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Sammanfattning 

Bakgrund: Oral hälsa definieras som ett tillstånd där individen är fri från orala sjukdomar 

samt störningar som påverkar munhålan negativt. Inom tandvården har oral hälsa länge setts 

utifrån ett biologiskt synsätt. Idag inriktas den på ett mer holistiskt synsätt som innefattar en 

individs välbefinnande och upplevelse av den egna orala hälsan.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa rökarens självupplevda orala hälsa samt uppfattning 

om rökningens påverkan på den orala hälsan.  

Metod: En kvalitativ studie genomfördes med intervjuer som datainsamling. Åtta rökare i 

åldrarna 27-65 inkluderades. Inklusionskriterier var rökare som hade rökt i minst fem år, 

minst fem cigaretter dagligen och som kunde uttrycka sig på svenska. 

Resultat: Samtliga informanter upplevde obehag och orala besvär i munnen som hade en 

påverkan på deras välbefinnande. Obehagen kunde upplevas som muntorrhet, dålig andedräkt 

samt missfärgningar. Orala besvär upplevdes som karies, blottlagda tandhalsar och 

tandköttsinflammation. Informanterna uppfattade också att rökning hade konsekvenser på den 

orala hälsan. Vissa informanter hade inte tillräckligt med kunskaper om hur rökning 

påverkade den orala hälsan. 

Slutsats: Informanterna upplevde obehag och orala besvär i munnen och att det hade en 

påverkan på deras välbefinnande. Studien visade även att informanterna uppfattade att 

rökning hade en påverkan på den orala hälsan. 
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Abstract 

Background: Oral health is defined as a state where the individual is free from oral diseases 

and disorders that affect the oral cavity negatively. In dentistry, oral health has for long time 

been described from a biological perspective. Today oral health is described from a holistic 

perspective that includes a more general well-being of a person as well as various states and 

functions of the oral cavity. 

Aim: The aim of the study is to elucidate the smoker's self-perceived oral health and 

perceptions of how smoking can have an impact on oral health. 

Method: A qualitative study was carried out with interviews as a data collection. Eight 

smokers between the ages of 27-65 were included. Inclusion criteria were smokers who have 

smoked at least five years and at least five cigarettes a day and can speak Swedish. 

Results: All informants experienced some discomfort in their mouth that had an impact on 

their well-being. Discomfort could be experienced as dry mouth, bad breath and discoloration 

of teeth. Oral discomfort experienced as caries, exposed tooth roots and gingivitis. The 

informants also perceived that smoking had an impact on oral health. Some informants did not 

have enough knowledge about how smoking affects oral health. 

Conclusion: All informants experienced some discomfort in their mouth that had an impact 

on their well-being. The informants also perceived that smoking had an impact on oral health. 
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INTRODUKTION 

Oral hälsa 

Världshälsoorganisationen (2012) har definierat oral hälsa som ett tillstånd där individen bör 

vara fri från orala sjukdomar såsom tandköttssjukdomar, karies och parodontit samt störningar 

som påverkar munhålan negativt. Faktorer som kan leda till orala sjukdomar innefattar dålig 

munhygien, tobaksanvändning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosam kost (WHO 2012). 

Inom tandvården har oral hälsa länge setts utifrån ett biologiskt synsätt där kliniska mått som 

registrering av karies och fickdjup dominerat. Dessa mått talar endast om vilken utbredning 

sjukdomen har, och inte vilken inverkan den orala hälsan har på patientens funktionella och 

sociala välbefinnande (Corson et al. 1999, Locker 2004). Idag inriktas oral hälsa på ett mer 

holistiskt synsätt som innefattar allmänhälsa och välbefinnande samt olika tillstånd och 

funktioner i munhålan (Preboth 2000). Patientens självupplevda orala hälsa har därmed fått en 

större betydelse än tidigare (Inglehart & Bagramian 2002). Enligt en konsensuskonferens i 

Jönköping ska den orala hälsan bidra till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med 

upplevda och fullgoda orala funktioner, i förhållande till individens förutsättningar, samt 

frånvaro av oral sjukdom (Hugoson et al. 2003). I en rapport från Socialstyrelsen (2010) 

framgår att den svenska befolkningens självskattade tandhälsa är god och att de flesta 

uppsöker tandvården regelbundet. Personer med socioekonomiska problem samt utlandsfödda 

personer har en sämre upplevd tandhälsa och sämre tandstatus. Dessa individer har även 

oregelbunden kontakt med tandvården (Socialstyrelsen 2010). 

Självupplevd oral hälsa  

Enligt holistisk hälsoteori är självupplevd oral hälsa en individuell upplevelse (Nordenfelt 

2003). Förändringen i synsättet på den orala hälsan, från att ha en biomedicinsk inriktning till 

att även omfatta den holistiska inriktningen, har gjort att begreppet ”oral hälsorelaterad 

livskvalitet” vuxit fram (Nordenfelt 2003). ”Oral hälsorelaterad livskvalitet”, Oral Health-

Related Quality of Life (OHRQOL) används för att se ett samband mellan oral status och 

upplevelse av hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Den återspeglar bland annat människors 

komfort när de äter, sover, deltar i sociala miljöer, deras självkänsla och tillfredsställelse med 

avseende på deras munhälsa (Locker 2004, figur 1).  
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Figur 1: Faktorer associerade med oral hälsorelaterad livskvalitet (Locker 2004) 

Studier har visat att smärta i munnen och karies påverkar det allmänna hälsotillståndet och 

sänker livskvaliteten (MacGrath & Bedi 2003, Thomson et al. 2006, Ikebe et al. 2007, Folke 

et al. 2009). Andra studier har visat att oral status har en betydande roll för den allmänna 

hälsan och välbefinnandet samt att det har inverkan på människors livskvalitet (Brennan et al. 

2008, Karlsson et al. 2009).  

Det finns ett flertal instrument för att mäta självupplevd oral hälsorelaterad livkvalitet. Några 

av de mest använda instrumenten inom tandvården är Oral Impacts on Daily Performances 

(OIDP) och Oral Health Impact Profile (OHIP) (Locker et al. 2005, Hassel et al. 2006, 

Larsson 2010). De är ofta utformade som ett frågeformulär som individen själv fyller i, 

alternativt används dessa enkätfrågor i en intervju (Locker & Allen 2007). Annan metod för 

att undersöka individers självupplevda orala hälsa är kvalitativa personliga intervjuer (Kvale 

& Brinkmann 2009).  
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Rökning  

Konsumtionen av cigaretter är en betydande folkhälsofråga eftersom rökning har negativa 

effekter på såväl allmänhälsa som oral hälsa. Sedan upptäckten av att rökning var en tydlig 

riskfaktor för uppkomsten av lungcancer (Terry et al. 1964, Doll et al. 2005) har flera 

undersökningar gjorts som påvisar att rökning är hälsofarlig och medför stora skador på 

kroppen (The Surgeon General 2006). Mellan åren 2010-2012 dog 12 000 rökare av 

sjukdomar som berodde på rökning. De största rökrelaterade sjukdomarna är kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer, hjärtinfarkt samt stroke (Socialstyrelsen 2014).  

