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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Tandvård mot Tobak. Syftet med 
undersökningen är att mäta hur hög andel av 
allmänheten som fått information om bl.a. 
tobakens effekter hos tandläkaren. I 
undersökningen mäts också allmänhetens 
inställning till denna information, tobaksfri 
skoltid, den nya tobakslagen etc.  

MÅLGRUPP
Svenska allmänheten

GENOMFÖRANDE

Det finns inget som tyder på att bortfallet 
skulle snedvrida resultatet, utan 
undersökningen är åsiktsmässigt representativ 
för den grupp som skulle undersökas, och de 
slutsatser som presenteras i undersökningen 
gäller hela populationen. 

En Novus undersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande 
för hela gruppen som skall undersökas. 

Undersökningen är genomförd via 
webbintervjuer i Novus slumpmässigt 
rekryterade och representativa Sverigepanel.

RESULTAT

Resultaten för allmänheten levereras i en 
diagramrapport. Angivna signifikanta 
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen 
och med en bas på minst 100 svar om inte 
annat anges (kön, ålder, utbildning, region och 
hushållsinkomst). Undantaget är antalet 
rökare som är 86 och kommenteras i 
rapporten. 

FELMARGINAL

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

Ålder:
18-79 år 

Antal intervjuer:
1 002
Fältperiod:
20 nov – 2 dec 2019

Deltagarfrekvens:
56%

+/-

Bakgrund & Genomförande
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Resultat – Andel som använder
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Nära en av fyra använder produkter, såsom 
cigaretter, pipa, snus, e-cigaretter eller heat 
not burn

FRÅGA: Använder du produkter, såsom cigaretter, pipa, snus, e-cigaretter, heat not burn etc?
Fler svar möjliga

76%

15%

9%

1%

0%

0%

1%

Nej, jag använder ingen av dessa
produkter

Snus

Cigaretter

E-cigarett

Pipa

Heat not burn

Vet ej/vill ej svara

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Nej, jag använder ingen av dessa produkter 
(76%)
• Kvinna (83%)
• 65-79 år (83%)
• Utbildning: Universitet/högskola (81%)
• Hushållsinkomst: 300k-499k (82%)
• Pensionär (86%)

Snus (15%)
• Man (24%)
• 30-49 år (19%)
• Hushållsinkomst: 500k-799k (21%)
• Arbetare (20%)

BAS: Totalt (n=1002)

Netto: 
använder 
produkter

23%
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Resultat – Information hos tandvården 
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Hälften har besökt tandvården under det 
senaste halvåret

FRÅGA: När var du senast hos tandvården, dvs. hos tandläkare och/eller tandhygienist och/eller 
tandsköterska?

51%

31%

8%

2%

8%

0%

0%

För upp till 6 månader sedan

För ungefär 1 år sedan

För ungefär 2 år sedan

För ungefär 3 år sedan

Längre än 3 år sedan

Har aldrig varit hos tandläkare/
tandhygienist/ tandsköterska

Vet ej

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

För upp till 6 månader sedan (51%)
• Kvinna (56%)
• 50-64 år (61%), 65-79 år (62%)
• Boende i Västsverige (58%)
• Pensionär (67%)

För ungefär 1 år sedan (31%)
• 18-49 år (34%)

2 år eller längre sedan (18%)
• Man (22%)
• 18-29 år (27%)
• Boende i Stockholm (23%)
• Hushållsinkomst: -299k (26%)
• Arbetare (25%)
• Använder snus (26%)
• Använder cigaretter (23%)

BAS: Totalt (n=1002)

18%
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Sju av tio har fått frågan om de använder 
tobak när de besökt tandvården

FRÅGA: Har du fått frågan om du använder tobak, exempelvis cigaretter och snus, eller tobaksliknande 
produkter (exempelvis e-cigaretter, heat not burn etc.) när du var hos tandvården, dvs. tandläkare 
och/eller tandhygienist och/eller tandsköterska?

16%

55%

21%

8%

Ja, en gång

Ja, flera gånger

Aldrig

Vet ej

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Ja, en gång (16%)
• 50-64 år (21%)
• Boende i Sydsverige (24%)
• Boende i Större städer och kommuner nära 

större stad (21%)

Ja, flera gånger (55%)
• 18-29 år (73%), 30-49 år (64%)
• Boende i Mellansverige (65%)
• Arbetare (64%)
• Använder snus (70%)
• Använder cigaretter (67%)

Aldrig (21%)
• 50-64 år (26%), 65-79 år (34%)
• Boende i Stockholm (28%), i Västsverige (28%)
• Boende i Storstäder och storstadsnära 

kommuner (29%)
• Pensionär (34%)
• Nej, jag använder ingen av dessa produkter 

(24%)
BAS: Totalt (n=1002)

