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Sammanfattning 

 

Syfte: Pröva en integrerad metod av den transteoretiska modellen och begreppet känsla av 

sammanhang hos ungdomar gällande munhygienbeteende och upplevelse av intervention och 

reflektioner kring oral hälsa. 

Metod: Studien utfördes med en mixad metod. Urvalet bestod av 20 ungdomar där 11 valde 

att delta. Deltagarna randomiserades till två grupper där experimentgrupp vid base-line fick ta 

del av den beteendevetenskapliga interventionen och kontrollgrupp av en mer traditionell 

tandvårdsbehandling. Plack och gingivit mättes vid base-line och efter en månad. 

Experimentgrupp intervjuades vid uppföljning om upplevelse av att ha fått ta del av 

intervention och inställningar till oral hälsa. Statistiska analyser av kvantitativa data gjordes 

för att räkna ut skillnader inom respektive grupper samt mellan dem gällande plack och 

gingivit. Dataanalysen utfördes med deskriptiv statistik och icke-parametriska test. En 

kvalitativ innehållsanalys gjordes av intervjuerna och sedan jämfördes kvantitativa och 

kvalitativa resultat och presenterades i en metaslutsats. 

Resultat: Mellan base-line och en-månads uppföljning minskade plack och gingivit 

signifikant hos experimentgruppen. I jämförelse mellan grupperna minskade plack och 

gingivit mer hos experimentgrupp än kontrollgrupp. Frågeställningen kring deltagarnas 

upplevelse av interventionen resulterade i huvudkategorierna ”positivt bemötande” och 

”begriplig och motiverande kunskap”, med fyra underkategorier. Frågeställningen om 

reflektioner kring oral hälsa resulterade i ”oral hälsa ur en social kontext” och ”munnens 

betydelse för att fungera och se bra ut” också med fyra underkategorier. 

Slutsats: Den integrerade beteendevetenskapliga interventionen gav ett bättre resultat på 

munhygienbeteende hos deltagarna än den mer traditionella tandvårdsbehandlingen. 

Upplevelsen av att ha tagit del av interventionen var positiv vilket stärker interventionens 

användbarhet. Mer forskning behövs för att utreda nyttan och användbarheten av 

interventionen inom tandvården. 

 

Nyckelord: Känsla av sammanhang, mixad metod, tandvård, transteoretiska modellen 

 



 
 

Summary 

Title: Attitudes to oral health and experience following behavioural intervention among 

adolescents and the effect on oral hygiene. 

Purpose: To test an integrated method of transtheoretical model and sense of coherence for 

oral hygiene practice behaviour change among adolescents and their views on the intervention 

and oral health. 

Material and Method: The study was using a mixed method. The population consisted of 20 

adolescents where 11 choose to participate. The participants were randomized into two groups 

and the experimental group took part of the behavioural intervention and the control group 

were given a traditional dental care treatment. At base-line and one-month follow-up plaque 

and gingivitis were measured. At one-month follow-up experimental group were interviewed 

of their experiences taking part of intervention and attitudes towards oral health. Statistical 

analysis was made to see if there were differences within the groups and between them 

according to plaque and gingivitis. The data analysis was conducted using descriptive 

statistics and non-parametric tests. A qualitative inductive analysis was made of the 

interviews and finally the quantitative and qualitative results were compared and presented in 

a meta-conclusion. 

Results: Between base-line and one-month follow-up the experimental group significantly 

improved both gingivitis and plaque score. Comparing the groups the experimental group 

improved both gingivitis and plaque score more than the control group. The analysis of 

interview data resulted in four main categories with eight subcategories. The framing question 

about the participants` experience of the intervention resulted in two main categories ”positive 

treatment” and understandable and motivating knowledge”, with four subcategories. The 

framing question about oral health reflections resulted in ”oral health within a social context” 

and ”the meaning of the mouth to function and looking good”, also with four subcategories. 