Cigaretter 

Cigarettröken innehåller cirka 4 000 kemiska ämnen där flera av dem är cancerframkallande, 

eller som misstänks öka sannolikheten för cancer (Terry et al. 1964, Doll et al. 2005). Tjära, 

arsenik och kolmonoxid är de ämnen som medför mest skador på hjärta och kärl (Danielsson 

et al. 2012) och nikotin är det mest beroendeframkallande ämnet (The Surgeon General 2006). 

Nästan alla cigaretter är försedda med filter för att minska utsläppet av kolmonoxid, tjära och 

nikotin. Enligt tobakslagen (SFS 1993:581) ska alla tobaksförpackningar märkas med en 

varningstext beträffande tobakens hälsoskador (Socialdepartementet 1993).  

Rökvanor i Sverige 

Statistik för 2013 visade att antalet rökare i Sverige har minskat och fortsätter att minska 

(Folkhälsomyndigheten 2013). I många år har fler vuxna kvinnor än män varit dagligrökare, 

men 2013 var andelen elva procent för båda grupperna. I åldersgruppen 45-65 år som haft 

flest dagligrökare, har en minskning bland kvinnorna från 16 till 14 procent skett och bland 

männen har en ökning skett, från 14 till 15 procent från 2012 till 2013. Grupperna arbetslösa 

och sjukskrivna har en omfattande andel rökare. Bland arbetslösa individer rökte 19 procent 

2013, vilket var en minskning med fem procentenheter från 2012. Antalet rökare bland 

sjukskrivna personer ökade med två procentenheter, från 24 procent 2012 till 26 procent år 

2013 (Folkhälsomyndigheten 2013).  

Rökningens påverkan på den orala hälsan  

Tobaksanvändning har skadliga effekter på den orala hälsan (EU Working Group 1998, Winn 

2001). Tobaksrökningen ger ofta missfärgade tänder (Alkhatib et al. 2005) samt dålig 

andedräkt (halitosis) (Cortelli et al. 2008). Rökare löper större risk att få svamp i munhålan 

(candidos) och slemhinneförändringar (leukoplakier) (Galbiatti et al. 2013). Rökningen kan 
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även leda till minskad salivsekretion (Rad et al. 2010) och minskad smakskärpa (Pavlidis et 

al. 2014 ). Det finns ett tydligt samband mellan rökning och oral cancer. Risken att drabbas av 

oral cancer ökar med ökat antal rökta cigaretter och antal år som rökare (Winn 2001, Petti 

2009, Galbiatti et al. 2013).  

Flera studier har påvisat samband mellan rökning och högre förekomst av karies (Jette et al. 

1993, Axelsson et al. 1998, Golpasand Hagh et al. 2013). Enligt Golpasand Hagh (2013) kan 

förklaringen vara att rökare har låga koncentrationer av sIgA, (salivens sekretoriska 

immunglobulin) som har en skyddande effekt mot karies. Däremot har andra studier visat att 

rökningen inte påverkar risken att utveckla karies (Al-Shammari et al. 2006, Hugoson et al. 

2012). 

Sambandet mellan rökning och parodontit har kunnat påvisas (Calsina et al. 2002, Palmer et 

al. 2005, Do et al. 2008, Moimaz et al. 2009, Multani 2013). Rökare löper 2,7 gånger större 

risk att drabbas av parodontit än icke-rökare (Calsina et al. 2002). Nikotinet i cigaretten 

orsakar förändringar i den orala miljön samt vävnaderna och orsakar därför förlust av det 

alveolära benet (Moimaz et al. 2009). Individer som röker har större fästeförlust med 

fördjupade patologiska tandköttsfickor och mer omfattande förlust av det alveolära benet än 

icke-rökare (Calsina et al. 2002, Adler et al. 2008). Det har även identifierats högre mängd 

plack och ökad tandstensbildning, både i form av supra- och subgingival tandsten hos rökare 

jämfört med icke-rökare (Bergström 2005, Moimaz et al. 2009). Rodnad, svullnad och 

blödning i tandköttet är vanliga symtom vid parodontal inflammation (Novaes Júnior et al. 

2004). Vid rökning döljs dessa symptom eftersom nikotinet har en kärlsammandragande 

effekt som gör att tandköttet blöder mindre och kan se friskt ut (Calsina et al. 2002, Dietrich 

& Hoffmann 2004). Rökning har dålig påverkan på läkningsprocessen och 

behandlingsresultatet av parodontit vid både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingar 

(Palmer et al. 2005). Rökare med implantat har ökad risk att drabbas av peri-implantit och 

även sämre prognos och behandlingsresultat (Twito & Sade 2014).  

Hälsofrämjande arbete 

Sverige har utarbetat elva nationella folkhälsomål för en god hälsa i hela befolkningen. Det 

elfte målområdet omfattar en samlad strategi för bruket av alkohol, narkotika, dopning och 

tobak (ANDT). Målsättningen för samhällets insatser inom området för tobak är att minska 

tobaksbruket (Socialdepartamentet 2010) varför åtgärder mot skador orsakade av rökning är 

nödvändiga. Tandhygienisten arbetar med hälsofrämjande åtgärder (Tandhygienistföreningen 
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2013), och träffar en stor del av befolkningen regelbundet, både unga och vuxna, friska som 

sjuka. Det ger tandhygienisten en speciell roll med möjligheter till att bidra till det 

tobakspreventiva arbetet. Denna studie avser ge en förståelse för hur rökare upplever sin orala 

hälsa och uppfattar rökningens påverkan på den orala hälsan, för att kunna bidra till det 

tobakspreventiva arbetet.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa rökarens självupplevda orala hälsa samt uppfattning om 

rökningens påverkan på den orala hälsan.  

MATERIAL OCH METOD 

Design  

Studien handlar om känsloupplevelser och uppfattningar varför en empirisk studie med 

kvalitativ design genomfördes med intervjuer som datainsamling.  

Urval och undersökningsgrupp 

I studien inkluderades åtta rökare, fyra män och fyra kvinnor i åldrar 27-65 år där medelåldern 

var 46 år. Antal år som rökare i medelvärde var 23 år och antal rökta cigaretter per dag i 

medelvärde var 14 cigaretter (figur 2). 

