte resultatet 

visa hur det såg ut före interventionen eller förklara utfallet av en intervention. Exempelvis 

går det inte med en tvärsnittsstudie att undersöka vilka hälsovanor ungdomarna hade i den här 

studien före det tobakspreventiva programmet och om hälsovanorna ändrades efter 

tobakslektionerna. En tvärsnittsstudie som eftermätning kan däremot användas som 

kartläggning och ge värdefull kunskap för vidare undersökningar eller planering av 

hälsofrämjande åtgärder (91).  

 

Av de ungdomar som genomgått tandvårdens tobakspreventiva program var det ett stort 

externt bortfall. Drygt hälften (51%) av ungdomarna valde att inte delta i studien och 

anledningen är inte känd. Deltagandet mellan skolorna varierade också mellan 16% till 79% 

vilket kan tyda på ett selektivt urval från skolans sida där endast de mest engagerade lärarna 

med avseende på tobak och munhälsa valde att prioritera undersökningen. En trolig 
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förklaring, som grundar sig på samtal med skolornas personal var att klassmentorerna 

upplevde en stor arbetsbörda och tidspress, och därför kanske inte prioriterade 

datainsamlingen. Den stora arbetsbördan var också den förklaring som gavs till att 

datainsamlingen skedde över en längre tidsperiod från oktober 2005 till januari 2006. 

Rektorerna vid några skolor uppgav även att eleverna varit föremål för många av 

universitetets undersökningar och var trötta på att svara på enkäter. Det kan också innebära att 

urvalet blev selektivt om endast de ungdomar som ansåg sig ha goda hälsovanor valde att 

delta i studien. Under senare år har svarsbenägenheten på enkätstudier minskat (92). Ett större 

deltagande hade varit önskvärt för att säkerställa resultatet och stärka studiens validitet. Av de 

631 elever som besvarade enkäten hade 605 individer (96%) haft tobaksinformation vid två 

tillfällen (klass 5 och 7) och 26 individer (4%) vid ett tillfälle under en temadag om tobak. 

Svarsfördelningen mellan könen var relativt jämnt fördelad (48% flickor och 52% pojkar) 

varför resultaten om könsskillnaderna kan anses valida. Trots det begränsade urvalet och att 

antalet deltagare mellan de olika skolorna varierade mellan 16% till 79% var det en god 

fördelning  med hänsyn till sociodemografisk bakgrund med ett urval av elever från stad, 

större och mindre tätorter samt glesbygdsområde. Det interna bortfallet på separata frågor i 

enkäten var lågt (1-12%) och tyder på att antalet frågor i enkäten (50 frågor) var acceptabelt. 

Ett anonymt deltagande ökar även sannolikheten för sanna svar (93).  

 

Vid självrapportering i undersökningar är internt bortfall av svar på enskilda frågor i ett 

instrument med flervalsfrågor ett vanligt problem. Ett stort internt bortfall kan orsaka 

osäkerhet i hur resultatet ska tolkas. I det här fallet hanterades ett internt slumpmässigt bortfall 

(1-2%) och maximalt 2 frågor i instrumentet GSE med imputeringsteknik med hjälp av 

metoden ”case mean substitution”.  Metoden bör inte användas på alltför stora interna 

systematiska bortfall (30-40%) eftersom värdet av Cronbach’s alpha kan påverkas. Fördelen 

med den här metoden är att det går att räkna ut medelvärdet för de bortfallna frågorna för 

varje individ och sedan imputera dessa värden som är baserade på individen egna värden 

(66,67). Instrumentet GSE som är avsett att mäta aspekter av samma psykometriska 

egenskaper har visat god validitet och reliabilitet i ett stort antal studier genomförda i olika 

länder. I dessa studier har den interna konsistensen mätt med Cronbach´s alpha varierat från α 

= 0.75 till 0.91 (94). I en svensk studie på ett randomiserat urval av 7835 individer i åldern 19 

- 24 år var α = .91 (81). I den aktuella studien var Cronbach’s alpha för GSE 0.87, vilket 

påvisar en hög intern konsistens och god reliabilitet (58,81,94).   
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Enkätfrågorna som använts som underlag för den här studien är baserade på liknande 

enkätstudier. Frågorna om munhälsa har tidigare testats för test-retest reliability (41). Däremot 

har reliabiliteten för hela frågeformuläret inte testats genom test-retest på grund av praktiska 

skäl. Att samtliga frågor med undantag av frågan om självpåverkan av tandvårdens 

tobakslektioner har använts i andra undersökningar stärker studiens interna validitet. Det kan 

diskuteras om ungdomarna kan skilja på tandvårdens information och skolans 

tobaksinformation i skolan. Resultatet av tidigare kvalitativa studier och tidigare manifest 

innehållsanalys bland de värmländska ungdomarna tyder ändå på att tandvårdens information 

engagerar ungdomarna varför svaren om självupplevd påverkan av tandvårdens lektioner 

förmodligen visar en sann bild (65,88,89). Resultatet när det gäller munhälsovanor 

(tandborstning, tandtråd, godisvanor) överensstämmer väl med mönstret av munhälsovanor 

som andra svenska författare har redovisat vilket tyder på god validitet (26,27,40-43). 

Egenrapportering av tobaksvanor anses ha en hög sensivitet och risken för underrapportering 

är högre än överrapportering (95). Mönstret av tobaksvanor skiljer sig inte nämnvärt från 

andra undersökningar varför ungdomarnas tobaksvanor i den här studien bedöms tämligen 

valida (46).   

 

Den här undersökningen är genomförd med en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Resultatet kan kvantifieras och i viss mån generaliseras till en större 

population av ungdomar i Sverige.   

 

Förslag på framtida studier utifrån den här undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv 

studera hur sociodemografiska faktorer inverkar på hälsoundervisning och flickors och 

pojkars hälsovanor.   

 

 

5.4 Konklusion 

Slutsatser av studien är att det fanns genomgående könsskillnader i hälsovanor och tilltro till 

egen förmåga. Tandvårdens tobaksförebyggande arbete medverkade till att ungdomarna 

upplevde självpåverkan på tobaksvanor. Sociodemografiska faktorer inverkade på 

ungdomarnas upplevelser av det förebyggande arbetet. Den kunskap som genererats i studien 

kan ge underlag för planering av preventions- och promotionsstrategier både i den kliniska 

verksamheten och vid hälsofrämjande arbete i skolan.    
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