71%
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Nära två av fem har fått information om 
tobakens effekter när de besökt tandvården

FRÅGA: Har du fått information från tandläkaren/tandhygienist/tandsköterska gällande tobakens 
effekter?
Flera svar är möjliga

9%

6%

3%

16%

11%

6%

52%

11%

Ja, senaste gången jag besökte tandläkaren

Ja, senaste gången jag besökte tandhygienisten

Ja, senaste gången jag besökte tandsköterskan

Ja, vid tidigare tillfällen när jag besökte tandläkaren

Ja, vid tidigare tillfällen när jag besökte tandhygienisten

Ja, vid tidigare tillfällen när jag besökte tandsköterskan

Nej, aldrig

Vet ej

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Ja, senaste gången jag besökte tandläkaren 
(9%)
• Använder snus (25%)
• Använder cigaretter (29%)

Ja, senaste gången jag besökte 
tandhygienisten (6%)
• Använder snus (23%)
• Använder cigaretter (29%)

Ja, vid tidigare tillfällen när jag besökte 
tandläkaren (16%)
• 50-79 år (19%)
• Använder snus (28%)
• Använder cigaretter (42%)

Nej, aldrig (52%)
• Kvinna (57%)
• Utbildning: Universitet/högskola (56%)
• Hushållsinkomst: 300k-499k (60%)
• Nej, jag använder ingen av dessa produkter 

(62%)BAS: Totalt (n=1002)

Netto: JA
37%

Tandläkare: 25%
Tandhygienist: 17%
Tandsköterska: 9%
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En av tre har fått råd att sluta 
röka/snusa/använda 
e-cigaretter etc.
FRÅGA: Vilka råd/upplysningar fick du när tandvårdspersonalen 
upplyst dig om tobakens effekter? 
Flera svar möjliga

33%

31%

2%

2%

1%

1%

0%

15%

19%

Råd att sluta röka/snusa/
använda e-cigaretter etc.

Upplevde inte att jag fick några
råd/upplysningar

Blev rekommenderad tobaksavväjning
hos annan aktör

Fick information om Sluta-Röka-Linjen

Blev rekommenderad tobaksavväjning
inom tandvården

Blev hänvisad till vårdcentral

Fick en remiss

Annat, ange vad

Vet ej

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Råd att sluta röka/snusa etc (33%)
• Använder snus (41%)
• Använder cigaretter (56%)

Vet ej (19%)
• Boende i Mellansverige (28%)
• Boende i Större städer och kommuner nära större stad (25%)
• Nej, jag använder ingen av dessa produkter (28%)

Annat svar: De allra flesta svarar att man inte använder sig av tobak, eller hade 
slutat, därför blev det inga råd. En del fick ändå råd i förebyggande syfte, men 
även varning om att inte använda sig av det. Några enstaka fick råd att variera 
var man placerar snuset. 

BAS: De som fått information 
från tandvården om tobakens 
effekter (n=370) 
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77 % 5 %

77 % 4 %

53%

57%

24%

20%

18%

19%

4%

3%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag upplever informationen från tandvårdspersonalen
 om tobakens effekter som bra.

Jag upplever råden/rekommendationerna,
från tandvårdspersonalen,

om att sluta röka/snusa/använda e-cigaretter, som bra.

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer i låg grad Instämmer inte alls

BAS: De som fått någon typ av råd/upplysning från tandvårdspersonal om tobakens effekter (n=187)

Instämmer Instämmer 
inte

Nästan åtta av tio av de som fått råd upplever informationen från 
tandvårdspersonalen om tobakens effekter som bra 

FRÅGA: Hur väl instämmer du i följande påståenden.

Vet ej

8%

12%
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Varför 
informationen om 
tobakens effekter 
inte var bra

BAS: De som inte tycker att 
informationen från tandvården, om 
tobakens effekter, var bra (n=6)

FRÅGA: Vad är anledningen till att du inte 
tycker att informationen från tandvården, om 
tobakens effekter, var bra? ”Kommer inte ihåg exakt vad 

som sades, men det var inga 
konkreta råd mer än att sluta.”

Samtliga inkomna svar (6 st)
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Varför rekommen-
dationerna om att 
sluta använda 
tobak/e-cigaretter 
inte var bra

BAS: De som inte tycker att råden/ 
rekommendationerna, att sluta 
röka/snusa/använda e-cigaretter, 
var bra (n=4)

FRÅGA: Vad är anledningen till att du inte 
tycker att råden/rekommendationerna, att 
sluta röka/snusa/använda e-cigaretter, var bra? 

”Tandläkaren sa att om jag skulle 
sluta snusa så blir mina tänder i 
sämre skick.”