Figur 2: Översikt över undersökningsgruppen 

Kön Ålder Etnicitet Antal år som 

rökare 

Antal rökta 

cigaretter per dag  

Man 27 år Sverige 10 år 14 

Man 35 år Irak 10 år 20 

Man  40 år Makedonien 15 år 15 

Kvinna 41 år Rumänien 12 år 10 

Kvinna  53 år Polen 34 år 10-13 

Kvinna 53 år Iran 34 år 10 

Kvinna 57 år Sverige 43 år 20 

Man 65 år Sverige 25 år 10 



6 
 

Urvalet för studien utfördes enligt ett bekvämlighetsurval som innebär att personer som finns 

tillgängliga väljs ut (Bryman 2002).  

Inklusionskriterier för studien var rökare som hade rökt i minst fem år och minst fem 

cigaretter dagligen. Ett annat inklusionskriterium var att informanterna kunde uttrycka sig på 

svenska.  

Tillvägagångssätt 

Hemmakväll i Skåne kontaktades för denna studie. Hemmakväll är en svensk 

nöjesbutikskedja som tillhandahåller bland annat film till försäljning och uthyrning, samt 

godis och tobak (Alla bolag 2015). Ett informationsbrev skickades ut till butikschefen på en 

av Skånes Hemmakvällbutiker med information om studien och om tillstånd att intervjua åtta 

av deras kunder som röker (bilaga 1). Tillsammans med butikschefen bestämdes tre datum 

under vilka författarna kunde befinna sig i butiken för att rekrytera och intervjua personer. Ett 

datum var avsett för att utföra en pilotstudie som senare inkluderades i resultatet, och 

resterande två datumen var ämnade för studien. 

De personer som inhandlade cigaretter i butiken fick en muntlig förfrågan om att delta i 

studien samt information om studiens syfte. Dessutom gavs information om att intervjun var 

frivillig och att den kunde avbrytas när som helst. De som uppfyllde urvalskriterier och 

muntligt tackade ja till att medverka i studien inkluderades i resultatet.  

Under den första dagen tillfrågades 19 personer som köpte cigaretter. Av dessa 19 uppfyllde 

17 urvalskriterierna, och av dessa tackade fyra ja till att delta i studien. Under den andra 

dagen blev 15 personer tillfrågade om deltagandet i studien, och av dessa 15 uppfyllde elva 

urvalskriterierna och tre tackade ja till att medverka i studien. Samtliga som tackade ja till att 

delta i studien fick en skriftlig information om studien (bilaga 2) och blev erbjudna en tid för 

intervjun. Sammanlagt har åtta personer inkluderats i studien och dessa kommer att benämnas 

informanter.  

Datainsamling   

Intervjuerna började med att ta reda på bakgrundsfakta om informanterna såsom ålder och 

kön. Därefter användes nio öppna frågor enligt en i förväg sammanställd intervjuguide (bilaga 

3). Eftersom syftet berör två ämnen inriktade sig fyra frågor på upplevelsen av den orala 

hälsan och fem frågor om uppfattningen om rökningens påverkan på den orala hälsan. 
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Informanten tilläts att delvis tala fritt under intervjun om sina upplevelser gällande valt 

område samtidigt som frågor har ställts för att skapa struktur och inte gå utanför ämnet (Kvale 

& Brinkmann 2009). Följdfrågor användes baserat på informanternas svar. 

En pilotstudie genomfördes där en av informanterna deltog före studien, för att kontrollera att 

frågorna uppfattades på det sätt som avsågs. Frågorna ”Hur tror du att rökningen påverkar 

munhälsan?” samt ”Berätta hur rökningen har påverkat din munhälsa.” upplevdes av 

författarna och informanten ha samma innebörd. Eftersom en del av syftet med studien var att 

belysa rökarens uppfattning om rökningens påverkan på den orala hälsan, valde författarna att 

behålla den första frågan då den upplevdes besvara syftet bättre. Den andra frågan togs bort 

från intervjuguiden. En annan fråga behövde förtydligas under intervjun då informanten inte 

förstod vad som efterfrågades och därför skrevs den frågan senare om i intervjuguiden. De 

svar som samlades in under pilotstudien uppfattades av författarna besvara studiens syfte 

varför denna intervju inkluderades i det slutgiltiga analysmaterialet i studien.  

Före varje intervju informerades informanterna muntligt om studiens syfte, författarnas roll, 

deltagandet, att intervjun kunde avbrytas utan anledning och att informanten inte kommer att 

kunna identifieras efter studiens genomförande. Informanterna fick även skriva på ett 

samtyckesformulär (bilaga 4). Intervjuerna spelades in på en digital diktafon. Denna var 

placerad mellan den som intervjuade och informanten för att uppnå bästa möjliga ljudkvalitet.  

Kvaliteten på ljudet och funktionerna i diktafonen testades innan intervjuerna. Det inspelade 

materialet märktes med personlig kod samt datum. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum 

med lugna förhållanden i den butik där rekryteringen av informanterna pågick och varade 

cirka 20-30 minuter. Under intervjun närvarade utöver informanten båda författarna till 

studien (Patel & Davidsson 2011), där den ena författaren ställde frågorna medan den andra 

ansvarade för inspelningen.  

Bearbetning och dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys användes som datametod vilket innebär en förutsättningslös 

analys av materialet (Graneheim & Lundman 2004). För att få en helhetskänsla och för att få 

allt korrekt nedskrivet lyssnade författarna igenom det insamlade materialet och därefter 

transkriberade det ordagrant (Patel & Davidsson 2011). Materialet fördelades lika mellan 

författarna där hälften av intervjuerna transkriberades av den ena författaren och hälften av 

den andra. Det transkriberade materialet bearbetades därefter och lästes igenom flera gånger 

av båda författarna. Analysprocessen påbörjades med att meningsbärande enheter med 
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information som upprepades och svarade på syftet valdes ut. Därefter kodades enheterna för 

att lyfta texten mot en ännu högre logisk nivå. Meningsbärande enheter med likartat innehåll 

fick samma kod. Koderna formades vidare till underkategorier och kategorier där det centrala 

budskapet i texten behölls. Exempelvis kunde citat som ”Jag känner mig torr i munnen och 

dricker mycket vatten” och ”Ibland känns det torrt i munnen, och om jag ska ta en tablett, det 

kan hända att tabletten fastnar på tungan eller är svår att svälja” formas till kod ”Känsla av 

muntorrhet” och därefter till underkategorin ”Obehag”. Detta arbetssätt gjorde texten kortare 

och mer lätthanterlig. Efter det kunde två kategorier skapas som kom att heta ”Sänkt 

välmående” samt ”Cigarettens mörka sida”. Underkategorier som till exempel ”Obehag” 

inkluderades i kategorin ”Sänkt välmående” då de tolkades som något informanterna 

upplevde med sin orala hälsa. Underkategorier som berörde rökningen hamnade i den andra 

kategorin.  

