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Introduktion: Femtonåringar experimenterar mycket med sin livsstil vilket kan påverka 

den orala hälsan negativt. Studier har även visat att 15-åriga ungdomar med utländsk 

bakgrund har en ökad kariesförekomst vilket gör det viktigt att få en inblick i ungdomars 

munhygienvanor och kostvanor. 

 

Syfte: Att undersöka kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-åringar i ett 

mångkulturellt område. 

 

Frågeställningar: Hur såg 15-åringars kost- och munhygienvanor ut? Fanns det skillnader 

i 15-åringars kost och munhygienvanor i förhållande till etnisk bakgrund? Fanns det några 

könsskillnader gällande 15-åringarnas kost- och munhygienvanor? 

 

Metod: Kvantitativ enkätstudie där 70 stycken 15-åringar i Mellansverige har deltagit i 

studien.  

 

Resultat: Majoriteten av ungdomarna hade en intagsfrekvens på 1-3 mål utöver 

huvudmålen. De flesta respondenterna uppgav att de åt/drack godis/läsk några gånger i 

veckan. Den största törstsläckaren bland respondenterna var vatten. Av populationen 

borstade 21,5 % endast tänderna en gång per dag. De flesta respondenterna använde 

approximala hjälpmedel mer sällan än några gånger i månaden. Det kunde inte ses någon 

stor procentuell skillnad överlag på vanorna gällande kön eller bakgrund.  

 

Konklusion: Ungdomarna angav goda tandborstvanor och relativt goda kostvanor. 

Användande av approximala hjälpmedel var bristfällig och användning av fluorpreparat 

förekom inte i så hög grad. Frekvensen av godis- och läskintag var högre än 

rekommenderat.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Sverige ett mångkulturellt land 

Utifrån det antropologiska förhållningssättet att se på kulturer är nu Sverige ett 

mångkulturellt samhälle. Den antropologiska definitionen av kultur innefattar seder, 

värderingar och normer hos en grupp människor som uppnås genom känslan av 

samhörighet i ett samhälle. Den antropologiska kulturen kan även ses som en grupp 

emotionella, materiella, andliga och intellektuella egenskaper. Dessa egenskaper omfattas 

av traditioner, värderingar, livsstil och trosuppfattning. Mångkultur associeras ofta med 

att grupper av olika kulturer lever jämsides i samhället. Egentligen är gränserna mellan 

kulturerna mer flytande och människor rör sig över dessa gränser (Statens offentliga 

utredningar [SOU] 2007:50). 

 

Medelvärdet på antal personer som har invandrat till Sverige från 2005-2015 var 103 572 

personer per år. Under 2016 ökade antalet och totalt 163 005 personer som bodde 

utomlands invandrade till Sverige (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2017). En stor andel 

har flytt till Sverige undan krig och förtryck, bland annat från Syrien, Eritrea, Irak och 

Afghanistan för att söka asyl. Asyl innebär att en utländsk medborgare har sökt skydd i 

Sverige mot förföljelse men ännu inte fått något uppehållstillstånd. Ansökan har då ännu 

inte behandlats av Migrationsverket och personen är då inte folkbordförd i Sverige. När 

personen väl har fått sitt uppehållstillstånd så räknas denne som invandrare och svensk 

medborgare (SCB 2016a).  

 

År 2015 var det 655 282 barn och ungdomar i åldern 0–24 år som bodde i Sverige med 

utländsk bakgrund (SCB 2016b). Personer med utländsk bakgrund är de som är födda 

utrikes eller de som är födda i Sverige och har två utrikesfödda föräldrar. Svensk 

bakgrund innebär att personen är född i Sverige med två svenskfödda föräldrar, eller med 

en svenskfödd och en utrikesfödd förälder (SCB 2002:3). År 2025 beräknas nästan 2,5 

miljoner av Sveriges befolkning att ha utländsk bakgrund. År 2060 beräknas de med 

utländsk bakgrund öka till tre miljoner, det vill säga att 22 % av Sveriges befolkning har 

då utländsk bakgrund (SCB 2016c). 

 

1.2 Ungdomar 

I ungdomars utveckling sker mellanadolescensen när de är mellan 15-17 år. I det här 

stadiet sker många fysiska förändringar. Femtonåringarna experimenterar mycket med 

sin livsstil och försöker hitta sig själva. De tar också avstånd från sina föräldrar och 

prioriterar istället vännerna i första hand. Under den här perioden finns det risk för att 

hälsan förändras till det sämre eftersom att de nu fattar sina egna beslut och inte längre 

lyssnar på föräldrarnas råd. I den här utvecklingsfasen tar ungdomen efter vanor och 

rutiner från sina vänner för att vara en i mängden, de tar också spontana beslut utan att 

tänka på eventuella konsekvenser av beteendet (Berg Kelly 2014). 

 

1.3 Oral hälsa 

För att kunna känna ett bra välmående är god oral hälsa en viktig faktor som påverkar 

individens livskvalité (Petersen et al. 2005). En svensk definition av oral hälsa är: 

 
Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande med upplevda orala funktioner satta i relation till 

individens förutsättningar, samt frånvaro av orala sjukdomar (Hugoson et al. 

2003).  
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I en studie där det har ställts frågor till ungdomar om vad de tycker en bra oral hälsa är, 

har de svarat att anledningen till att de borstar sina tänder är för att få en fräsch andedräkt 

och att ha jämna och vita tänder. De anser att tandborstning är det viktigaste momentet 

för att uppnå en god oral hälsa. Några anledningar till att ungdomar inte alltid borstar sina 

tänder är att de glömmer bort det och att de känner att de inte har tid för det (Hattne et al. 

2007).  

 

1.3.1 Munhygienvanor 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxna bör tandvården rekommendera 

patienter att borsta tänderna två gånger per dag med fluortandkräm för att minska risken 

för karies och/eller förebygga kariesprogression (SoS 2011). En elektrisk tandborste är 

bättre än manuell tandborste gällande både förekomst av plack och gingivit, detta gäller 

både på kort och lång sikt (Yaacob et al. 2014). I de approximala utrymmena mellan 

tänderna samlas plack som gör att karies, gingivit och parodontit utvecklas lättare. I dessa 

utrymmen behövs det approximala hjälpmedel som tandtråd, tandsticka eller 

interdentalborste beroende på om det är trånga, vida eller öppna approximalrum. För 

effektiv rengöring med approximala hjälpmedel krävs en korrekt teknik (Berchier et al. 

2008). Jensen (et al. 2012) gjorde en studie om munhygienvanor på en population 15-80 

år. Populationen delades in i 4 åldersgrupper. I gruppen 15-16 åringar (441 deltagare) 

svarade 59 % att tandborstning var väldigt viktigt och 87 % svarade att tandborstning med 

tandkräm var väldigt viktigt. Majoriteten, 87 %, av de tillfrågade 15-16 åringarna borstade 

2 gånger per dag.  Gällande approximal rengöring svarade 33 % att de gjorde rent mellan 

tänderna, medan resterande svarade att de inte gjorde det. Större delen, 66 %, svarade att 

de inte sköljde munnen med något men 24 % svarade att de sköljer med fluorskölj 0,2 % 

NaF.  