2 av 4 har 
uppenbarligen tryckt fel

Samtliga inkomna svar (4 st)
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Fyra av tio har slutat använda tobak/
e-cigaretter efter rekommendationer från 
tandvården

FRÅGA: Har du slutat röka/snusa/använda e-cigaretter efter att du fick råd/rekommendationer av 
tandvårdspersonalen?

41%

7%

6%

45%

Ja, har helt slutat

Ja, till viss del, har dragit ner på det

Nej, har gått över till andra
alternativ

Nej, har inte slutat
röka/snusa/använda e-cigaretter

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Nej, har gått över till andra alternativ (6%)
• Man (10%)

Nej, har inte slutat röka/snusa/använda e-
cigaretter (45%)
• Man (53%)

BAS: De som fått någon typ 
av råd/upplysning från 
tandvårdspersonal om 
tobakens effekter (n=187)
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10%

76%

15%

Ja Nej Tveksam/vet ej

Tre av fyra av de som inte fått 
information om tobakens 
effekter vill inte heller få det

FRÅGA: Skulle du vilja få information om tobakens effekter från 
tandläkaren/tandhygienist/tandsköterska?

BAS: De som inte fått eller inte 
vet om de fått information 

från tandvården om tobakens 
effekter (n=631)

Ja (10%)
• 18-49 år (13%)

Nej (76%)
• 30-49 år (82%)
• 50-79 år (80%)
• Utbildning: Universitet/högskola 

(81%)

• Arbetare (84%)
• Nej, jag använder ingen av dessa 

produkter (79%)

Tveksam/Vet ej (15%)
• Boende i Stockholm (20%)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:
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Resultat – Vem som ska informera
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Flest anser att 
Folkhälsomyndigheten bär 
ansvar att informera 
FRÅGA: Vem/vilka tycker du bär ansvar att berätta om tobakens effekter?
Flera svar möjliga

56 %

48 %

43 %

42 %

30 %

27 %

21 %

17 %

16 %

4 %

11 %

2 %

6 %

Folkhälsomyndigheten

Skolan

Tobakstillverkarna

Läkare och annan vårdpersonal

Socialstyrelsen

Tandvården

Intresseorganisationer, såsom Non-smoking
generation, Tandvård mot Tobak etc.

Cancerorganisationer

Regering/riksdag

Annan aktör, ange vilken

Ingen, har eget ansvar att ta reda på det

Vet ej

Ej svar

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Folkhälsomyndigheten (56%) 
• Universitet/högskola (65%)
• Studerande (69%)
• Tjänsteman (61%)

Skolan (48%) 
• 18-29 år (56%)
• Universitet/högskola (53%)
• Studerande (65%)

Läkare och annan vårdpersonal (42%) 
• Universitet/högskola (51%)
• Hushållsinkomst 500k-799k (48%)

Tobakstillverkarna (43%) 
• 18-29 år (54%)
• 18-49 år (49%)
• Gymnasium eller motsvarande 

(47%)
• 800k- (51%)
• Studerande (62%)

Tandvården (27%) 
• Stockholm (33%)
• Universitet/högskola (33%)

Ingen, har eget ansvar… (11%) 
• Använder snus (23%)
• Universitet/högskola (33%)

BAS: Totalt (n=1002)

Annan aktör: föräldrar



17 © Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se17

Sju av tio tycker att det är viktigt att 
tandvården tar upp och ger råd rörande 
tobakens effekter 
FRÅGA: Hur viktigt tycker du att det är att tandvårdspersonal tar upp om tobakens effekter och ger 
råd/rekommendationer gällande hur man går tillväga med att sluta röka/snusa/använda e-cigaretter 
etc.?

38%

35%

18%

4%

5%

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Varken eller

Ganska oviktigt

Helt oviktigt
Vet ej: 5%

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Oviktigt (9%)
• Man (13%)
• 30-49 år (13%)
• Arbetare (16%)
• Använder snus (17%)

BAS: Totalt (n=1002)

73%

9%
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Vanligast att man anser att det inte är 
tandvårdens uppgift eller att de borde 
fokusera på annat
FRÅGA: Vad är anledningen till att du inte tycker att det är viktigt att tandvårdspersonalen tar upp 
tobakens effekter och ger råd/rekommendationer gällande hur man går tillväga med att sluta 
röka/snusa/använda e-cigaretter etc.? ÖPPEN FRÅGA SOM KODATS

34 %

29 %

22 %

21 %

2 %

2 %

1 %

Det är inte tandvårdens uppgift /De
borde fokusera på annat

Jag röker inte

Vet redan/Ingen ny information

Jag bestämmer själv/Vuxna
ansvarar för sig själv/Eget beslut

Annat

Vet ej

Ej svar

OBS, LÅG BAS: tycker det är 
oviktigt att tandvårdspersonal 
tar upp om tobakens effekter 
och ger råd/rekommendationer 
gällande hur man går tillväga 
med att sluta 
röka/snusa/använda e-
cigaretter etc. (n=85)
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Resultat – Barn och skola 
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Drygt tre av fem har fått information om 
tobakens effekter när de gick i skolan

FRÅGA: Har du fått information om tobakens effekter när du gick i skolan?