Under analysens gång ändrades koder, underkategorier samt kategorier flera gånger för att 

utesluta att meningsbärande enheter hamnade i fel kategori eller mellan två kategorier, samt 

att säkerställa att dessa representerade det faktiska budskapet i intervjuerna. Slutligen 

skapades ett tema som kom att heta ”Den skadliga rökningen” för att sammanbinda resultatet 

och presentera helheten i texten (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, figur 3).  

 

 

 

 

 

Figur 3: Exempel på analysprocessen  

Manifest- och latent innehållsanalys användes för att analysera texten. Den manifesta 

innehållsanalysen handlar om att beskriva det som direkt uttrycks i texten, det som faktiskt 

sägs i texten. Medan den latenta innehållsanalysen beskriver en tolkning av den underliggande 

meningen, det vill säga det som författaren uppfattar sägs i texten (Granskär & Höglund-

Nielsen 2012). Exempelvis ledde ett citat ”Ibland känns det som att slemhinnan är irriterad, 

och vid tuggning fastnar ibland maten på tandköttet men från vad jag har hört, är detta ett 

vanligt fenomen ju äldre man blir” till kod ”känsla av muntorrhet”. Här använde författarna 

Tema  Identifiering av tema som sammanbinder resultatet 

Kategori  Sammanställning av koder och underkategorier 

Underkategori Sammanfattning av koder med samma budskap som lyfter 

innehållet mot en högre logisk nivå 

Kod Klassificering av meningsbärande enheter 
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sin egen tolkning och gick bakom det skrivna ordet eftersom det kunde utläsas att informanten 

beskrev sin känsla av muntorrhet men inte uttryckte det med ord. 

Trovärdighet 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet var begreppen som användes i bedömningen av 

studiens trovärdighet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). I denna studie finns citat från 

intervjuerna presenterade i resultatdelen för att öka giltigheten. Även en tabell finns bifogad 

som visar på hur resultatet framtagits och analyserats utifrån det material som framkommit 

under intervjuerna (bilaga 5). Tillförlitlighet innebär att forskaren verifierar sina 

ställningstaganden under forskningsprocessen och överbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer eller grupper (Granskär & Höglund-

Nielsen 2012). Genom en tydlig beskrivning av urvalet av informanter, datainsamlingen samt 

analysprocessen har bedömningen av överförbarheten samt tillförlitligheten underlättats.  

ETISKA ASPEKTER 

Studien genomfördes i enlighet med de forskningsetiska principerna: samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet (Forsman 2005). Informanter 

fick en muntlig och skriftlig information om studiens syfte, författarnas roll och att allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagarna informerades om att deras 

medverkan var anonym, det vill säga, deras namn skulle inte finnas angivna, att författarna 

hade tystnadsplikt samt att intervjun kunde avbrytas när som helst. Informanterna skrev under 

ett samtyckesformulär och har på det sättet gett samtycke till att delta i studien. Det insamlade 

materialet användes endast i denna studie och bevarades inlåst i ett skåp. Efter att studien 

blivit godkänd kommer allt material att förstöras (Patel & Davidsson 2011). Andra etiska 

aspekter som författarna har tagit hänsyn till är att studien kunde upplevas som obehaglig eller 

uppfattas som kränkande av informanterna. Detta genom att de intervjuats om något 

personligt som deras rökning och orala hälsa. Intervjuerna ägde även rum i lokalen där 

informanten inhandlade sina cigaretter vilket kan ha upplevts som besvärande. För att undvika 

detta visade författarna ödmjukhet och respekt inför informanterna, såväl som deras 

upplevelser och uppfattningar om rökningen samt den orala hälsan. 

RESULTAT 

Resultatet grundar sig på temat ”Den skadliga rökningen” som har framtagits med hjälp av 

den manifesta- och latenta innehållsanalysen. Fem underkategorier samt två huvudkategorier 
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har identifierats. Huvudkategorin ”Sänkt välmående” beskriver rökarens självupplevda orala 

hälsa. Rökarens uppfattning om rökningens påverkan på den orala hälsan presenteras under 

”Cigarettens mörka sida” (figur 4).  

Tema Den skadliga rökningen 

Kategorier Sänkt välmående Cigarettens mörka sida 

Underkategorier Obehag 

 

Orala 

besvär 

 

Vikten av 

en god oral 

hälsa 

Konsekvenser av 

rökning på oral 

hälsa 

Inställning till 

rökningens 

skadeeffekter 

Figur 4: Sammanfattning av underkategorier och kategorier 

Sänkt välmående  

Denna kategori beskriver rökarens upplevelse av den egna orala hälsan och består av tre 

underkategorier ”Obehag”, ”Orala besvär” och ”Vikten av en god oral hälsa”.  

Obehag 

I intervjuerna framkom att känsla av muntorrhet var ett obehag för informanterna. Det 

framgick att det kändes torrt i munnen och att maten fastnade på tungan och tandköttet. Vissa 

informanter kunde även uppleva svårigheter med att svälja. En informant kopplade känslan av 

muntorrhet med åldrandet. Muntorrheten var ett besvärande problem som krävde ett ständigt 

intag av vatten. Vikten av att ha lagom eller tillräckligt med saliv framför allt vid tuggning 

och sväljning framkom i intervjuerna.  

”Ibland känns det torrt i munnen, och om jag ska ta en tablett, det kan hända att 

tabletten fastnar på tungan eller är svår att svälja ner. Vid tuggning fastnar maten på 

tandköttet...” (Kod 3) 

Informanterna berättade att de besvärades av dålig andedräkt. Några uppgav att de 

motverkade den dåliga andedräkten genom att bland annat borsta tänderna två gånger per dag 

och att använda tuggummi och sugtabletter ofta. Någon informant använde även munskölj för 

att motverka den dåliga andedräkten. Vidare uttrycktes att andedräkten hade en betydelse för 

informanterna. Det framgick att självförtroendet kunde påverkas negativt av den dåliga 
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andedräkten framför allt i sociala sammanhang. Vid samtal med någon kunde en känsla av 

obehag och skam upplevas av informanterna på grund av den dåliga andedräkten.  

”Det är även viktigt att inte ha dålig andedräkt för det är obehagligt och kan påverka 

mina vänner och familjen. Dålig andedräkt påverkar mitt självförtroende när jag vill 

prata med någon som sitter nära mig.” (Kod 6)  

”Jag besväras av dålig andedräkt, usch vad jag skäms.” (Kod 4)                

Missfärgningar och gula tänder omnämndes i intervjuerna. Informanterna talade om att detta 

var besvärande och berättade även att de skulle vilja avlägsna missfärgningarna för alltid om 

det gick. 