Conclusion: The integrated behavioural intervention was more succesful on self-oral care 

behaviour comparing to the more traditional dental care treatment. The experience taking part 

of the intervention was positive which reinforces the use of the intervention. There is a need 

of more scientific research to investigate the benefit of the intervention within dental care.  
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Inledning 

Tandhygienistprofessionen har växt fram efter behovet att bibehålla friska förhållanden och 

kommit att få en betydande roll inom tandvård, där den legitimerade tandhygienisten har en 

naturlig funktion när det gäller att arbeta med förändring kring beteende som gynnar oral hälsa. 

Yrket har förändrats med tiden genom att tandhygienisten fått utökad kompetens, då 

tandhygienisten diagnostiserar, förebygger och behandlar orala sjukdomstillstånd som gingivit, 

parodontit och karies (Bäckström, Engströmer & Söderberg, 1986; Socialstyrelsen [SoS], 

2004). Tandhygienisten möter genom sitt arbete ungdomar med behov av förbättrade 

munhygienvanor. Beteendevetenskapliga metoder för förändring av munhygienbeteende 

används inte inom tandvården i Sverige idag, trots att Socialstyrelsen (2011) rekommenderar 

det. Tandvården står inför utmaningar att finna och utveckla evidensbaserade metoder som 

främjar en hållbar oral hälsa. 

Bakgrund 

Oral hälsa 

Under FDI:s dentala världskongress i Poznan, Polen (2016) antogs en ny definition av oral 

hälsa: “Oral health is multifaceted and includes the ability to speak, smile, smell, taste, touch, 

chew, swallow, and convey a range of emotions through facial expressions with confidence 

and without pain, discomfort, and diseases of the craniofacial complex. Further, it is a 

fundamental component of health and physical and mental well-being. It exists along a 

continuum influenced by the values and attitudes of people and communities. It reflects the 

physiological, social, and psychological attributes that are essential to the quality of life. It is 

influenced by the person’s changing experiences, perceptions, expectations, and ability to 

adapt to circumstances” (FDI, World Dental Federation, 2016). Definitionen kom till då det 

ansågs föreligga ett behov som innefattade de fysiologiska attributen av oral hälsa såväl som 

de psykologiska och sociala aspekterna, där självförtroende och kommunikation är av 

betydelse för livskvalitet och välbefinnande (Glick, Williams, Kleinman, Vujicic, Watt & 

Weyant, 2017).  

För att uppnå och bibehålla oral hälsa är en god munhygien grundläggande (Axelsson, 

Nyström & Lindhe, 2004). Bristande munhygien kan leda till orala sjukdomar som gingivit, 

vilket i sin tur kan leda till parodontit, då parodontit alltid föregås av gingivit (Lang & Lindhe, 
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2015). Oral ohälsa så som kariesförekomst i tidigare åldrar har setts följa med i vuxenlivet 

genom en ökad risk att få karies även då (Thompson, Poulton, Milne, Caspi, Broughton & 

Ayers, 2004). Oral hälsa är kopplad till allmän hälsa till exempel genom att parodontit ger en 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Seymour, Preshaw, Thomason, Ellis & Steele, 2003). 

Tandvården arbetar för att främja oral hälsa på olika sätt, idag används ofta kort information 

eller instruktion eller rådgivande samtal som metod för att förbättra munhygienbeteende och 

där igenom förebygga orala sjukdomar (SoS, 2011). Då dessa behandlingsformer inte alltid är 

verksamma för förbättring kring munhygienvanor rekommenderar Socialstyrelsen (2011) i 

stället att tandvården använder beteendevetenskapliga metoder som behandling och styrker 

detta med att det kan öka oral hälsa, samt vara hälsoekonomiskt lönsamt på sikt (SoS, 2011). 

Ungdomar och oral hälsa 

Under ungdomsåren formar individen en mer självständig identitet utifrån omgivningens krav 

och normer och det blir viktigare att höra till sociala sammanhang. Tidsperspektivet utvecklas 

också och det blir lättare för ungdomen att tänka abstrakt. Under de sena tonåren har 

ungdomen skapat hälso- och livsstilsvanor som är samstämmiga med dess identitet och 

färdigutvecklat fysiska, psykiska och sociala förmågor (Hwang & Nilsson, 2011).  