 

1.4 Oral ohälsa 

1.4.1 Karies 

Karies är en av de vanligaste sjukdomarna i munhålan och den är också en av de största 

folksjukdomarna i världen (Selwitz et al. 2007). Etiologin för karies är multifaktoriell. 

Munhygienvanor, kostvanor, intagsfrekvens, salivkvalité och eventuell tillförsel av fluor 

är faktorer som spelar roll för kariesuppkomst (Touger-Decker & van Loveren 2003). 

Karies kan utvecklas där bakterier får ligga kvar på tandytan en längre tid och därför är 

egenvården hos patienten viktig (Selwitz et al. 2007). Kostvanor är en riskfaktor för 

kariesuppkomst och progression på grund av att en pH-sänkning sker i munnen efter varje 

intag och varar i cirka 30 minuter, detta kallas för en demineralisering. När 

demineraliseringen sker utsätts emaljprismorna för en upplösning och emaljen är då 

försvagad. En remineralisering av ytan sker i 2–3 timmar efter intag, vilket betyder att 

emaljprismorna har återställts och emaljen har hårdnat igen. Vid många intag per dag 

hinner inte remineraliseringen med och det blir då en permanent skada på tandytan. Det 

är rekommenderat att äta 5–7 gånger per dag för att få en jämn balans av demineralisering 

och reminelarisering i munhålan (Touger-Decker & van Loveren 2003). Saliven har en 

smörjande, renspolande och antibakteriell effekt i munhålan. När pH-nivån i munnen 

sänks till 5,7 utsätts emaljen för en demineralisering och saliven hjälper då till med sin 

buffrande effekt och höjer pH-nivån. Saliven hjälper också till vid remineraliseringen och 

späder ut syror, på grund av detta så är saliven viktig för att förhindra kariesuppkomst 

och kariesprogression (Touger-Decker & van Loveren 2003). 
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1.4.2 Kariesförekomst 

Kariesförekomst under barnaåren är en stor riskfaktor till att utveckla karies under tonåren 

(Alm et al. 2012). Goda kost- och munhygienvanor under förskoleåren skapar en grund 

för minskad kariesrisk under tonåren. Det som kan påverka kariesförekomsten hos 

ungdomar är föräldrarnas vanor och attityder till tandvården, men det finns även 

skillnader beroende på kulturell bakgrund och socioekonomisk situation (Psoter et al. 

2006). Studier visar att de flesta barn som drabbas av karies är från familjer med utländsk 

bakgrund, låg inkomst och låg utbildningsnivå (Christensen et al. 2010; Juhlin et al. 2010; 

Psoter et al. 2006). Det har visat sig att dessa barns orala hälsa inte förbättras trots att 

föräldrarna får information och råd från tandvården om hur de ska sköta sina barns tänder 

(Christensen et al. 2010). 

 

Tandvårdsvanor och munhygienvanor stiftar sig i barnaåren och har stor påverkan på 

tandhälsan i vuxen ålder. Föräldrarnas vanor och attityder har stor inverkan i hur de sköter 

sina barns tänder och skiljer sig beroende på bakgrund. Barn till föräldrar som är födda i 

länder utanför Västeuropa och Norden har visat sig ha mer än två gånger högre risk att få 

karies i jämförelse med barn till svenskfödda föräldrar (SoS 2013) 

 

Barn med föräldrar som har invandrat till Sverige går mer sällan till tandvården och har 

mer uteblivanden än barn med svenskfödda föräldrar. Detta kan bero på att föräldrarna 

kommer från länder där tradition med regelbundna kontroller och förebyggande tandvård 

inte finns i samma utsträckning som i Sverige. Detta leder ofta till att de endast besöker 

tandvården vid akuta fall (SoS 2013).  

 

I Jönköping har 15-åringar undersökts gällande kariesförekomst och faktorer som kan 

bidra till karies i relation till svensk eller utländsk bakgrund. Resultatet visade att det inte 

fanns någon signifikant skillnad gällande approximalkaries (både initial och manifest) 

beroende på svensk eller utländsk bakgrund. Det gjordes en jämförelse på de ungdomar 

som hade flera manifesta approximala kariesangrepp och det visade sig då att ungdomar 

med utländsk bakgrund hade flera initiala kariesskador än ungdomar med svensk 

bakgrund, dessa var framför allt approximala initalkariesangrepp (Jacobsson et al. 2005). 

Ytterligare en studie visade att 15-åringar med utländsk bakgrund hade en högre risk för 

att utveckla karies, upp till sex gånger högre än 15-åringar med svensk bakgrund. 

Skillnaden på den orala hälsan mellan ungdomar med svensk respektive utländsk 

bakgrund hade också ökat under en 10-års period och detta förklarades med att de svenska 

kariespreventionsprogrammen inte givit en så uttalad förbättring hos barn med utländsk 

bakgrund som hos barn med svensk bakgrund (Jacobsson et al. 2011).  

 

Socialstyrelsen [SoS] har sedan 1985 samlat in epidemiologiska uppgifter gällande 

kariesförekomst hos barn och ungdomar. Medelvärdet för 19-åringarnas DFT (decayed 

filled teeth) var 8,5 år 1985. Av 19-åringarna 1985 var 36,1 % kariesfria approximalt och 

det finns inga uppgifter gällande generella kariesangrepp. Mellan år 1985 och 2000 har 

andelen kariesfria ungdomar ökat markant i Sverige, år 2000 var DFT 3,6 och 58,3 % var 

kariesfria approximalt. År 2000 var 17,4 % av 19-åringarna kariesfria och år 2008 var 30 

% av 19-åringarna kariesfria (SoS 2006; SoS 2010). År 2014 var 36 % av 19-åringarna 

helt kariesfria och 68 % av 19-åringarna var kariesfria approximalt. Deras medelvärde på 

DFT var 2,34 och DFS-a (decayed filled approximal surfaces) var 0,96 (SoS 2015).  

 

I en studie på 19-åringar i olika förorter till Stockholm där det har undersökts vilka 

riskfaktorer som leder till högre kariesuppkomst hos dessa individer. Det som hade störst 
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påverkan på kariesuppkomsten och ledde till mer karies var att ungdomarna hade gingivit, 

upplevde tandvårdsrädsla, hade en utrikes-född mor och hade oregelbunden 

tandborstning på kvällen (Juhlin et al. 2006).  
 

1.4.3 Fluor 

Det finns olika sätt att tillföra fluor för att förebygga karies: till exempel genom att tillföra 

fluor hemma genom fluortandkräm och/eller fluorskölj samt hos tandvården genom 

applicering av fluorlack. I vanlig tandkräm är fluorhalten på mellan 1000 och 1500 ppm 

(parts per million), vilket är en rekommendation från WHO. Det finns även tandkräm 

med högre fluorhalt som innehåller upp till 5000 ppm fluor, den typen av tandkräm är 

riktad mot äldre barn och vuxna med hög risk för karies eller har hög kariesaktivitet 

(O’Mullane et al. 2016). Sköljning med 0,2 % natriumfluoridlösning kan påverka den 

orala hälsan positivt (SoS 2011).  