”Mina tänder ser gula ut och har ganska mycket svarta missfärgningar. Jag skulle 

vilja få bort mina missfärgningar mer permanent och sedan börja om från början…” 

(Kod 5) 

Inte enbart missfärgningar spelade roll för en del informanter utan även tändernas utseende. 

Det framgick ett missnöje kring hur informanternas tänder såg ut samt att det hade en 

inverkan på självförtroendet. Vissa informanter uttryckte en önskan om att kunna skratta och 

le utan att skämmas eller vara orolig över sina gula tänder. En del informanter uppgav att 

utseendet och färgen på tänderna kunde avgöra hur skötsam och fräsch personen var. 

”Vackra, vita tänder ger uttrycket att man är skötsam och fräsch. Man kan skratta 

utan o skämmas och vara orolig över att andra kan se ens gula tänder.” (Kod 3) 

”Utseendemässigt är munhälsan jätteviktig. Man kan le med öppen mun, man ser 

yngre ut och det påverkar ens självförtroende.” (Kod 1) 

En berättade att utseendet inte hade någon betydelse, och en annan uttryckte att det var 

viktigare med rena tänder samt att kunna komma åt mellan och bakom tänderna, än det 

kosmetiska utseendet på tänderna.   

”Jag har ganska bra munhälsa och jag är nöjd med mina tänder trots att jag har 

mycket missfärgningar och tänderna ser gula ut, men det spelar inte så stor roll för 

mig. Jag tycker inte utseendet är viktigt.” (Kod 7)  
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Orala besvär 

Inflammation i tandköttet, blottlagda tandhalsar samt karies uttrycktes som besvär. Det 

framkom också att dessa besvär kopplades till smärta. Det berättades även om önskan om ett 

friskare tandkött, vilket kunde tolkas som att det fanns någon form av problem från tandköttet. 

Besvären upplevdes som något som informanterna ville bli av med och något som påverkade 

deras välbefinnande. De uttryckte att de ville vara fria från karies, tandvärk eller smärta i 

tandköttet.  

”Jag tycker jag har dåliga tänder (paus) får ont och svullnad i tandköttet, har karies 

och många fyllningar och rotfyllningar. Jag besväras också av att få ont ibland när 

jag äter och dricker och det tror jag är på grund av karies... Jag är trött på karies som 

behöver lagning.” (Kod 4).  

Vikten av en god oral hälsa  

I intervjuerna framkom att en god oral hälsa var nödvändig för att kunna klara det dagliga 

livet. För vissa informanter innebar en god oral hälsa att kunna äta, tugga och njuta av maten. 

En del informanter ansåg den orala hälsan även ha en koppling till resten av kroppen, och 

hade därför en betydelse i sammanhanget.  

”En god munhälsa är viktig för mig för o kunna klara min vardag. Till exempel om 

man har dåliga tänder kan man inte äta normalt och då påverkar det ditt jobb och 

hela ditt liv.” (Kod 8) 

En god oral hälsa var också kopplad till bättre andedräkt och att avlägsna missfärgningar. Det 

uttrycktes även en vilja om att ha friskare tänder. I intervjuerna framkom det också att en 

förbättrad munhygien och minskat sockerintag kunde vara önskvärt, för att få en god oral 

hälsa. En önskan om att uppsöka tandvården för att få bukt med sina orala besvär framgick 

också i vissa intervjuer.  

”Jag skulle anstränga mig mer med munhygien för att inte få inflammation i 

tandköttet. Jag skulle minska sockerintag för o inte få karies och ont.” (Kod 6) 

En informant berättade att den orala hälsan inte var av betydelse och att besöka tandvården 

var dyrt. Det var däremot viktigt att ha fungerande tänder för att kunna äta och dricka.  
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”Jag ska svara ärligt och säga att munhälsan inte är jätteviktig för jag går sällan till 

tandläkare. Det är dyrt att gå till tandläkare. Jag nöjer mig med att ha lagom 

andedräkt och viktigaste att kunna äta och dricka problemfritt.” (Kod 7) 

Cigarettens mörka sida 

Denna kategori beskriver rökarens uppfattning om rökningens påverkan på den orala hälsan 

och består av två underkategorier ”Konsekvenser av rökning på oral hälsa” samt ”Inställning 

till rökningens skadeeffekter”.  

Konsekvenser av rökning på oral hälsa  

Dåligt utseende på tänderna omnämndes som en konsekvens av rökning. Dåligt utseende 

kopplades samman med missfärgningar och/eller gula tänder. Informanterna nämnde också att 

rökning gav dålig andedräkt, smakförändringar och muntorrhet. En del informanter berättade 

att munnen och tungan kändes torra efter rökning och att det framkallade törst. Det uttrycktes 

även att minskad saliv påverkade smaken. Informanterna nämnde att de fick besk smak i 

munnen efter rökningen. För att förbättra känslan i munnen kunde vissa informanter äta till 

exempel choklad eller frukt efter rökningen. Några informanter tillsatte även extra salt eller 

socker till maten för att få bättre smakupplevele. 

”… rökningen ger dålig andedräkt och dåligt utseende. Jag tror att rökningen 

påverkar smaken i munnen också. För jag försökte sluta röka nån gång och då märkte 

att smaken av maten har blivit bättre. Jag tror att minskad saliv och muntorrhet 

påverkar smaken.” (Kod 8) 

”Rökning påverkar munnen på ett negativt sätt är jag säkert på. Tänderna har blivit 

gulare, munnen och tungan känns torrt efter rökning. Man blir törstigare efter 

rökningen. Tandköttet har inte samma fina lagom röda färgen längre…” (Kod 3) 

Vissa informanter berättade att de inte hade tillräckligt med kunskap om hur rökning 

påverkade den orala hälsan, och därför utgick utifrån sina egna erfarenheter.  

”Missfärgningar, dålig andedräkt är självklara faktum. Tyvärr är jag inte tillräckligt 

påläst om hur rökning kan påverka munhålan i övrigt.” (Kod 5) 

Tre informanter nämnde att muncancer och parodontit/tandlossning kunde förekomma på 

grund av rökningen. Två av dessa informanter berättade att mer tandstensbildning och 
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inflammation i tandköttet/slemhinneirritation var några av rökningens biverkningar. De 

nämnde att tandstenen återkom snabbt efter behandlingen.  

”Tänderna blir gula (paus). Det är lätt att få inflammation i tandköttet och det kan 

också bli tandlossning och mer tandsten. Man kan få muncancer och dålig 

andedräkt.” (Kod 2) 

Inställning till rökningens skadeeffekter  

Det framkom att informanterna ansåg rökningen som något skadligt. De berättade om sin oro 

och rädsla för hälsorisker samt sjukdomar som fanns med rökning. 