63%

14%

21%

2%

Ja

Nej

Tveksam/kommer ej ihåg

Vet ej

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Ja (63%)
• 18-29 år (74%), 30-49 år (79%)
• Utbildning: Universitet/högskola (75%)
• Hushållsinkomst: 800k- (71%)
• Tjänsteman (78%)

Nej (14%)
• 65-79 år (47%)
• Boende i Mindre städer/tätorter och 

landsbygdskommuner (19%)
• Hushållsinkomst: -299k (23%)
• Pensionär (48%)
• Använder cigaretter (26%)

Tveksam/kommer ej ihåg (21%)
• 65-79 år (27%)
• Pensionär (27%)

BAS: Totalt (n=1002)
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Nära sju av tio av de som fått information i 
skolan fick de från läraren 

FRÅGA: Från vem, i skolan, har du fått information om tobakens effekter från? 
Flera svar möjliga

66%

36%

17%

15%

7%

14%

Från lärare

Från skolsköterska

Från annan skolpersonal

Från tandvårdspersonal som
kommer till skolan

Från skolläkare

Vet ej

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Från skolsköterska (36%)
• Man (41%)
• 18-29 år (49%)
• Boende i Mindre städer/tätorter och 

landsbygdskommuner (45%)
• Utbildning: Gymnasium (41%)

Från annan skolpersonal (17%)
• Man (21%)
• Utbildning: Gymnasium (23%)

Från tandvårdspersonal som kommer till 
skolan (15%)
• Boende i Mellansverige (20%)

BAS: De som har 
fått information i 

skolan  (n=603)
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Drygt fyra av fem tycker det är viktigt att 
införa tobaksfri skoltid 
Tobaksfri skoltid innebär att alla, barn som vuxna, som tillbringar sin tid i skolan, inte nyttjar någon 
form av tobak, såsom cigaretter, snus, e-cigaretter etc. under skoltid, oberoende var de befinner sig 
rent fysiskt, på eller utanför skolan.
FRÅGA: Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att införa tobaksfri skoltid i den svenska skolan?

58%

24%

11%

4%

2%

Mycket viktigt

Viktigt

Varken eller

Oviktigt

Mycket oviktigt

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Viktigt/mycket viktigt (82%)
• 65-79 år (89%)
• Pensionär (90%)

Oviktigt/mycket oviktigt (6%)
• 30-49 år (9%)
• Använder snus (10%)
• Använder cigaretter (11%)

BAS: Totalt (n=1002)

82%

6%
Vet ej: 4%
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Varför man inte 
tycker det är viktigt 
med tobaksfri 
skoltid

BAS: Tycker att det är 
oviktigt att införa 
tobaksfri skoltid i den 
svenska skolan? (n=49)

FRÅGA: Vad är anledningen till att du tycker att 
det inte är viktigt att införa tobaksfri skoltid i 
de svenska skolorna? ÖPPEN FRÅGA

Vanligaste synpunkterna:
• Är man vuxen/myndig ska 

man få bestämma själv
• Inte en fråga skolan bör 

lägga tid på
• Förbud hjälper inte

”Finns andra saker som 
skolan behöver lägga 
fokus på, tycker inte att 
det är en prioriterad 
fråga när den finns 
större problem som 
skolan behöver ta tag i..”

”Förmyndarmentalitet..”

”Ointressant, varje 
människa måste själv få 
bestämma.”

”Är man över 18 år får 
man välja själv och de är 
inte skolans jobb att ta 
ifrån elever och lärare 
den valmöjligheten.”

”Förbud förebygger inte 
bruk.”

”Eget val och inget som 
bör läggas energi och tid 
på i skolan.”

”Individens frihet.”

”Förmynderiet kring 
tobak / rökning är redan 
tillräckligt omfattande 
som det är..”