 

1.4.4 Ungdomars kostvanor 

Ungdomar i Sverige som har ett högt intag av läsk har sämre kostvanor än de som dricker 

läsk mer sällan. Dessa ungdomar åt frukost och skollunch mer sällan och hade högre 

intagsfrekvens av godis och salta snacks än andra ungdomar som drack mindre läsk. 

Ohälsosam livsstil, försämrad oral hälsa och/eller utländsk bakgrund är de största 

faktorerna bakom en hög läskkonsumtion hos ungdomar. Pojkar äter mer än flickor och 

de föredrar kost med söt smak i högre grad än vad flickor gör (Hasselkvist et al. 2014). 

Ungdomar i Norden har en mer hälsosam livsstil än ungdomar med utländsk bakgrund. 

Resultatet från en studie av Sjöberg et al. (2012) visade att nordiska ungdomar drack söta 

drycker mer sällan än ungdomar med utländsk bakgrund. Studien visade också att 

nordiska ungdomar hade bättre kostvanor än ungdomar med utländsk bakgrund (Sjöberg 

et al. 2012).  

 

1.4.5 Gingivit och parodontit  

Plack är en bakterieansamling som utvecklar gingivit om det får ligga kvar ostört vid 

tandköttskanten. Gingivit är en inflammation i tandköttet och kännetecknas av att 

gingivan blir röd, svullen och lättblödande. Gingivit kan leda till parodontit som är en 

sjukdom som drabbar tändernas fäste. Parodontit delas in i två olika grupper, det finns 

aggressiv parodontit och kronisk parodontit. Den aggressiva parodontiten drabbar främst 

barn och ungdomar och har ett snabbt sjukdomsförlopp. Den kroniska parodontiten 

drabbar oftast äldre personer och har ett långsammare sjukdomsförlopp (Ababneh et al. 

2012). Enligt en studie av Ericson et al. (2009) hade 56% av 19-åriga ungdomar gingivit. 

I denna studie var det 59 % av männen respektive 53 % av kvinnorna som hade en 

inflammation i tandköttet. Det visade sig också att det fanns en signifikant skillnad mellan 

könen hos 19-åringar och att pojkar hade sämre parodontal hälsa än vad flickorna hade. 

Pojkarna hade generellt högre förekomst av plack och gingivit. Av dessa ungdomar 

uppgav 75 % att de borstade tänderna två gånger per dag men det var bara 4 % som 

dagligen använde sig av något approximalt hjälpmedel.  

 

Andelen individer med utländsk bakgrund har ökat kraftigt i Sverige och därför är det av 

stor betydelse att göra en studie bland 15-åringar i ett mångkulturellt område. Att se hur 

ungdomars munhygien- och kostvanor ser ut men också med avseende på olika bakgrund. 

Eftersom studier har visat att 15-åriga ungdomar med utländsk bakgrund har en ökad 

kariesförekomst är det viktigt att få en inblick i dessa ungdomars munhygienvanor och 

kostvanor. Tandhygienister behöver aktuell information för att de ska kunna arbeta på ett 
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effektivt och hälsofrämjande sätt med förebyggande tandvårdsprogram på olika sätt inom 

denna målgrupp.  

2. SYFTE                                      
Att undersöka kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-åriga ungdomar i ett 

mångkulturellt område. 

  

2.1 Frågeställningar 

- Hur ser 15-åringars kost- och munhygienvanor ut? 

- Finns det skillnader i 15-åringars kost och munhygienvanor i förhållande till svensk 

respektive utländsk bakgrund?  

- Finns det några könsskillnader gällande 15-åringarnas kost- och munhygienvanor? 

3. METOD 

3.1 Design 

En kvantitativ empirisk tvärsnittsstudie med datainsamling i form av enkäter.   

 

3.2 Urval 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval av alla niondeklassare, cirka 100 elever, från en skola 

i ett mångkulturellt område i Mellansverige. Inklusionskriterium var att respondenterna 

skulle fyllt 15 år men inte äldre när datainsamlingen skedde. De elever som var under 15 

år exkluderades eftersom samtycke från föräldrarna inte hade efterfrågats.  

 

3.3 Frågeformulär 

Enkäten bestod av strukturerade frågor där eleven angav ett svar per fråga. Enkäten 

utformades gemensamt av författarna som fick inspiration från tidigare lästa enkäter 

(Remmo & Åkesson 2013). Fråga 2 och 5 i enkäten är validerade frågor (Östberg 2002). 

Fråga 16 är tagen från en tidigare studie (Boström 2012). De första tre frågorna handlade 

om bakgrund, nästkommande tolv handlade om kostvanor och de sista sex frågorna 

handlade om munhygienvanor. Vissa frågor hade svarsalternativ med både rätta och 

felaktiga svar i syfte att få reda på respondenternas kunskap (Bilaga 1).  

 

3.4 Datainsamling 

Ett informationsbrev skickades ut till rektorn på den utvalda skolan med information om 

studiens syfte och genomförande (Bilaga 2). En vecka senare skedde telefonkontakt med 

rektorn på skolan för att få ett godkännande att genomföra studien och för att svara på 

eventuella frågor. Då bokades även ett datum för datainsamling. Rektorn informerade om 

att det var cirka 100 elever totalt i de klasser som skulle delta i studien. 

 

Vid tidpunkten för datainsamling gav författarna både muntlig och skriftlig information 

om studiens syfte samt konfidentialitetskravet till eleverna på plats (Bilaga 3). Eleverna 

fick också en medgivande-blankett att fylla i, för att ge sitt medgivande att delta i studien, 

innan enkäten delades ut (Bilaga 4). Det informerades även om att det ifyllda 

frågeformuläret skulle läggas i ett kuvert och förslutas och att enkäterna endast kommer 

att användas i denna studie. Författarna fanns även på plats i klassrummet under studien 

för att svara på eventuella frågor. Datainsamlingen skedde under mentorstid. Då 

datainsamlingen drog ut på tiden och eleverna delades upp i olika klassrum skedde ett 

externt bortfall på tio personer då författarna inte fick chansen att träffa dessa elever.  

Av de 76 enkäter som delades ut besvarades samtliga, 6 elever var över 15 år vilka blev 

ett systematiskt bortfall. Bortfallet blev då totalt 16 personer. 
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3.5 Databearbetning 

Svaren från enkäten sammanställdes i Microsoft Word 2010, analyserades med deskriptiv 

statistik och presenteras genom antal (n) och procent (%). Resultaten sammanställdes med 

hjälp av löpande text och frekvenstabeller. 