Oral hälsa hos ungdomar i Sverige har förbättrats sedan slutet av 1960-talet då 

kariesförekomsten minskat drastiskt (SoS, 2009a). Likaså har förekomst av plack och gingivit 

minskat, men är fortfarande inte tillräckligt låg för att vara tillfredsställande (Hugosson et al., 

2005). I en svensk studie framkom att kunskap om oral hälsa har minskat hos ungdomar. 

Många av ungdomarna hade kunskap om vad som orsakar karies, men få om vad som orsakar 

gingivit (Hedman, Ringberg & Gabre, 2006). En annan svensk studie gjord på 19-åringar 

visade på brister i munhygien hos många av deltagarna då de i genomsnitt hade plack på 

hälften av tandytorna (Ericsson, Abrahamsson, Östberg, Hellström, Jönsson & Wennström, 

2009). Skillnad ses mellan flickor och pojkar angående motivationsfaktor för munhygien, då 

fler flickor uppgav estetiska skäl än pojkar. Studien visade också att självförtroende hade 

samband med regelbundna munhygienrutiner då en ökning av självförtroende hos båda könen 

ledde till förbättrade tandborstvanor (Macgregor & Balding, 1991). 

Transteoretiska modellen  

Det finns olika modeller och teorier för att arbeta beteendevetenskapligt med förändring och 

en av dessa är den transteoretiska modellen, vilken har använts med framgång inom 

hälsofrämjande arbete (Fallon, Hausenblas & Nigg, 2005). Modellen bygger på att förändring 
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av ett beteende sker i olika faser och där individen på väg att förändra sig kommer röra sig 

både framåt och tillbaka genom faserna. De olika faserna är förkontemplation, där personen är 

inaktiv angående förändring, men begrundar för- och nackdelar med att förändra beteende, 

med tonvikt på nackdelarna. Övervägande, där personen börjar fundera på att förändra 

beteende inom de närmaste sex månaderna. Förberedelse, där personen börjar känna sig redo 

att förändra beteende, men är rädd för att misslyckas. Handling, inom en sexmånadersperiod 

har förändringen skett och personen måste aktivt arbeta för att upprätthålla förändringen, som 

i sig är en fas; upprätthållande. Slutligen finns risk för återfall och detta kan undvikas genom 

att till exempel anhöriga eller sjukvårdspersonal stöttar personen i att upprätthålla det 

förändrade beteendet (Prochaska, DiClemente, Velicer & Rossi, 1993; Prochaska & Velicer, 

1997). Den transteoretiska modellen inkluderar olika processer av förändring applicerade till 

de olika stegen för förändring beroende på var individen befinner sig inom dem. Exempel på 

dessa är att öka medvetenheten kring problemet, en befrielse och omvärdering av egna och 

omgivningens förväntningar, ”stimulus” kontroll och att förstärka det goda beteendet 

(Prochaska & DiClemente, 1982).  

Endast några få studier har gjorts med den transteoretiska modellen avsett oral hälsa, men 

samtliga har visat på ett gott resultat genom förbättrade munhygienvanor och stärkt self-

efficacy (Hashemian, Fallahi, Tavakoli, Zarezadeh, Babaki & Rahaei, 2012; 

Morowatisharifabad, Fallahi, Nadrian, Haerian & Babaki, 2011; Wade, Coates, Gauld, 

Livingstone & Cullinan, 2013). Self-efficacy är en viktig komponent i den transteoretiska 

modellen och används för att främja beteendeförändring (Ogden, 2012). Begreppet self-

efficacy skapades av Bandura och behandlar en individs tilltro till en förändring som 

grundläggande för att den ska kunna ske. Enligt Bandura (1977) stärks self-efficacy genom att 

en individ lyckas genomföra ett uppsatt mål eller ser andra lyckas, samt genom uppmuntran 

från andra öka tron på den egna förmågan (Bandura, 1977). 