”Riskerna som finns med rökningen är skrämmande (paus) men det blir bättre för jag 

ska sluta röka då jag fått sjukdomen kol…” (Kod 2) 

Medvetenhet och rädsla för att få muncancer eller att få parodontit väckte förhoppningar om 

ett rökstopp hos några informanter. Dessa såg dock svårigheter med att sluta röka. 

Abstinensbesvär samt rökningens betydelse angavs som några av de faktorer som försvårade 

beslutet att sluta röka. Informanterna ansåg rökningen som ett lugnande moment i vardagen. 

Enligt informanterna gav rökningen en känsla av balans och avkoppling, särskilt vid 

stressande situationer. Informanter tyckte också att rökning var ett beroende av nikotin. De 

förklarade att nikotinet gav de koncentration, och berättade även att konsekvenserna av att 

inte röka medförde huvudvärk och darrande i kroppen. Några informanter ansåg rökning 

också som en vana och en del av det sociala livet.   

”Jag är medveten om riskerna med rökning, jag vet att rökning är dålig för min mun 

och hela kroppen. Jag tror att munhälsan blir värre, jag hoppas att det kommer en 

dag då jag slutar röka. (paus) men det är svårt.” (Kod 8) 

”Rökningen är jätteviktigt, utan det får jag direkt huvudvärk och känner som att jag 

inte har någon balans i kroppen. Jag röker mer när jag är stressad eller har mycket 

som pågår i mitt liv. (åhhh) alltså rökningen hjälper mig att slappna av.” (Kod 4) 

Några informanter nämnde att hälsoriskerna med rökning inte ändrade deras inställning till 

rökning, och de tänkte inte på sin hälsa i framtiden.  

”Jag vet att rökning är dålig för munhälsa och hela kroppen, men denna kännedom 

har tyvärr ingen effekt för min fortsatta rökning.” (Kod 3) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ design med intervjuer som datainsamling valdes i denna studie. Intervjuer har till 

syfte att bringa fram förståelse för den värld informanterna lever i innan vetenskapliga 

förklaringar fastställs (Kvale & Brinkmann 2009). Denna metod lämpade sig då den 

relaterade till studiens syfte som har med en människas känsloupplevelser och uppfattningar 

att göra. En annan metod som innefattar enkät eller klinisk undersökning kunde ha valts. 

Resultatet hade då gett mätbara svar och skapat en kvantitativ, objektiv bild av 

frågeställningen (Trost 2012). Fördelen med intervjuer är bland annat att de ger utrymme för 

följdfrågor och uppföljningar som kan berika informanternas svar ytterligare (Patel & 

Davidsson 2011).  

En svaghet med studien är att båda författarna var oerfarna intervjuare, vilket kan ha påverkat 

informanternas svar då följdfrågor kanske inte ställdes på rätt sätt eller missades helt. 

Frågorna som användes i intervjuguiden gav någorlunda liknande svar. Fler frågor eller andra 

formuleringar av frågorna hade kanske gett ett mer varierat och rikt insamlingsmaterial. 

Längden på intervjuerna varierade vilket kan bero på hur bekväma informanterna var med 

intervjusituationen. Vissa informanter upplevdes mer tillbakadragna än andra. Med större 

erfarenhet av att utföra intervjuer hade kanske signalerna kunnat uppfattas lättare och bidragit 

till att en mer bekväm intervjusituation skapats för informanterna.  

Miljön och platsen för intervjun kan ha haft en roll. Olsson & Sörensen (2011) beskriver 

platsen som en betydelsefull faktor för intervjun. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum i den 

butik där informanterna inhandlade sina cigaretter vilket kan ha upplevts som obekvämt och 

påverkat informanternas öppenhet. Om en plats som informanterna inte hade någon relation 

till valts, till exempel ett rum på ett bibliotek, hade intervjusituationen kanske upplevts som 

mer avslappnad. Intervjuerna spelades även in på en digital diktafon vilket kan ha haft en 

negativ inverkan på informanternas svar och kan ses som en svaghet i studien. Informanterna 

kan ha känt sig hämmade och lagt mer fokus på formuleringen av svaren istället för att tala 

fritt. Fördelen med detta arbetssätt var att författarna inte behövde anteckna svaren och kunde 

istället fokusera på vad informanterna berättade.  

Ett bekvämlighetsurval användes i studien. Eftersom inga särskilda kriterier fanns att ta 

hänsyn till ansågs detta urval som mest lämpligt. Hade studien vänt sig till rökare med 
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speciella sjukdomar hade ett annat urval behövt väljas till exempel lämplighetsurval (DePoy 

& Gitlin 1999). Antalet informanter i studien var åtta. Enligt Dalen (2008) bör inte antalet 

deltagare vara för stort eftersom både intervjuerna och bearbetningen av dem kan vara 

tidskrävande. Rökare som hade rökt i minst fem år och minst fem cigaretter dagligen 

inkluderades i studien. Författarna antog att rökare som hade rökt fem år och mer, hade hunnit 

skaffa sig en uppfattning om rökningen och dess påverkan på den orala hälsan. Ett annat 

inklusionskriterium var att informanterna kunde uttrycka sig på svenska. Författarna valde 

detta inklusionskriterium för att säkerställa att informanterna kunde förstå vad som 

efterfrågades i intervjuerna, samt för att de skulle kunna förmedla sina svar utan att känna att 

språket var ett hinder.  De åtta intervjuer som har utförts i denna studie anses ha gett ett 

täckande och bra resultat för studiens syfte. Författarna upplevde en mättnad i 

intervjumaterialet redan efter sex intervjuer. Enligt Jakobsson (2011) uppnås mättnaden när 

det i datainsamlingen inte framträder någon ny information.  

Studien och intervjuerna utfördes av två författare, vilket kan ses som en styrka då det har 

minimerat risken att data förbisetts samtidigt som det säkerställde tillförlitligheten.  

Resultatdiskussion 

Informanterna i denna studie upplevde besvär och obehag avseende sin orala hälsa. Med 

obehag menades bland annat dåligt utseende på tänderna. Dåligt utseende ansågs av 

informanterna som missfärgningar och/eller gula tänder. Tändernas utseende hade betydelse 

för de flesta. Detta är intressant ur den synvinkeln att informanterna var rökare och rökningen 

är känd för att orsaka missfärgningar på tänderna (Alkhatib et al. 2005). Utseendet på tänder 

uttrycktes som ”vita, vackra tänder” och ansågs av vissa informanter inge självförtroende och 

intryck av att se skötsam och yngre ut. Det finns studier som har kommit fram till att 

tandfärgen är en av de viktigaste faktorerna, som avgör hur tillfredsställd en person är med sitt 

utseende relaterat till mun och tänder (Qualtrough & Burke 1994, Samorodnitzky-Naveh et al 

2007). Andra studier har visat att vita tänder ger uttryck för att representera bland annat hög 

social kompetens och intelligens (Beall 2007, Kershaw et al 2008). Det framgick också att 

informanterna uppfattade det dåliga utseendet av tänderna som en konsekvens av rökning. I 

en studie av Al-Shammari et al (2006) visades att 90 procent av deltagarna kände till att 

missfärgningar på tänderna kunde vara en konsekvens av rökning. Anledningen till varför 

informanterna i föreliggande studie förknippade missfärgningar med rökning kan bero på att 

de fått kännedom om det inom tandvården. Studier har visat att de som uppsökt tandvården 
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oftare, visste mer om rökningens skadeeffekter på oral hälsa (Puranik et al. 2013, Sood et al. 