  

3.6 Etiska överväganden 

En etisk granskning har skett vid Etikrådet, Karlstads Universitet, Institutionen för 

hälsovetenskaper och ämnet oral hälsa. I ansökan framgick att deltagandet i studien var 

frivilligt och konfidentiellt samt att respondenterna var minst 15 år vilket innebar att 

föräldrarnas tillstånd inte behövdes för att ungdomarna skulle få delta i studien. 

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom ett informationsbrev samt en 

samtyckesblankett som medföljde frågeformuläret. I informationsbrevet framgick det att 

det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under 

tiden för ifyllandet av enkäten. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att ingen 

enskild individ kan urskiljas vid rapportering av resultat och att materialet hålls inlåst och 

att det enbart är författarna och handledaren som har tillgång till materialet. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att materialet endast kommer användas till den här 

studien och när examensarbetet är godkänt kommer enkäterna att förstöras 

(Vetenskapsrådet 2002).  

4. RESULTAT 

Det var 70 stycken ungdomar som passade in i inklusionskriteriet och som deltog i 

studien. Det var 41 elever med svensk bakgrund och 29 elever med utländsk bakgrund. 

Det var 31 stycken flickor och 39 pojkar. De länder som eleverna med utländsk bakgrund 

var från var Irak, Syrien, Iran, Somalia, Afghanistan, Eritrea, Kurdistan, Palestina, Turkiet 

och Saudiarabien. Det var en relativ jämn fördelning mellan länderna men det kunde ses 

att det flickorna hade en något större grupp från Irak och pojkarna från Syrien.  

 

4.1 Kost 

Tabell 1 illustrerar deltagarnas kostvanor och intagsfrekvenser av olika livsmedel.  

Tre fjärdedelar av ungdomarna (n=70) hade en frekvens på ett - tre mål utöver 

huvudmålen (frukost, lunch och middag). Det fanns en procentuell skillnad hos ungdomar 

med svensk och utländsk bakgrund, där det var 17 % fler ungdomar med utländsk 

bakgrund som svarade att de hade fyra - sex intag per dag (utöver huvudmålen). Det mest 

dominanta svaret gällande antal godisintag hos respondenterna var att de åt godis några 

gånger i veckan. Det var fler flickor (32 %) än pojkar (18 %) som svarade att de åt godis 

mer sällan. Till frågan om hur ofta ungdomarna drack läsk fanns det en tydlig procentuell 

skillnad mellan flickor och pojkar. Av flickorna (n=31) uppgav cirka en fjärdedel att de 

drack läsk några gånger per vecka och av pojkarna (n=39) drack cirka hälften läsk några 

gånger i veckan. Det sågs även en procentuell skillnad av läskdrickande gällande svensk 

och utländsk bakgrund (44 % respektive 38 %). Saft var inget populärt livsmedel bland 

ungdomarna. “Mer sällan” var det mest dominanta svarsalternativet hos flickorna (77,5 

%), pojkarna (46 %) och ungdomar med svensk bakgrund (78 %). “Några gånger i 

veckan” svarade 45% av ungdomar med utländsk bakgrund. Detta svarsalternativ var 

också procentuellt överlägset gentemot de andra grupperna. Den största törstsläckaren 

bland respondenterna var vatten då cirka tre fjärdedelar av ungdomarna (n=70) uppgav 

detta svar. Av pojkarna (n=39) angav cirka en femtedel att de drack Coca-Cola eller 

liknande vid törst, hos ungdomarna med utländsk bakgrund (n=29) var mjölk den näst 

populäraste törstsläckaren (Tabell 1). 
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Tabell 1. Olika kostintag redovisas i antal per dag, per vecka eller sort med absoluta och relativa 
frekvenser fördelat på kön, svensk respektive utländsk bakgrund.  

FLICKOR POJKAR 
 

SVENSK 

BAKGRUND 

UTLÄNDSK 

BAKGRUND 

ANTAL MELLANMÅL N=31 (%) N=39 (%) 
 

N=41 (%) N=29 (%) 

0 4 (13) 2 (5) 
 

4 (10) 2 (7) 

1-3 22 (71) 31 (79) 
 

34 (83) 19 (66) 

4-6 5 (16) 5 (13) 
 

3 (7) 7 (24) 

7 ELLER FLER 0 (0) 1 (3) 
 

0 (0) 1 (3)       

GODISINTAG N=31 (%) N=39 (%) 
 

N=41 (%) N=29 (%) 

VARJE DAG 0 (0) 1 (3) 
 

1 (2) 0 (0) 

NÅGRA GÅNGER I 

VECKAN 

12 (39) 20 (51) 
 

18 (44) 14 (48) 

EN GÅNG/VECKA 9 (29) 11 (28) 
 

13 (32) 7 (24) 

MER SÄLLAN 10 (32) 7 (18) 
 

9 (22) 8 (28)       

LÄSKINTAG N=31 (%) N=39 (%) 
 

N=41 (%) N=29 (%) 

VARJE DAG 0 (0) 1 (3) 
 

1 (2,5) 0 (0) 

NÅGRA GÅNGER I 

VECKAN 

8 (26) 21 (54) 
 

18 (44) 11 (38) 

EN GÅNG I VECKAN 12 (39) 11 (28) 
 

10 (24,5) 13 (45) 

MER SÄLLAN 11 (35) 6 (15) 
 

12 (29) 5 (17)       

SAFTINTAG N=31 (%) N=39 (%) 
 

N=41 (%) N=29 (%) 

VARJE DAG 0 (0) 1 (3) 
 

1 (2,5) 0 (0) 

NÅGRA GÅNGER I 

VECKAN 

5 (16) 11 (28) 
 

3 (7,5) 13 (45) 

EN GÅNG I VECKAN 2 (6,5) 9 (23) 
 

5 (12) 6 (21) 

MER SÄLLAN 24 (77,5) 18 (46) 
 

32 (78) 10 (34)       

DRYCK VID TÖRST N=31 (%) N=39 (%) 
 

N=41 (%) N=29 (%) 

JUICE 1 (3,5) 2 (5) 
 

2 (5) 1 (3,5) 

COCA-COLA ELLER 

LIKNANDE 

2 (6,5) 7 (18) 
 

6 (15) 3 (10,5) 

MÅLTIDSDRYCK 0 (0) 1 (3) 
 

1 (2) 0 (0) 

MJÖLK 2 (6) 5 (13) 
 

2 (5) 5 (17) 

VATTEN 26 (84) 24 (61) 
 

30 (73) 20 (69) 
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Gällande frågan "Hur ofta äter du kakor" svarade majoriteten (51 %) av respondenterna 

(n=70) att de åt kakor mer sällan än en gång i veckan och på frågan "Hur ofta äter du 

glass" svarade 51 stycken (73 %) att de åt glass mer sällan än en gång i veckan. Det mest 

frekventa svarsalternativet bland deltagarna på frågan ”Hur ofta äter du frukt?” var några 

gånger i veckan, där svarsfrekvensen var 44 %. På fråga tio ”Hur ofta dricker du te?” 

svarade nästan hälften av respondenterna (48,5 %) mer sällan än en gång i veckan. 