Känsla av sammanhang  

Antonovsky (1970) fann i en studie med israeliska kvinnor vilka hade överlevt förintelsen att 

många av kvinnorna trots sina traumatiska upplevelser hade en god psykisk hälsa, vilket han 

kopplade till att dessa kvinnor kände en meningsfullhet i tillvaron och ur detta växte senare 

sence of coherence, teorin om känsla av sammanhang (SOC) fram (Dowty, Maoz, 

Antonovsky & Wijzenbeek, 1970). En individ som känner en högre meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet bedöms ha en stark SOC. Tron eller förmågan till att kunna 
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påverka eller styra över faktorer som påverkar individen är utmärkande för komponenten 

meningsfullhet och hänger också samman med motivation. Begriplighet avser hur 

förnuftsmässigt begriplig en situation ter sig beroende på hur inre och yttre stimuli ses som 

strukturerade, förutsägbara och förklarliga. Hanterbarhet utgår från att individen har 

tillräckligt med resurser i form av problemhantering, genetiska och biologiska, psykosociala 

och materiella, vilka behövs för att kunna agera utifrån de krav som ställs. Genom att hjälpa 

en individ till insikt om den egna kunskapen, förmågan och viljan ökas kontrollen över 

situationen och motgångar och livskriser blir lättare att hantera. Antonovsky utgår från ett 

salutogent perspektiv vilket fokuserar på hälsofämjande faktorer där han anser att individen 

har och drivs av inneboende resurser vilka hänger samman med hälsa vilket illustreras i figur 

1 (Antonovsky, 1996). 

 

 

Figur 1. The salutogenic model baserad på Antonovsky (1996). 

 

Många studier har visat SOC:s användbarhet för att förklara och främja hälsa inom områden 

rörande mental och fysisk hälsa (Eriksson & Lindström, 2005; Forsberg, Björkman, Sandman 

& Sandlund, 2010; Langeland, Riise, Hanestad, Nortvedt, Kristoffersen & Wahl, 2006; 

Oxelmark, Magnusson, Löfberg & Hillerås, 2007). Kopplat till oral hälsa har studier utförts 

som visat att en stärkt SOC ökade gingival hälsa samt stärkte orala hälsouppfattningar 

(Nammontri, Robinson & Baker, 2013) och att SOC har koppling till oral hälsa sett till 

plackförekomst, gingivala och parodontala förhållanden (Dorri, Sheiham & Watt, 2010; 

Freire, Sheiham & Hardy, 2001; Lindmark, Hakeberg & Hugoson, 2011). En kvalitativ 

intervjustudie inom ämnet utförd på ungdomar visade vilka interpersonella och omgivande 

faktorer samt attityder som var viktiga för att främja den orala hälsan. Resultatet i studien 
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visade att ”stöd och resurser”, ”drivkrafter och motivation”, ”mognad och insikt”, 

medvetenhet om hälsa” och ”inflytande från omgivningen” var viktiga beståndsdelar 

kopplade till oral hälsa hos ungdomarna (Lindmark & Abrahamsson, 2015). 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som bygger på en personcentrerad form av 

rådgivning. Den vill stimulera till en positiv förändring genom att locka fram och förstärka en 

persons egen motivation till förändring. MI-samtalet ska vara uppbyggt med tydliga mål och 

vara individanpassat. Inom MI respekteras patientens autonomi och en allians byggs upp 

mellan behandlare och patient. Ett sätt för behandlaren att göra detta kan vara genom att 

undvika konfrontation, försöka att inte argumentera och inneha ett reflektivt lyssnande. 

Viktigt inom MI är också att behandlaren visar empati och utvecklar medvetenhet om 

problemet och stöttar patientens självtillit, samt strävar efter att minska motståndet (Miller & 

Rollnick, 2013). MI har inte visat sig fungerande som ensam metod för att främja förändring 

av beteende inom oral hälsa (Ismail, Lepkowski, Little, Ondersma & Willem-Jedele, 2011). 

Däremot är MI ett väl fungerande komplement till andra beteendevetenskapliga metoder då 

den använts som kommunikationsmetod (Kasila, Poskiparta, Kettunen & Pietilä, 2008).  

Problemformulering 

Tandvården behöver hitta och utveckla behandlingsmetoder som möter behovet av förbättrad 

oral hälsa hos patienter där sedvanliga som information och instruktion, kort rådgivande 

samtal eller standardiserad rådgivning inte ger önskad effekt eller är tillräckligt varaktiga. 