2014).   

Dålig andedräkt var ett annat obehag som omnämndes och som beskrevs som något som 

kunde påverka samspelet med andra människor. Det hade även en negativ inverkan på 

självförtroendet. I en studie av Mckeown (2003) studerades sambandet mellan välmående och 

dålig andedräkt. Där redovisades att 75 procent av deltagarna led av dåligt självförtroende på 

grund av sin dåliga andedräkt (Mckeown 2003). Informanterna kopplade den dåliga 

andedräkten som en konsekvens av rökning. Förklaringen till detta kan vara att lukten av 

cigarettröken stannar kvar i andedräkten. Cortelli et al. (2008) har visat att det finns ett 

samband mellan tobak och dålig andedräkt. 

Muntorrhet var ett annat obehag som uppgavs av informanterna. Vissa informanter upplevde 

att maten fastnade lättare på tandköttet och behov av att dricka vatten fanns vilket kan tolkas 

som att de var muntorra. Muntorrhet uppfattades av informanterna som en biverkning av 

rökning. Det finns ett samband mellan rökning och muntorrhet (Rad et al. 2010). En del 

informanter förknippade även muntorrhet med smakförändring i samband med intag av föda. 

Muntorrhet kan vara en faktor till minskad smakskärpa (Camacho-Alonso et al. 2012). 

Informanternas uppfattning var också att smaksinnet kunde förändras av rökning, vilket har 

visats i studie av Pavlidis et al. (2014). 

Samtliga obehag som framkommit i intervjuerna är typiska tecken på rökningens negativa 

hälsoeffekter och brukar försvinna när personen slutat röka (Alkhatib et al. 2005, Cortelli et 

al. 2008, Rad et al. 2010). Oral hälsa förbättras snabbt och risken att få orala och allmänna 

sjukdomar minskar vid rökstopp (Danielsson et al. 2012). Vikten av att ha friskare tänder och 

en förbättrad munhygien uttrycktes i intervjuerna. Informanter som uppgav att de hade orala 

besvär i form av tandköttsinflammation samt karies upplevde att deras välbefinnande 

påverkades. Dessa personer uttryckte en önskan om att vara fria från dessa problem då de 

orsakade smärta i samband med måltiderna. Forskning visar att smärta leder till minskat 

välbefinnande (Linton 2005, Miles et al. 2005, Ikebe et al. 2007, Folke et al. 2009). Detta 

visar att informanterna har en vilja till att förbättra sin munstatus, men saknar kanske 

kunskaper och motivation till en förändring. Bristen på motivation kan också vara orsaken till 

varför de orala besvären inte har åtgärdats.  
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Oral cancer och parodontit omnämns av informanterna som konsekvenser av rökning. Studier 

visar att det finns samband mellan rökning och oral cancer (Galbiatti et al. 2013) och samband 

mellan rökning och parodontit (Moimaz et al. 2009). Oro och rädsla för att drabbas av oral 

cancer och parodontit borde öka motivationen till rökstopp. Det fanns dock informanter som 

berättade att riskerna med rökning inte ändrade deras inställning till rökning. Oron för 

hälsoriskerna kan vara en motiverande faktor till att sluta röka (Magnan et al. 2009). Att 

riskerna med rökning inte är motiverande nog för att få informanterna att överväga ett 

rökstopp kan bero på att de rökt en längre tid. Samtliga informanter har rökt över tio år. 

Studier visar att ju äldre och ju längre personer har rökt desto svårare är det att sluta röka 

(Willemse et al. 2005, Efraimsson et al. 2012). Detta visar hur väsentligt det är med tidiga 

tobakspreventiva insatser.  

En informant berättade att denne kommer att sluta röka på grund av insjuknandet i KOL. 

Andningsrelaterade sjukdomar kan enligt studier motivera rökande personer att komma till 

insikt och sluta röka (Schofield et al. 2007, Efraimsson et al. 2012). Det är synd att det ska 

behöva gå så långt för att en individ ska överväga ett rökstopp.  

Generellt sett ansågs rökning av informanterna ha konsekvenser på den orala hälsan. Vissa 

informanter berättade att de inte hade tillräckligt med kunskaper om hur rökning påverkade 

den orala hälsan. En studie som undersökte deltagarnas uppfattning om rökningens påverkan 

på den orala hälsan, visade att 78 procent av deltagarna ansåg att rökning påverkar den orala 

hälsan, men mer än hälften av dessa kunde inte ange på vilket sätt (Lung et al. 2005). Andra 

studier har också visat att majoriteten av befolkningen har relativt goda kunskaper om 

rökningens skadeeffekter på oral hälsa (Al-Shammari et al. 2006, Sood et al. 2014). Däremot 

redovisar Al-Shammari et al. (2006) att rökare var mindre medvetna om effekterna av rökning 

på oral hälsa än icke-rökare. Media kan bidra till ökad medvetenhet om rökningens 

skadeeffekter på oral hälsa. Den påverkar befolkningens uppfattning om rökning och gör de 

mer upplysta om konsekvenserna av rökning (Park et al. 2011).  Varningstexten på 

tobaksförpackningar beträffande tobakens hälsoskador kan också ha en bidragande roll. 

Vidare finns smarttelefoner som underlättar informationstillgängligheten ytterligare (Mariani 

& Pêgo-Fernandes 2014). Detta kan därför förklara varför informanterna i föreliggande studie 

var medvetna om rökningens skadeeffekter på den orala hälsan. Däremot kan det vara svårare 

för informanterna att veta exakt hur den orala hälsan påverkas av rökning. 
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Enligt Folkhälsomyndigheten (2009) har rökningen beräknats kosta samhället 30 miljarder 

kronor per år för bland annat sjukvård och sjukfrånvaro. Tandvården har som ansvar att arbeta 

hälsofrämjande, det vill säga sprida kunskap om ett hälsosamt levnadssätt (Sjögren & 

Virdeborn 2013). För att bibehålla en god oral hälsa är det viktigt att yrkesgrupper inom 

tandvården rekommenderar och motiverar till rökstopp, då det inte bara ger en positiv effekt 

på patienters orala hälsa men även på deras välbefinnande. Patientens ansvar bör också 

betonas där patienten måste vara mottaglig för de rekommendationer som ges och ha en vilja 

till att använda dessa i praktiken. Ytterligare forskning kring ämnet behövs för att säkerställa 

tidigare forskning och för att få en bredare bild inom området. Ett förslag till vidare forskning 

kan vara att jämföra den självupplevda orala hälsa med en klinisk undersökning för att se om 

den egna bilden av oral hälsa stämmer överens med den biologiska.  