Gällande frågan ”Hur ofta dricker du kaffe?” svarade de flesta respondenter (83 %) att de 

drack mer sällan än en gång i veckan. På frågan ”Hur ofta dricker du juice?”  var det mest 

dominanta svaret (33 %) ”Några gånger i veckan”. Ingen av deltagarna åt ostbågar 

och/eller chips varje dag och det vanligaste svarsalternativet i denna fråga var mer sällan. 

Av pojkarna (n=39) var det 40,5 % som åt ostbågar och/eller chips en-några gånger i 

veckan. 

 

4.2 Munhygienvanor 

Majoriteten (74 %) av deltagarna (n=70) uppgav att de borstade tänderna två gånger om 

dagen eller mer. Nästan alla flickor (87 % av n=31) svarade att de borstade tänderna minst 

två gånger per dag och av ungdomarna med svensk bakgrund svarade fyra femtedelar 

detta (n=41). Gällande samma fråga svarade två tredjedelar av pojkarna (n=39) och två 

tredjedelar av ungdomarna med utländsk bakgrund (n=29) att de borstade tänderna två 

gånger per dag eller mer. Av ungdomar med utländsk bakgrund uppgav mer än en 

tredjedel att de endast borstade en gång per dag. Ingen uppgav att de borstade en gång i 

veckan eller mindre (Tabell 2). 

 
Tabell 2: Frekvensen av tandborstning i relation till kön, svensk och utländsk bakgrund 

redovisade med absoluta och relativa frekvenser.  
FLICKOR  

N=31 (%) 

POJKAR. 

N=39 (%) 

SVENSK BAKGRUND 

N=41 (%) 

UTLÄNDSK 

BAKGRUND N=29 (%) 

TVÅ GÅNGER OM DAGEN 

ELLER MER 

27 (87) 25 (64,5) 33 (80,5) 19 (65,5) 

EN GÅNG/DAGEN 4 (13) 11 (28,5) 5 (12) 10 (34,5) 

NÅGRA GÅNGER I 

VECKAN 

0 (0) 3 (7) 3 (7,5) 0 (0) 

 

Cirka hälften av ungdomarna (n=70) använder alltid fluortandkräm när de borstar 

tänderna. Det fanns en stor procentuell skillnad på svarsalternativet “vet ej” hos ungdomar 

med svensk bakgrund (51 % av n=41) och ungdomar med utländsk bakgrund. (10,5 % av 

n=29). Mer än en tredjedel av respondenterna (n=70) svarade att de inte visste om de 

använde fluortandkräm när de borstade tänderna (Tabell 3). 

 
Tabell 3: Användande av fluortandkräm i relation till kön, utländsk och svensk bakgrund 

redovisade med absoluta och relativa frekvenser. 

  
FLICKOR 

N=31 (%) 

POJKAR 

N=39 (%) 

SVENSK BAKGRUND 

N=41 (%) 

UTLÄNDSK BAKGRUND 

N=29 (%) 

ALLTID 14 (45) 16 (41) 13 (32) 17 (58,5) 

IBLAND 8 (26) 6 (15,5) 6 (14,5) 7 (24) 

ALDRIG 1 (3) 2 (5) 1 (2,5) 2 (7) 

VET EJ 8 (26) 15 (38,5) 21 (51) 3 (10,5) 

 

 Användandet av fluorpreparat utöver fluortandkräm var överlag lågt. Av flickorna 

(n=31) uppgav cirka en fjärdedel att de använde någon form av extra fluorpreparat några 

gånger per vecka eller oftare. Av pojkarna (n=39) uppgav cirka en tredjedel att de använde 

extra fluorpreparat några gånger per vecka eller oftare. Skillnaden mellan ungdomar med 
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svensk (n=41) och ungdomar med utländsk bakgrund (n=29) var större. Gällande 

användande av extra fluorpreparat var det nästan tre gånger fler ungdomar med utländsk 

bakgrund (41 %) som använde det en till flera gånger per vecka jämfört med ungdomar 

med svensk bakgrund (15 %) (Tabell 4).  

 
Tabell 4: Frekvens av användande av fluorpreparat utöver fluortandkräm i relation till kön, 
utländsk och svensk bakgrund redovisade med absoluta och relativa frekvenser.  

FLICKOR 

N=31 (%) 

POJKAR  

N=39 (%) 

SVENSK 

BAKGRUND 

N=41 (%) 

UTLÄNDSK BAKGRUND 

N=29 (%) 

EN GÅNG/DAG 3 (9,5) 6 (15,5) 3 (7,5) 6 (20,5) 

NÅGRA 

GÅNGER/VECKA 

3 (9,5) 5 (13) 3 (7,5) 6 (20,5) 

NÅGRA 

GÅNGER/MÅNAD 

12 (39) 9 (23) 18 (44) 3 (10,5) 

ANVÄNDER EJ 13 (42) 19 (48,5) 17 (41) 14 (48,5) 

 

Det vanligaste fluortillskottet bland populationen var fluorskölj med 0,2 % NaF. 

“Använder ej” var det näst vanligaste svaret hos deltagarna (Tabell 5). 
Tabell 5: Vilket extra fluorpreparat som användes i relation till kön, utländsk och svensk 

bakgrund redovisade med absoluta frekvenser. Flera svarsalternativ kunde fyllas i.  
FLICKOR  POJKAR  SVENSK 

BAKGRUND  

UTLÄNDSK 

BAKGRUND  

FLUORTABLETTER 3 2 2  3 

TUGGUMMI MED FLUOR 5 3 4 4 

FLUORSKÖLJ, 0,2% 13 13  19 7 

MUNSKÖLJ, T.EX. 

LISTERINE 

7 8 7 8 

ANVÄNDER EJ 7 16 14 9 

 

Av ungdomarna (n=70) svarade cirka en sjättedel att de använde approximala hjälpmedel 

varje dag Av pojkarna (n=39) svarade cirka hälften att de använde approximala 

hjälpmedel sällan/aldrig, cirka två femtedelar av flickorna (n=31) angav samma svar på 

frågan. Det mest frekventa svaret hos ungdomar med utländsk bakgrund (n=29) var 

“minst en gång per vecka” vilket cirka två femtedelar angav. Det fanns en skillnad 

gällande användandet av approximala hjälpmedel varje dag gällande ungdomar med 

svensk (10 % av n=41) respektive utländsk bakgrund (20,5 % av n=29) (Tabell 6). 
Tabell 6: Frekvens av användande av approximala hjälpmedel i relation till kön, utländsk och 
svensk bakgrund redovisade med absoluta och relativa frekvenser. 