Detta är i linje med vad Socialstyrelsen (2011) rekommenderar och syftar på 

beteendevetenskapliga metoder. Samtidigt slår de fast att tandvårdspersonal inte har tillräcklig 

kunskap inom ämnet för att kunna erbjuda patienter en sådan behandling (SoS, 2011). Studier 

om beteendevetenskapliga metoders påverkan och samband med oral hälsa är därför av vikt 

för att vara vägledande inom vilka metoder som är lämpliga att implementera inom tandvård. 

Den transteoretiska modellen och begreppet SOC har visat sig fungera väl inom 

hälsofrämjande arbete, men då få studier gjorts inom tandvården behövs fler för att utreda 

nyttan även där. Då ungdomar är en grupp, som kan vara svåra att motivera till 

munhygienförändring passade valet av population in i denna studie, som kan betraktas som en 

pilotstudie. 

Syfte 
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Studiens syfte var att genom en intervention testa den transteoretiska modellen med inslag av 

att arbeta med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kring oral hälsa jämfört med en 

mer traditionell strategi gällande munhygien hos ungdomar i åldern 16 till 18 år. 

Frågeställningar 

-Fanns det skillnader gällande plack och gingivitförekomst inom respektive experiment- och 

kontrollgrupp? 

-Fanns det skillnad mellan kontrollgrupp och experimentgrupp gällande plack och 

gingivitförekomst? 

-Hur upplevde ungdomarna i experimentgruppen att få en beteendevetenskapligt grundad 

intervention jämfört med tidigare behandlingar de erhållit inom tandvården? 

-Hur reflekterade ungdomarna i experimentgruppen kring oral hälsa efter att de fått ta del av 

interventionen inom tandvården? 

Material och metod 

Studiedesign 

Studien använde en mixad metod inkluderande en experimentell studie och kvalitativa 

intervjuer. Användande av kvantitativ och kvalitativ metod i kombination kan öka validiteten 

av en studie då den görs på få deltagare (Creswell, 2014; Polit & Beck, 2012). Metoden är 

dessutom praktisk, komplementär och ger en stegvis ökning av kunskap (Creswell, 2014). 

Den mixade metoden hade inriktningen av en konvergent parallell metod, där kvalitativa såväl 

som kvantitativa delar har samma prioritet. De kvalitativa och kvantitativa delarna hölls 

separata genom studien fram till den slutliga tolkningen då de integrerades med varandra 

(Creswell & Clark, 2011). Detta innebar alltså att data-analyserna utfördes separata och 

beskrevs separata i metodavsnittet. Den kvalitativa undersökningen var en uppföljning av den 

kvantitativa, vilken passar väl då frågeställningar om upplevelse och uppfattningar undersöks 

(Kroksmark, 2011). En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att 

analysera data från intervjuer. Med induktiv menas att forskningen börjar i verklighet och där 

ifrån finner mönster som kan översättas i teorier (Björklund & Paulsson, 2003). 
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Population och urval 

Genom journalgranskning av kallelselistor på folktandvården Xxxxx i Region Kronoberg 

valdes de 20 första ungdomarna ut som uppfyllde exklusions- och inklusionskriterierna. Det 

noterades i journalen att ungdomarna blivit inbjudna att delta i studien. Då det vid 

telefoninbjudan framkom att ungdomen inte uppfyllde kriterierna för att delta räknades inte 

ungdomen in i urvalet och inbjudan gick vidare till en annan ungdom i kallelselista. De som 

blev tillfrågade men avstod från att delta räknades som externt bortfall och redovisades som 

detta i resultatet. Av de som tackade ja skedde en uppdelning i experimentgrupp och 

kontrollgrupp genom en randomiseringsprocess där deltagarna först matchades två och två 

utefter gemensamma bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, tobaksvanor, och etniskt ursprung. 

Sedan lottades paren till experiment-, respektive kontrollgrupp genom manuell lottdragning. 