SLUTSATS  

Resultatet visade att informanterna upplevde obehag och orala besvär i munnen och att det 

hade en påverkan på deras välbefinnande. Studien visade även att informanterna uppfattade 

att rökning hade en påverkan på den orala hälsan.  
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Bilaga 1 - Brev till Butikschefen 

 

Hej 

Vi är två tandhygieniststudenter på Högskolan Kristianstad, Anna och Rownak, som läser 

sista terminen på utbildningen. Vi ska under våren göra en studie som ska resultera i 

kandidatuppsats i oral hälsa. Syftet med studien är att belysa rökarens självupplevda orala 

hälsa samt uppfattningen om rökningens påverkans på den orala hälsan.  

Tandhygienister möter många individer och har en stor möjlighet att hjälpa till i det dagliga 

tobakspreventiva arbetet. För att kunna utföra en så effektiv insats som möjligt krävs 

kunskaper i hur problematiken ser ut utifrån individens perspektiv, i det här fallet rökarens. 

Vår studie kan förhoppningsvis ge en större inblick i hur en rökare känner och tänker, och 

därmed underlätta arbetet med tobaksavväjningen. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer som beräknas ta ca 30-50 minuter. Vi behöver hjälp med att finna 8 personer bland 

era kunder som röker. Vi söker rökare som har rökt i minst fem år och minst fem cigaretter 

dagligen och som inte har problem med att förstå och uttrycka sig på svenska.  

Deltagandet i studien är frivilligt och allt intervjumaterial kommer att kodas samt behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att deltagare eller butik inte kommer att kunna identifieras. 

Materialet från intervjuerna kommer endast användas till denna studie. När uppsatsen är 

godkänd och examinerad kommer allt insamlat material att förstöras.  

Vi kommer gärna och presenterar studien samt oss själva. Vi kommer själv att rekrytera 

deltagare till studien. 

Datum, plats och tid för intervjuerna bestäms i samråd med er.  

Är Ni intresserad av att vara med och rekrytera intervjupersoner eller har några frågor, var 

vänlig kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Czarnecka   Rownak Khadhem 

   

Handledare: 

Carina Mårtensson 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till deltagarna 

 

Hej 

Vi är två tandhygieniststudenter på Högskolan Kristianstad, Anna och Rownak, som läser 

sista terminen på utbildningen. Vi ska under våren göra en studie som ska resultera i 

kandidatuppsats i oral hälsa. Syftet med studien är att belysa rökarens självupplevda orala 

hälsa samt uppfattningen om rökningens påverkan på den orala hälsan.  

Tandhygienister möter många individer och har en stor möjlighet till att hjälpa till i det 

dagliga tobakspreventiva arbetet, men för att utföra en så effektiv insats som möjligt krävs 

kunskaper i hur problematiken ser ut utifrån individens perspektiv, i det här fallet rökarens. 

Vår studie kan förhoppningsvis ge en större inblick i hur en rökare känner och tänker, och 

därmed underlätta arbetet med tobaksavväjningen. 

För att kunna delta måste du ha rökt i minst fem år och minst fem cigaretter dagligen och 

kunna förstå och uttrycka dig på svenska. Deltagandet är frivilligt och allt intervjumaterial 

kommer att kodas samt behandlas konfidentiellt, vilket innebär att du som deltagare i studien 

inte kommer att kunna identifieras under eller efter studien. Du kommer att få skriva under ett 

samtyckesformulär vid intevjutillfället och kommer på det sättet att ge samtycke till att delta i 

studien. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna studie och bevaras 

oåtkomligt för andra personer utanför studien. När uppsatsen är godkänd och examinerad 

kommer allt insamlat material att förstöras. Intervjun kan ta ca 50 minuter. 

Har du några frågor var vänlig kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Czarnecka   Rownak Khadhem 

  

 

Handledare: 

Carina Mårtensson 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Introduktion: 

Kön: 

Ålder: 

Etnicitet:  

Hur länge har du rökt: 

Hur många cigaretter per dag röker du: 

 

Oral hälsa: 

Beskriv din munhälsa./Berätta hur du upplever din munhälsa. 

Berätta vad det innebär för dig att ha god munhälsa.  

Hur viktigt är det för dig att ha en god munhälsa samt varför?/ Vad betyder munhälsan för ditt 

välbefinnande?   

Om du fick välja att förändra något i din mun vad skulle det vara och varför? 

Rökning: 

Berätta vad rökning betyder för dig. 

Hur tror du att rökningen påverkar munhälsan? 

Rökning kan leda till bland annat tandlossning, slemhinneförändringar och cancer i munnen. 

Hur ser du på de risker som finns med rökning gällande munhälsa?  

Berätta hur du ser din munhälsa i framtiden i förhållande till rökning? 

 

Har du något mer som du skulle vilja tillägga? 

 

Följdfrågor: 

Kan du utveckla det mer? 

Hur tänker du här? 

Vad tror du att det beror på? 
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Bilaga 4 - Samtycke till deltagande av studien 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi belyser rökarens självupplevda 

orala hälsa samt uppfattning om rökning. 

 

Du ger ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  

 

 

 

Namnteckning 

 

……………………………………  

 

Namnförtydligande Datum 

 

…………………………………… …………………………………  
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Bilaga 5 – Tabell 

 

 

Tema Den skadliga rökningen 

Kategori Sänkt välmående Cigarettens mörka sida 

Underkategori Obehag Orala besvär Vikten av en god 

oral hälsa 

Konsekvenser av 

rökning på oral hälsa 

Inställning till rökningens 

skadeeffekter 

Kod 

 

Känsla av 

muntorrhet Dålig 

andedräkt 

Självförtroende 

Missfärgningar  

Gula tänder 

Smärta 

Inflammation 

Karies  

Tandsten 

Friska, rena 

tänder  

Frisk andedräkt 

Oral funktion 

Bättre munhygien 

Dåligt utseende 

Gula tänder  

Missfärgningar 

Dålig andedräkt 

Smakförändringar 

Rökningen ger 

muntorrhet 

Muncancer 

Parodontit 

Mer tandstensbildning 

Rädsla för sjukdomar 

Förhoppning om att 

sluta röka 

Svårigheter med att sluta 

röka 