 FLICKOR N=31 

(%) 

POJKAR N=39 (%) SVENSK 

BAKGRUND 

N=41 (%) 

UTLÄNDSK 

BAKGRUND 

N=29 (%) 

VARJE DAG 6 (19,5) 4 (10,5) 4 (10) 6 (20,5) 

MINST EN GÅNG I 

VECKAN 

5 (16) 9 (23) 3 (7) 11 (38) 

NÅGRA GÅNGER 

I MÅNADEN 

8 (26) 8 (20,5) 12 (29) 4 (14) 

SÄLLAN ELLER 

ALDRIG 

12 (38,5) 18 (46) 22 (54) 8 (27,5) 
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Majoriteten av populationen (63 % av n=70) borstade mer om det blöder från tandköttet. 

Av ungdomarna var det cirka en fjärdedel som svarade att de borstade mindre om det 

blöder från tandköttet. Tre av deltagarna svarade att de inte visste vad de skulle göra. En 

deltagare svarade att hen inte borstade lika hårt där det blödde, en deltagare svarade att 

hen borstade lika mycket och en annan svarade att hen borstade mer försiktigt (Tabell 7).  

 
Tabell 7: Vad ungdomarna gör om det blöder från tandköttet vid tandborstning i relation till kön, 
utländsk och svensk bakgrund redovisade med absoluta och relativa frekvenser.  

FLICKOR 

N=31 (%) 

POJKAR 

N=39 (%) 

SVENSK BAKGRUND 

N=41 (%) 

UTLÄNDSK BAKGRUND 

N=29 (%) 

JAG BORSTAR 

MER 

18 (58) 26 (67) 25 (61) 19 (65,5) 

JAG BORSTAR 

MINDRE 

8 (26) 10 (26) 12 (29) 6 (20,5) 

JAG BORSTAR 

INTE ALLS 

1 (3) 1 (2) 0 (0) 2 (7) 

ANNAT 4 (13) 2 (5) 4 (10) 2 (7) 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Författarnas mål med studien var att undersöka cirka 100 15-åringar där eleverna var 

jämnt fördelade gällande svensk och utländsk bakgrund samt kön. Med ett bortfall på 16 

elever blev det 70 personer som deltog i studien. Författarna anser att antalet deltagare 

var tillräckligt för att få ett tillförlitligt resultat. Resultatet kan ha påverkats av att 

författarna var närvarande i klassrummet under datainsamlingen. Det kan ha påverkat 

elevernas svar genom att de svarar det författarna “vill ha” och det de tror är rätt svar. Att 

lärarna var närvarande under datainsamlingen och “pushade på” eleverna kan ha bidragit 

till att eleverna inte kände att enkäten var frivillig att fylla i. Författarnas närvaro under 

datainsamlingen bedömdes vara viktigt för att svara på frågor om studien vilket visade 

sig var rätt val då det kom många frågor från respondenterna. Resultatet kan ha påverkats 

av eventuella språksvårigheter men eftersom att eleverna frågade mycket frågor gällande 

enkäten till författarna upplevdes det att respondenterna förstod frågorna korrekt efter 

förklaringarna. Det hade varit positivt för studien om det hade framkommit vid vilken 

ålder ungdomarna med utländsk bakgrund hade flyttat till Sverige. Det hade varit en 

fördel för att du kunna se hur länge de har varit med i Folktandvårdens förebyggande 

program. Enkätens frågor och svar var korta och utformade på ett enkelt språk för att göra 

det lätt för ungdomarna att förstå frågorna. En fråga många elever ville ha en förklaring 

på var fråga 18 då de inte förstod ordet “fluorpreparat”. Ordningen på frågorna 18 och 19 

hade kunnat ändrats så att de först hade svarat på vilket fluorpreparat de använder, och 

sedan hur ofta. Frågan om vilket fluorpreparat som används hade kunnat omformulerats 

till “Använder du något av följande?” och sedan haft samma svarsalternativ. På grund av 

att respondenterna kunde välja flera svarsalternativ på fråga 19 “Vilket eller vilka 

fluorpreparat använder du? Flera alternativ får väljas” går det inte att se vilket alternativ 

som var populärast eftersom alla respondenter inte angav samma antal preparat. Det hade 

varit positivt för studien om frågan hade formulerats: “Vilket fluorpreparat använder du? 

Markera endast ett alternativ”.  

Det som kan utvecklas är att eleverna inte hade behövt fylla i en samtyckesblankett innan 

de fick enkäten utan att informera om detta muntligt innan datainsamlingen skulle ske 

och att de godkänner deltagandet genom att fylla i enkäten. Det hade sparat tid och gjort 

datainsamlingen enklare för både författarna och deltagarna i studien. Det hade också 
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kunnat vara ett informationsblad som första sida på enkäten för att göra det smidigare för 

respondenter samt författare. Författarna anser att validiteten och reliabiliteten är god 

eftersom tidigare studier har visat liknande resultat.  

 

Pilottestet blev bortprioriterat på grund av att datumet för datainsamlingen blev bestämt 

endast några dagar i förväg och det fanns då ingen möjlighet till ett pilottest. Pilottestet 

hade varit bra för fråga 21 där eleverna skulle svara på vad de gjorde om det blöder i 

tandköttet vid tandborstning, fler svarsalternativ, till exempel “Jag borstar lika mycket” 

hade varit bra att ha med.  

 

Frågorna 10 och 11: “Hur ofta dricker du te?” och “Hur ofta dricker du kaffe?” hade 

kunnat uteslutas då dessa inte bidragit till någon relevant information till studien, 

eventuellt att dessa hade ändrats till “Hur ofta dricker du te med socker i?” och “Hur ofta 

dricker du kaffe med socker i?”.  

 

Årstiden vid datainsamlingen kan vara något som har påverkat resultaten, till exempel 

intag av glass och läsk, då det intas mer på sommaren.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Det var 84,5 % av populationen i denna studie som åt noll - tre mål per dag (utöver frukost, 

lunch och middag), vilket gjorde att de höll sig till de rekommendationer som fanns. För 

att hålla en jämn balans i munhålan gällande demineralisering och remineralisering var 

det rekommenderat att äta fem - sju gånger per dag (Touger-Decker & van Loveren 2003). 

Denna studie visade att de svenska ungdomarna drack läsk oftare än de med utländsk 

bakgrund. En tidigare studie av Hasselkvist (et al. 2014) visade att ungdomar med 

utländsk bakgrund hade högre läskkonsumtion än ungdomarna med svensk bakgrund 

hade. Detta stämmer då inte överens med denna studie. Resultatet visade dock att 

utländska ungdomar dricker saft oftare än vad svenska ungdomar gör, men svenska 

ungdomar drack läsk oftare.  

Denna studie visade att pojkar hade en högre intagsfrekvens av ostbågar och/eller chips 

(salta snacks). Nästan hälften av pojkarna åt ostbågar och/eller chips en till flera gånger 

per vecka. Av respondenterna i denna studie uppgav ett fåtal av pojkarna och ingen av 

flickorna uppgav att de drack läsk dagligen, detta är ett bra resultat i jämförelse med 

Rasmussen (et al. 2004). Intagsfrekvensen av godis hos deltagarna hade utvecklats till det 

bättre jämfört med den tidigare studien (Rasmussen et al. 2004). Resultatet visade även 

att det var endast några av respondenterna som uppgav att de åt godis dagligen, detta var 

också en positiv utveckling. Resultatet visade också, jämfört med den tidigare studien, att 

antal deltagare som åt godis några gånger/dagar i veckan har gått från hälften till knappt 

en tredjedel (Rasmussen et al. 2004).  