Experiment- och kontrollgrupp ingick i urvalet för den kvantitativa delen av studien. Till den 

kvalitativa skedde ett parallellt urval genom att endast experimentgruppens deltagare ingick 

(Onwuegbuzie & Collins, 2007). Experimentgrupp och kontrollgrupp delade samma 

karakteristika genom inklusions- och exklusionskriterierna. 

Inklusions-/exklusionskriterier 

Ungdomar i åldern 16 till 18 år med bristande munhygien mätt i form av plackmängd och 

gingivit i behov av förbättring av munhygienbeteende inkluderades i studien. Plack- och 

gingivitförekomst hos ungdomarna skulle ha varit minst 25 % med plack generellt 

approximalt vid föregående undersökning inom tandvården. Ungdomarna skulle kunna förstå 

och tala svenska. Personer med funktionshinder eller funktionsnedsättningar som försvårade 

kooperation till munhygien exkluderades. Ungdomar med bakomliggande systemsjukdomar 

exkluderades också från studien, samt ungdomar som medicinerade för olika sjukdomar, 

vilket skulle kunna ha påverkan på oral hälsa. Även de som nyttjade tobak i någon form 

inkluderades. Ungdomarna skulle fysiskt ha sin boendeort inom regionen för att underlätta 

deltagande i studien.  

Bortfall 

För att förebygga bias upprättades tydliga inklusions- och exklusionskriterier, samt ett 

urvalsförfarande gjordes där ungdomar som uppfyllde kriterierna matchades i par och sedan 

randomiserades paret till experiment- respektive kontrollgrupp. Totalt deltog 11 av de 

tillfrågade 20 ungdomarna i studien. Av de nio som valde att inte delta tackade fyra aktivt nej 

och fem uteblev från det första besöket. Bortfall och när det skedde beskrivs i en modell (se 
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figur 2) följt av en mer ingående beskrivning av de orsaker ungdomarna angett till att inte 

delta.  

 

Figur 2. Modell över deltagarnas bortfall samt de som valde att deltaga i studien.  

Fyra av deltagarna gick inte att nås telefonledes och bjöds in via brev. Två av dem kontaktade 

då själva författaren och tackade nej till studien, en på grund av mycket arbete i skolan och 

den andra på grund av praktikplats som ungdomen inte kunde frånvara ifrån. Av de 16 som 

tillfrågades via telefon om deltagande i studien tackade 14 ja till att delta och två nej, båda på 

grund av hektiskt skolarbete då nationella prov utfördes samtidigt som studien. Av de 16 

kvarvarande deltagarna uteblev fem från det första datainsamlingstillfälle. Författaren 

försökte kontakta deltagarna som uteblivit från studien och tre av dem svarade att de hade för 

mycket med skolarbete och därför inte kände att de kunde avvara tid att delta. Övriga två gick 

inte att nås. 

 Integrerad beteendevetenskaplig intervention 

Interventionen bestod av en integrerad beteendevetenskaplig modell inkluderande den 

transteoretiska teorin samt teorin om känsla av sammanhang (SOC). För att strukturera upp 

arbetet med att få deltagarna att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kring 

den egna orala hälsan användes Antonovskys (1996) salutogena modell (se figur 1), samt 

utgick från resultatet som framkommit i den kvalitativa intervjustudien (Lindmark & 

Abrahamsson, 2015) och resultatet från Lindmark et al. (2011). 

Strategier som användes vilka var kopplade till meningsfullhet var att stärka deltagarens 

autonomi genom att få deltagaren att känna sig delaktig i beslut om förändringar för att 

förbättra munhygienvanor. Deltagaren fick själv bestämma över om och hur förändringen 
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skulle ske, genom att planera var, när och hur. Att få deltagaren att känna att sjukdom eller 

förändring sågs som en utmaning värd att möta och känna att det är nyttofullt. Förstå 

deltagarens utgångspunkt och genom det stärka hens autonomi. Om deltagaren inte ville eller 

inte var redo för förändring respekterades deltagarens beslut och autonomi och strategier 

fokuserades i stället på att samtala om oral hälsa och vilka samband munhygienbeteende har 

med den. 