Exempel på svar (49 st)
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Att motverka tidig rökning, hälsoskäl och 
att det är skadligt är varför man tycker det 
är viktigt med tobaksfri skoltid 
Vad är anledningen till att du tycker att det är viktigt att införa tobaksfri skoltid i de svenska skolorna? 
ÖPPEN FRÅGA SOM KODATS

18 %
17 %

13 %
12 %

9 %
7 %
7 %

7 %
6 %

4 %
3 %
3 %

1 %
1 %

4 %
2 %

Farligt  börja röka tidigt/stoppa rökni tidig ålder/Undvika…

Hälsoskäl

Det är skadligt/farligt

Undvika passiv rökning, bättre miljö/rökfri miljö/

Att inte utsätta barn för tobak/skydda barn från tobak/Barn ska inte röka

Vuxna/skolan måste vara föredömde för yngre/föregå med gott exempel

Ingen ska röka/ska inte finnas någonstans/Inga skäl till rökning

Tobak ska inte finnas i skolmiljö/Hör inte hemma i skolan

Minska grupptryck

Ekonomiska skäl/kostar för individ/kostar samhället

För att försvåra för rökning/undvika normalisering

Barnen är minderåriga/Det är olagligt

Det minskar användandet

Information

Annat

Ej svar

Urval av signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Farligt att börja röka tidigt (18%)
• 18-29 år (27%)
• Grundskola eller motsvarande (24%)

Det är skadligt/farligt (13%)
• 65-79 år (19%)

Undvika passiv rökning (12%)
• 18-29 år (18%)

Undvika passiv rökning (12%)
• 18-29 år (18%)

Vuxna ska vara ett föredöme (7%)
• 30-49 år (12%)
• 18-49 år (12%)
• 500k-799k (11%)

BAS: Tycker att det är 
viktigt att införa 

tobaksfri skoltid i den 
svenska skolan? (n=652)
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Resultat – Tobakslagen
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Nära fyra av fem känner till den nya 
tobakslagen 

FRÅGA: Känner du till den nya Tobakslagen som trädde i kraft 1 juli i år?

65%

10%

23%

3%

Ja, känner till och vet i stora drag
vad den innebär

Ja, känner till den, men vet inte
vad den innebär

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Ja, känner till den, men vet inte vad den 
innebär (10%)
• 30-49 år (14%)

Ja, känner till och vet i stora drag vad den 
innebär (65%)
• Kvinna (68%)
• 18-29 år (72%)
• Använder cigaretter (86%)

Nej (23%)
• Man (27%)
• Använder snus (29%)

BAS: Totalt (n=1002)

75%
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Nära fyra av fem av de som känner till den 
nya tobakslagen tycker att den är bra 

FRÅGA: Vad tycker du om den nya Tobakslagen som trädde i kraft 1 juli i år?

56%

22%

10%

6%

4%

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Mindre bra

Inte alls bra

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Mycket/ganska bra (78%)
• 18-29 år (82%)
• Nej, jag använder ingen av dessa produkter 

(82%)

Mindre/inte alls bra (11%)
• 30-49 år (14%)
• Boende i Västsverige (16%)
• Arbetare (16%)
• Använder snus (19%)
Rökarna är för få, men det finns en tendens till 
att de i högre grad anger mindre/inte alls bra 
(46%)

BAS: De som känner till 
nya tobakslagen (n=746)

78%

11%

Vet ej: 4%
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Tre av fem vill även se att den nya 
tobakslagen innefattar badstränder

Den nya Tobakslagen, som trädde i kraft 1:e juli i år, innefattar bland annat att man inte får röka på 
uteserveringar, på busshållplatser/perronger, lekplatser etc. 
FRÅGA: Vilken/vilka av platserna nedan borde det också vara förbud mot att nyttja tobak och 
tobaksliknande produkter (exempelvis e-cigaretter, heat not burn etc.), enligt dig? Fler svar möjliga

58%

47%

31%

17%

6%

8%

Badstränder

Balkonger

Bilar

Ingen av dessa platser

Annan plats, ange vilken

Vet ej

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Badstränder (58%)
• 18-29 år (69%), 30-49 år (64%)
• Arbetare (63%)
• Nej, jag använder ingen av dessa produkter 

(64%)

Balkonger (47%)
• 65-79 år (55%)
• Pensionär (54%)
• Nej, jag använder ingen av dessa produkter 

(54%)

Bilar (31%)
• 65-79 år (48%)
• Boende i Mindre städer/tätorter och 

landsbygdskommuner (38%)
• Hushållsinkomst: 300k-499k (36%)
• Pensionär (47%)
• Nej, jag använder ingen av dessa produkter 

(35%)
BAS: Totalt (n=1002)

Annan plats: all allmän plats
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Resultat – Reklam för tobak
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68%

10%
5% 5%

1%

17%

Nej Reklam för andra typer av
tobaks/nikotinprodukter

Reklam för e-cigaretter Möjlighet att köpa en eller
flera av produkterna ovan

Reklam för 
”heat not burn”

Vet ej

Reklam och erbjudande om köp 
är inte helt ovanligt

FRÅGA: Får du information om tobaksprodukter via nätet? 
Fler svar möjliga

BAS: Totalt (n=1002)

Netto: 
JA får reklam

15%

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad:
Köp (5%)
• Yngre 18- 29 år: 9%

Reklam för andra typer av tobaks/nikotinprodukter (10%)
• Yngre 18-29 år: 16%

Nej (68%)
• 65-79 år: 85%
• 50-79 år: 76%
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Resultat – Kännedom
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Låg kännedom om Tandvård mot Tobak

FRÅGA: Har du hört talas om intresseorganisationen Tandvård mot Tobak?