Gällande fruktintag visade denna studie att ungdomarna idag hade en högre frekvens än 

2004 (Rasmussen et al). Angående den andel flickor som åt frukt varje dag kunde ingen 

större skillnad ses men angående pojkar så har antalet ökat fyrfaldigt i jämförelse med 

resultatet från 2004.  

 

Av deltagarna i denna studie var det tre fjärdedelar som uppgav att de borstade tänderna 

två gånger per dag vilket stämmer överens med tidigare svenska studier (Jensen et al. 

2012; Ericsson et al. 2009). Studiens resultat visade att pojkar och utländsk bakgrund 

hade lägre tandborstfrekvens än flickor och svensk bakgrund. Att borsta tänderna två 

gånger per dag anses som kariesförebyggande och bidrog till en god oral hälsa (SoS 

2011).  Gällande det dagliga användandet av approximala hjälpmedel så visade resultatet 
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i denna studie en positiv utveckling i jämförelse med tidigare studier (Ericsson et al. 

2009). I Jensens (et al.) studie från 2012 var det en tredjedel av ungdomarna som svarade 

att de använde approximalt hjälpmedel men inte i vilken frekvens. Eftersom att 

svarsalternativen är olika gällande användningsfrekvensen av approximala hjälpmedel 

var det svårt att jämföra med resultaten i Jensen (et al. 2012) studie.  

 

Studien visade att ungdomarna har utvecklat mer positiva kostvanor och munhygienvanor 

på senare tid vilket gynnar den orala hälsan (Rasmussen et al. 2004; Jensen et al. 2012; 

Ericsson et al. 2009). De positiva kostvanorna kan bero på att ungdomars kunskap har 

ökat och att de är måna om sin orala hälsa i större utsträckning nu än vad ungdomarna var 

för några år sedan. Det kan även bero på att Folktandvården och tandhygienister överlag 

har arbetat mer förebyggande och informerat ungdomarna om samband mellan kost och 

karies vilket har medvetandegjort ungdomarna. Sociala medier och samhället har stort 

inflytande på dagens ungdomar och är väldigt fokuserat på kroppsideal, träning och bra 

kost. Detta kan troligen ha varit en bidragande faktor som har påverkat ungdomarnas syn 

på goda kostvanor och i sin tur gett detta resultatet i studien. Eftersom att godisintaget 

bland deltagarna har minskat jämfört med tidigare studier kan det ha påverkats av att 

ungdomarna är måna om sin allmänna hälsa i större utsträckning nu vilket också gynnar 

den orala hälsan. Ungdomars fokus på en god kosthållning för den allmänna hälsan har 

också lett till goda kostvanor ur ett munhälsoperspektiv. Det är fortfarande en hög andel 

av ungdomarna som borstar tänderna två gånger per dag vilket kan bero på att kunskapen 

och informationen har varit med sen man var liten. Anledningen till att andelen som inte 

borstar tänderna kan bero att de befinner sig i mellanadolescensen och inte längre lyssnar 

på sina föräldrars råd utan nu bestämmer själv hur och när de vill utföra sin egenvård. I 

den här åldern har konsekvenstänkandet inte utvecklats och det kan vara svårt att förstå 

vikten av att borsta tänderna. I den här perioden är det också många fysiska och psykiska 

förändringar som kan påverka valen negativt, och att det är annat som prioriteras före. Att 

det är så stor andel som borstar tänderna två gånger per dag kan ha att göra med att 

ungdomarna är väldigt utseendefixerade i den här åldern och att de bryr sig mycket om 

deras yttre. Det kan också ha att göra med att vanan sitter kvar sen de var små och att 

föräldrarnas attityder och vanor har påverkat. Att de utländska ungdomarna hade en lägre 

tandborstfrekvens än de svenska kan med stor sannolikhet bero på att de inte har haft 

samma förebyggande tandvård som de som svenska ungdomarna har haft sedan 

barnaåren. Den förebyggande tandvården ger mycket kunskap och information om hur 

det är bra att sköta sin munhälsa vilket de utländska ungdomarna då kan ha gått miste om. 

Detta kan också påverkats av föräldrarnas vanor och attityder då tandvården ser 

annorlunda ut i Mellanöstern i jämförelse med i Sverige, dessa har förmodligen inte gått 

regelbundet till tandvården på rutinundersökningar utan bokat tid när det är akut vilket i 

sin tur påverkar ungdomarnas vanor och attityder. Att hälften av de svenska ungdomarna 

inte visste om de använde fluortandkräm eller inte kan bero på att de aldrig har reflekterat 

över det utan att de tar det som föräldrarna har köpt. Det kan också bero på att de inte 

hade reflekterat över att det fanns tandkräm utan fluor eftersom att fluortandkräm var det 

vanligaste alternativet i butiker. Det fanns en skillnad gällande kön hur många gånger per 

dag de borstade tänderna då ett större antal flickor borstade tänderna två gånger per dag 

än pojkar. Detta kan bero på att flickorna är mer utseendefixerade och vill känna sig 

fräscha i högre grad än vad pojkarna i den här åldern vill. Resultatet i den här studien kan 

bidra till att belysa vikten av tandvårdens individuella bemötande. Resultatet i studien 

visade att ungdomars kostvanor har blivit bättre men att munhygienvanorna var ungefär 

likadana som för några år sedan och därför tycker författarna att det är viktigt att fokusera 
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mer på att informera och instruera ungdomar till bättre munhygienvanor och att de förstår 

vikten av detta för att uppnå en god munhälsa.  

 

6. KONKLUSION  

Deltagarna i studien visade goda tandborstvanor där de flesta borstade tänderna två 

gånger per dag. 43 % av respondenterna använde fluortandkräm dagligen. Användandet 

av övriga fluorpreparat förekom inte i så stor grad och användandet av approximala 

hjälpmedel var bristfälligt. Gällande munhygienvanorna kunde ingen större skillnad ses 

gällande kön eller bakgrund. 

Deltagarna hade överlag goda kostvanor, dock hade de högre intagsfrekvens av godis än 

vad som är rekommenderat. Ingen stor skillnad fanns mellan kön eller bakgrund förutom 

angående läskdrickande, där hade pojkar en högre intagsfrekvens än flickorna. Även 15-

åringarna med svensk bakgrund hade högre intagsrekvens av läsk än 15-åringarna med 

utländsk bakgrund. Enligt det här resultatet borde tandvården fokusera mer på att 

informera ungdomar om vikten av approximal rengöring samt hur fluor påverkar tänderna 

och förebygger karies. Det kan vara bra med fortsatta studier inom området för att se hur 

ungdomars kunskap och vanor utvecklas. 
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BILAGA 1 

 

Frågeformulär 
 

1. Hur gammal är du? 

□ 15 år 

□ 16 år 

□ 17 år eller äldre 

  

2. Är du flicka eller pojke? 