För att öka begriplighet skapades en känsla av helhet där deltagaren fick kontroll över 

situationen genom att förstå sitt munhälsoproblem. Detta gjordes genom att deltagarnas 

kunskap om oral hälsa lyssnades på och bekräftades som riktig och överensstämmande med 

vetenskap. För att öka deltagarnas kontroll över situationen arbetades med att höja 

kunskapsnivå och förståelse för den egna orala hälsan genom att deltagaren tillsammans med 

författaren tittade på röntgenbilder, status för plack och gingivit, samt fyllningar och initiala 

kariesangrepp. Dessutom samtalade författaren och deltagaren allmänt om oral hälsa/ ohälsa 

utifrån schematiska bilder. Tillvägagångssättet utgick från resultatet i Lindmark et al:s (2011) 

studie som visar att en ökad kunskap och en positiv inställning till oral hälsa har samband 

med ett förbättrat oralt hälso-status.  

För att öka känslan av hanterbarhet engagerades och involverades deltagaren för att främja 

förmågan att hantera sin orala hälsosituation både fysiskt, psykiskt och emotionellt. 

Deltagaren stöttades genom att en trygg situation skapades där deltagaren prioriterades och 

blev behandlad med respekt av kompetent och kunnig tandvårdspersonal. För att stärka self-

efficacy och därmed öka hanterbarhet försökte författaren öka självförtroendet hos deltagaren 

och få den att tro på sig själv gällande förändring av munhygienvanor. För att göra 

förändringen mer verklig för deltagaren och göra det lättare att få en förändring till stånd 

provades lämpliga hjälpmedel ut som eltandborste, tandborste, tandtråd och tandsticka. 

Deltagaren fick också öva på teknik att utföra munhygien med hjälpmedlen och fick stöd och 

uppmuntran av författaren.  

 De fem stegen i förändringsprocessen och schematiska strategier kring den transteoretiska 

delen av interventionen upprättades i en modell för att beskriva hur den utfördes och ge en 

överskådlig bild (se figur 3).                  
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Figur 3. Modell över den transteoretiska interventionen baserad på Prochaska & DiClementes (1982) 

och Prochaska & Velicer (1997) metoder för beteendeförändring. 

Den transteoretiska teorin användes för att ringa in var deltagaren befann sig i 

förändringscykeln och gav en hänvisning till vilka insatser som var lämpliga att applicera för 

att hjälpa deltagaren vidare i förändringsarbetet (Prochaska & DiClementes, 1982; Prochaska 

& Velicer, 1997). De olika faserna deltagarna befann sig i dokumenterades i journalen bade 

under det första och andra besöket. Den transteoretiska interventionen planerades i olika steg 

vilka byggde på Prochaska & DiClementes (1982) och Prochaska & Velicer (1997) metoder 

för beteendeförändring. Interventionen inleddes med att ta reda var deltagaren befann sig i 

förändringstadiet genom att ställa öppna frågor som ”hur skulle du beskriva dina tankar kring 

din motivation till din munhygien”, ”hur viktiga är tänder och munhälsa för dig” och ”hur 

tänker du kring ditt munhygienbeteende”. Genom deltagarnas svar på de öppna frågorna som 

inledde interventionen placerades de in i den fas av förändringen de upplevdes befinna sig i. 

Kopplat till de olika stadierna användes lämpliga strategier vilka applicerades på deltagarna 

för att hjälpa dem vidare i förändringsprocessen, vilket illustreras i figur 2. I varje steg finns 

också risk för återfall vilken minskades genom att stötta och bekräfta individens förändring 

(Prochaska & Velicer, 1997).  