1%

7%

89%

3%

Ja

Tveksam

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Nej (89%)
• Utbildning: Universitet/högskola (92%)
• Använder cigaretter (97%)

Tveksam (7%)
• Boende i Mellansverige (12%)

BAS: Totalt (n=1002)
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Kommentarer och sammanfattning
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TANDVÅRDEN
� Tandvården når i praktik alla, då vi kan se att svenskarna är flitiga till att gå hos 

tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. Det finns dock en andel, knappt 1 
av 10 som har varit hos tandvården för längre än 3 år sedan. Vi kan se att det i 
signifikant högre grad gäller rökare och snusare, så dessa nås tyvärr inte av den 
information som ges om effekter samt konkreta råd och information om 
tobakens effekter.  

� Hela 7 av 10 har fått frågan hos tandvården om de använder sig av någon form 
av tobak eller tobaksliknande produkter, dvs. frågan ställs även till dem som inte 
röker, snusar etc.  De som främst inte fått frågan är äldre, men även boende i 
Stockholm, storstäderna och/eller Västsverige. Är det pga. en policy i dessa 
regioner? Och att det är på senare år som frågan börjat ställas, då ett högre 
antal äldre inte fått frågan? 

� Efter att frågan ställs hos tandvården, om man använder sig av tobak eller 
tobaksliknande produkter, är det knappt 4 av 10 som fått information om 
tobakens effekter, både vi senaste tillfället, men även tidigare. Likaså av olika 
kategorier av tandvårdspersonal. Tandläkare är dock de som upplyser i högre 
grad är tandhygienister respektive tandsköterskor, dessutom i signifikant högre 
grad till de som snusar eller röker. 

Kommentarer 
1(5)
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� Utav de som fick information om tobakens effekter är det tyvärr drygt 3 av 10 
som sedan upplevt att de inte har fått några råd/upplysningar, därmed verkar 
det vara relativt många som får information om effekterna, men det leder inte 
till en vidare diskussion. I det öppna svaren finns kanske anledningen till detta, 
inga råd har kommit om man säger att man inte använder sig av tobak. 

� Ungefär samma andel, dvs. 3 av 10, upplever dock att de fått råd/upplysningar 
gällande att sluta röka/snusa etc. hos tandvården, medan få blir slussade vidare 
till andra instanser. 

� De som fått information om effekterna och dessutom råd och 
rekommendationer från tandvårdspersonalen är synnerligen nöjda, det anger 
knappt 8 av 10 respondenterna. De mycket få kommentarerna, varför man inte 
gillade informationen respektive råd och rekommendationer, anger att var pga. 
att man upplevde att det inte var några konkreta råd. 

� Glädjande är att de som fått information respektive råd och rekommendationer 
är det drygt 4 av 10 som slutat röka/snusa etc., och att dessutom knappt 1 av 10 
dragit ner på sin konsumtion. 

Kommentarer 
2(5)
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� De som inte fått någon information om tobakens effekter vill heller inte ha det, i 
varje fall är det uppfattningen hos 3 av 4. Av naturliga orsaker är en hög andel av 
dessa respondenter personer som inte röker/snusar etc. En grupp som dock i 
signifikant grad skulle vilja ha informationen är en yngre åldersgrupp 18-29 år 
(21% i jmf. med totalen på 10%). 

VEM SOM SKA INFORMERA

� Det finns en skillnad i vilka som respondenterna anser bär ansvaret för att 
upplysa om tobakens effekter och hur man ser på tandvårdens roll.  Det är 
främst Folkhälsomyndigheten som bör bära ansvar för detta, knappt 6 av 10 
anger detta. Det finns dock en tendens till att man anser att det är ett ansvar för 
flera aktörer, exempelvis skolan, tobakstillverkarna och läkare samt 
vårdpersonal, som alla får mellan 40-50%. Tandvården anser knappt 3 av 10, så 
de bär ett ansvar, men det finns fler aktörer som gör det i högre utsträckning. 