□ Flicka                                                                     

□ Pojke                                                                      

  

3. 

Jag är född i (land): ………………………………………………………………… 

Min mamma är född i (land): ………………………………………………………. 

Min pappa är förr i (land): ………………………………………………………….. 

 

4. Hur många gånger per dag äter du mellan huvudmålen (frukost, lunch och middag)? 

□ Ingen gång                         

□ 1-3 gånger                          

□ 4-6 gånger                          

□ 7 eller fler gånger                           

  

5. Hur ofta äter du godis?   

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    

 

6. Hur ofta äter du kakor?  

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    

 

7. Hur ofta äter du glass?  

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    

 

8. Hur ofta äter du ostbågar och/eller chips?  

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    



 

 

9. Hur ofta äter du frukt? Både färsk och torkad  

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    

 

10. Hur ofta dricker du te?  

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    

 

11. Hur ofta dricker du kaffe?  

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    

 

12. Hur ofta dricker du läsk? 

□ Varje dag                           

□ Några dagar i veckan                     

□ En dag i vecka 

□ Mer sällan 

 

13. Hur ofta dricker du juice? 

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    

 

14. Hur ofta dricker du saft? 

□ Varje dag                           

□ Några gånger i veckan                   

□ En gång i veckan                

□ Mer sällan    

  

15. Vad brukar du dricka när du är törstig? Markera det alternativ som stämmer in bäst. 

□ Juice 

□ Coca Cola/Fanta eller liknande                       

□ Måltidsdryck                      

□ Mjölk                                 

□ Vatten                                

□ O’boy                                

  

16. Hur ofta borstar du tänderna? 

□ Två gånger om dagen eller mer            

□ En gång om dagen                               

□ Några gånger i veckan          

□ En gång i veckan eller mindre              



 

  

17. Använder du fluortandkräm när du borstar tänderna? 

□ Alltid                                        

□ Ibland                                       

□ Aldrig 

□ Vet ej                                      

  

18. Hur ofta använder du något fluorpreparat utöver fluortandkräm? 

□ En gång om dagen eller mer                 

□ Några gånger i veckan                         

□ Några gånger per månad          

□ Använder ej    

 

19. Vilket eller vilka fluorpreparat använder du? Flera alternativ får väljas. 

□ Fluortabletter 

□ Tuggummi med fluor 

□ Fluorskölj, till exempel Flux eller Dentan 

□ Munskölj, till exempel Listerine 

□ Använder ej  

  

20. Hur ofta använder du något för att göra rent mellan tänderna (tandtråd, Plackers, 

tandsticka)? 

□ Varje dag                                             

□ Minst en gång i veckan                        

□ Några gånger i månaden                   

□ Sällan eller aldrig                                

 

21. Om det blöder från tandköttet när du borstar tänderna, vad gör du då? 

□ Jag borstar mer                                             

□ Jag borstar mindre                                           

□ Jag borstar inte alls 

□ Annat: …………. 

 

 

 

 

 

  



 

BILAGA 2 
  

Kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-
åringar 

 

Informationsbrev till rektor 

Hej! Vi är två studenter som går Tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. 

Under hösten 2016 kommer vi att skriva ett examensarbete inom ämnesområdet oral 

hälsa. Syftet med studien är att undersöka kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-

åriga ungdomar i ett mångkulturellt område. Forskargruppen kommer att besöka skolan 

på överenskommet datum och då ge skriftlig och muntlig information till eleverna. 

Eleverna får skriva under en samtyckesblankett där de godkänner att vara med i studien. 

Undersökningen kommer genomföras med en enkät som eleverna svarar på, vilket tar 

cirka 10 minuter. När eleverna har svarat på frågorna så stoppas enkäten i ett kuvert som 

eleverna själva försluter. Eftersom varken namn eller personnummer ska skrivas på 

enkäterna eller kuvert kommer ingen elev kunna urskiljas. I studiens resultat kommer vi 

inte skriva i vilken skola, kommun eller län som enkäten har gjorts, det kommer endast 

skrivas som “Mellansverige”. Deltagandet är frivilligt och om deltagaren har bestämt sig 

för att delta men ångrar sig så kan hon/han låta bli att lämna in kuvertet med enkäten. 

I enkäten finns det bakgrundsfrågor samt kost- och munhygienvanor. Enkäterna kommer 

att hållas inlåsta och enbart ses av författare och handledare. Resultatet kommer att 

presenteras i en examensrapport som ni också kommer få ta del av. När resultatet i 

uppsatsen är färdigt och godkänd kommer enkäterna att förstöras. Ett medgivande behövs 

från dig som rektor för att kunna genomföra den här studien. Vi kommer att kontakta er 

via telefon nästa vecka för att höra om ni vill delta i studien men vi skulle uppskatta om 

ni vill göra det. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss. Med vänliga hälsningar 

 

Tandhygieniststuderande:   Handledare: 

 

Josefine  Eriksson Brittmarie Jacobsson 

E-post: joseerik108@student.kau.se Universitetslektor Jönköping University 

Josefine Hellström  brittmarie.jacobsson@ju.se 

Josehell103@student.kau.se    

 

  



 

BILAGA 3 
  

Kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-
åringar 

  

Informationsbrev till elever 

Vi är två studenter som går Tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. Under 

hösten 2016 kommer vi att skriva ett examensarbete inom området oral hälsa. Avsikten 

med undersökningen är att undersöka kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-åringar. 

Undersökningen kommer att genomföras med en enkät som tar cirka 10 minuter att 

besvara. När du har svarat på frågorna så stoppar du enkäten i kuvertet och klistrar igen 

det. Du ska inte skriva några personuppgifter på enkäten eller kuvertet. Deltagandet är 

frivilligt och om du ångrar dig och inte vill svara på frågorna så kan du låta bli att lämna 

in enkäten. Enkäterna kommer sedan att hållas inlåsta och det är bara vi författare och 

handledare som kommer att se dessa. Resultatet kommer att redovisas i en 

examensuppsats och enkäterna kommer därefter att förstöras. Ni kommer även att få ta 

del av resultatet i studien via  

www.diva-portal.org, en länk till studiens resultat kommer skickas till er rektor efter 

godkänd uppsats. 

 

  

Tandhygieniststuderande:                                          

Josefine Eriksson                                                                  

Josefine Hellström                                                 

                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

BILAGA 4   
Samtycke 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Kost- och munhygienvanor hos en grupp 

15-åringar”. 

Jag har även tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta 

min medverkan i studien utan motivering fram till dess jag lämnat in kuvert med enkät. 

  

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien. 

  

  

  

Ort och datum 

  

  

  

Underskrift 

  

  

  

Namnförtydligande 
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