� I förlängningen tycker dock 7 av 10 att det är viktigt att tandvården upplyser om 
tobakens effekter och ger råd/rekommendationer om hur man slutar, men 
ansvaret ligger främst hos andra aktörer som vi påvisade ovan. De som inte 
tycker att det är viktigt anger att man anser att det inte är tandvårdens uppgift 
och att de borde fokusera på annat. Tydligen har man ingen förståelse för hur 
rökning/snusningen etc. påverkar allmäntillståndet i munnen. 

Kommentarer 
3(5)
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BARN OCH SKOLA

� Drygt 3 av 5 respondenter har fått information om tobakens effekter i skola, men 
det finns en relativt stor andel som är tveksam/har glömt. Det visar sig dock att 
det är främst information från läraren man syftar till. Tandvårdspersonal som 
kommer till skolan anger endast 15%. 

� På frågan hur man ställer sig till om skolan skulle införa tobaksfri skoltid anger 
drygt 8 av 10 att man anser att det är viktigt. Denna reform finns redan i Norge 
och där har antalet rökande unga drastiskt sjunkit, så utifrån denna 
undersökning kan vi se att även svenskar ställer sig bakom detta förslag. 

� De som anser att det inte är viktigt anger att man främst ser det som 
överförmynderi och att är man myndig får man själv bestämma, att det inte är 
en fråga som skolan borde ägna sin tid åt och att förbud inte hjälper. Det upplevs 
som man mest har i åtanke de elever som är äldre, men även lärare och annan 
personal som vistas i skolan. 

� De som dock anser att det är viktigt anger en lång rad orsaker till det. Bland 
annat faran att börja röka/snusa tidigt och att det snabbt bli en vana, men även 
att det är dåligt för hälsan och att barn bör skyddas mot tobak så långt det går.

Kommentarer 
4(5)
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TOBAKSLAGEN
� Den nya tobakslagen känner 3 av 4 respondenter till och största andel menar 

dessutom att de i stora drag vet vad den innehåller. Utav de som känner till 
lagen är det knappt 4 av 5 som anser att den är bra. De som inte anser att den är 
bra är av naturliga skäl snusare, men även om rökarna är för få i denna fråga, 
finns det en tendens att de också tillhör denna skara. 

� På frågan om man vill införa rökförbud på andra platser än vad som infördes i år 
anger man främst badstränder, men även balkonger. 17% anger, inga platser, det 
är snusare och rökare som anger det i signifikant högre grad.  

REKLAM FÖR TOBAK

� De som får information och reklam gällande tobak och tobaksliknanden 
produkter på nätet är främst de yngre grupperna, 18-29 år. De får även möjlighet 
att handla dessa produkter där. 

KÄNNEDOM

� Det är låg kännedom om organisationen Tandvård mot tobak, endast 1% anger 
att man känner till dem. 7% anger dock att man är tveksam. 

Kommentarer 
5(5)
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Information hos tandvården

� Yngre, snusare och rökare får oftare frågan om de använder tobak när de besökt 
tandvården. De som mest sällan får frågan är storstadsbor och äldre. 

� Snusare och äldre får också oftare information om tobakens effekter. 

� Inte så stort intresse att få information av en 
tandläkaren/tandhygienist/tandsköterska från de som inte har fått någon 
tidigare. 

� De som väl har fått information uppger att den handlade om olika råd kring att 
sluta röka/snusa. Relativt många uppger att de inte fick några råd eller att de 
inte vet/kommer ihåg vad det handlade om.

� Bland de som fått råd är de flesta positiva och tycker att informationen om 
tobakens effekter var bra. 

� Och av de som fick råd har många lyssnat på rekommendationerna från 
tandvårdspersonalen och slutat. 

Sammanfattning



40 © Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se40

Vem som ska informera

� Generellt tycker många att det är viktigt att tandvårdspersonal lyfter frågor och 
ger råd rörande tobakens effekter. 

� Men när det gäller vem som bär ansvar att berätta om tobakens effekter lutar 
man sig gärna mot kända institutioner som folkhälsomyndigheten eller skolan.  
Särskilt universitetsutbildade, och studerande uppger det. Yngre anger också i 
högre grad skolans ansvar i frågan. 

Barn och skolan

� Många uppger att de har fått information om tobakens effekt i skolan, men 
många kommer inte heller ihåg. Det är främst via lärare och skolsköterskan man 
har fått den informationen.

� Den tobaksfria skoltiden slår an en sträng hos många och får en hög andel som 
anser att det är mycket viktigt att införa tobaksfri skoltid i den svenska skolan.

� När man tänker efter varför de är viktigt med tobaksfri skoltid så tror man att 
det kommer hindra rökning i tidig ålder, att bli beroende tidigt. Men också för att 
man tänker på rena hälsoaspekter och att rökning är rent ut skadlig och farligt.

Sammanfattning
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Tobakslagen

� Många känner till den nya tobakslagen och vad den innebär, särskilt kvinnor och 
yngre. Män och snusare är mer ovetandes. Majoriteten som känner till den 
tycker också att den är bra. Även här är det kvinnor och yngre som tycker den är 
bättre. När man tänker sig en förlängning av den nya tobakslagen tycker man 
också den kunde innefatta badstränder och balkonger främst. 

Reklam för tobak

� Majoriteten får inte reklam om tobaksprodukter via nätet. Mest sällsynt är 
reklam för ’heat not burn’. 

Kännedom

� Tandvård mot Tobak behöver arbeta på kännedom för organisationen, den är 
begränsad idag. Det finns dock ett stort intresse för tobaksrelaterade frågor och 
många anser det vara ett viktigt område för åtgärder. 

Sammanfattning
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Bakgrundsfrågor
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ORTÅLDER HUSÅLLSINKOMST

KÖN REGION UTBILDNING

BAS: Samtliga (n=1002)

23 %
25 %

8 %
15 %
20 %

9 %

Stockholm
Mellansverige

Småland och öarna
Sydsverige

Västsverige
Norrland

34 %

35 %

30 %

Storstäder och
storstadsnära kommuner

Större städer och
kommuner nära större stad

Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner

20 %

44 %

36 %

Grundskola

Gymnasium

Universitet/
högskola

21 %
35 %

25 %
20 %

56 %
44 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

18-49 år

50-79 år

17 %

25 %

28 %

19 %

-299k

300k-499k

500k-799k

800k-

Bakgrund

51 49
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Rapportnamn

Regioner
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Novus Sverigepanel och 
webbundersökningar
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Novus Sverigepanel består av ungefär 
40 000 paneldeltagare. Panelen är 
slumpmässigt rekryterad (man kan inte 
anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för 
att man vill påverka opinionen) och är 
riksrepresentativ avseende ålder, kön och 
region i åldersspannet 18–79 år. Eventuella 
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att 
ett riksrepresentativt urval dras från panelen 
samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom s.k. 
panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi 
ser till att man inte kan delta i för många 
undersökningar under en kort period, inte 
heller i flera liknande undersökningar. Vi har 
också ett system för belöningar till panelen. 

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en 
inbjudan till undersökningen via e-post. 
Inbjudan innehåller information om hur lång 
tid undersökningen tar att besvara, sista 
svarsdatum samt en länk som man klickar på 
för att komma till frågeformuläret. Man kan 
besvara alla frågor på en gång alternativt 
göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret 
vid ett senare tillfälle. 

När datainsamlingen är klar påbörjas 
databearbetningen. Därefter produceras 
tabeller och en rapport sammanställs.

Kort om Novus
Sverigepanel

Fråga gärna efter mer 
information kring vårt 
panelmanagement!
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Kort om kvalitet i webbpaneler

Några viktiga checkpoints när man genomför 
webbundersökningar i paneler:

• Panelen ska vara slumpmässigt rekryterad 
för att kunna spegla verkligheten.

• Undersökningsföretaget ska alltid kunna 
redovisa deltagarfrekvens för varje enskild 
undersökning.

• Panelisterna ska inte vara proffstyckare, 
dvs. få för många undersökningar. Får man 
fler än två per månad finns risken att man 
blir proffstyckare och svarar på 
undersökningen av fel skäl.

• Panelen ska skötas med ett bra 
panelmangement avseende belöningar, 
validering av svar osv.

• Tid för fältarbetet (genomförandet av 
intervjuer) ska alltid redovisas och helst 
innehålla både vardagar och helgdagar.

Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi 
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller 
och valideringar av både panelen och de 
svar som paneldeltagarna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) 
har vi konstaterat att panelisterna i Novus 
panel tar längre tid på sig för att svara på 
frågor och att det finns en logik i svaren 
(exempel: om man tycker om glass och 
choklad, då tycker man också om 
chokladglass). I de självrekryterade 
panelerna ser vi inte denna logik i samma 
utsträckning. 

Vi ser också att våra panelister har ett mer 
”svensson-beteende” än självrekryterade 
paneler, där man i är bl.a. väldigt 
internetaktiv.

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar 
per år, vilket är betydligt färre 
undersökningar än i många andra paneler, 
och ger en högre kvalitet i genomförandet. 
En annan mycket viktig kvalitetsaspekt är att 
ange deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket 
är ett krav enligt samtliga 
branschorganisationer.
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas 
rätt vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och 
tolkningar som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Konsult
Anna-Lena Wihlborg 
Mobil: 0733-36 45 58
E-post: anna-lena.wihlborg@novus.se

Projektledare
Ida af Robson
Mobil: 0739-40 39 11
E-post: ida.af.robson@novus.se
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