Kvantitativa mätinstrument 

Plack Index (PLI) av Silness och Löe (1964) innebär att plack registreras på de fyra ytorna 

mesial-, buccal-, distal- och lingual-yta genom sondering. Plackets utbredning på tandens yta 
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registreras enligt kriterierna ren tandyta (0), tunn mjuk beläggning av plack (1), måttlig 

mängd mjuka beläggningar (2) och rikliga mängder mjuk beläggning (3). Enligt Gingival 

Index (GI) utformat av Löe och Silness (1963) registreras blödning på samma sidor av tanden 

som vid PLI med graderingar av blödning; normal gingiva (0), ingen blödning vid sondering, 

men en lätt inflammation (1), blödning vid sondering och en måttlig inflammation (2), samt 

tendens till spontanblödning och en allvarlig inflammation (3). Denna studie använde en 

modifierad version av PLI och GI där ren tandyta utan plack registrerades (0) och beläggning 

av plack (1), samt normal frisk gingiva (0) och blödning vid sondering (1). Den modifierade 

versionen av PLI och GI registrerades på de fyra tandytorna som angetts tidigare, 

visdomständer exkluderades. Genom att summera mätvärdena och därefter dividera dem med 

antalet tandytor räknades indexvärdet ut, vilket angavs i procent. 

Kvalitativt mätinstrument 

Intervjun byggde på öppna frågor vilka utgick från frågeställningarna i syftet. Frågorna 

ställdes efter en intervjuguide och bestod av fyra öppna frågor vilka författaren ställde 

följdfrågor till beroende på hur frågorna besvarades samt avslutande frågor (se bilaga 2). 

Fördelen med en intervjuguide är att intervjuerna hålls inom en viss tidsram och fokuserar på 

det väsentliga som planeras undersökas (Marshall & Rossman, 2011). Frågorna har 

utvärderats av övriga kursdeltagare, samt handledare och därefter finjusterats. Frågorna har 

också testats i en mindre pilotstudie på tre ungdomar utvalda genom ett bekvämlighetsurval 

för att undersöka om de var lättbegripliga och svarade på de kvalitativa frågeställningarna. 

Exempel på justeringar som gjordes efter att frågorna testats i pilotstudie var att frågan 

”Berätta om dina erfarenheter från tandvården” ändrades till ”Hur upplevde du besöken hos 

tandvården innan du deltog i denna studie”, då samtliga ungdomar bad författaren att utveckla 

frågan. Ett annat exempel var frågan ”Vad betyder munhälsa för dig” som gjorde ungdomarna 

ställda då de inte kunde relatera till ordet munhälsa. Frågan omformades i stället till ”Vad 

betyder munnen och munhälsa för dig”, vilket ungdomarna i pilotstudien lättare kunde 

anamma och de beskrev då vad som var viktigt för dem var till exempel att ”ha vita tänder” 

och att ”kunna äta”. 

Genomförande 

Deltagandet i studien beskrivs i ett flödesschema som visar antal (n) från start till analys (se 

figur 4). 
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Figur 4. Flödesschema över deltagarna under studiens gång. 

Deltagarna som tackade ja genom förfrågan på telefon fick ett följebrev utskickat tillsammans 

med besökstiderna (se bilaga 1). De deltagare som inte gick att nås telefonledes bjöds i stället 

in att delta i studien via brev. Författaren utförde själv behandlingar, intervention och 

insamlande av data då begränsningarna i studien inte gav utrymme att inkludera exempelvis 

annan tandvårdspersonal. Deltagarna var inte informerade om vilken av grupperna de 

tillhörde. Vid första besöket mättes PLI och GI på samtliga deltagare. I samband med data-

insamling vid det första besöket fick deltagarna i experimentgruppen en intervention utförd 

med hjälp av den transteoretiska modellen för beteendeförändring, samt strategier 

implementerades för att stärka SOC hos deltagaren. Kontrollgruppen fick en mer traditionell 

behandling baserad på att information om hälsostatus och orala sjukdomar gavs, samt 

instruktion om munhygien och utprovning av lämpliga munhygien-hjälpmedel. Besöket där 

interventionen utfördes tog en ungefär en timme och besök där en mer traditionell behandling 

gavs tog 30 minuter. Efter en månad samlades data in igen vid ett andra besök genom att mäta 

PLI och GI hos deltagarna. Kontrollgruppen fick också en tandvårdsbehandling baserad på 

den beteendevetenskapliga interventionen vid detta tillfälle. Experimentgruppen intervjuades 

vid det andra mättillfället om upplevelsen i att få en beteendevetenskaplig behandling inom 

tandvården och om deras reflektioner kring oral hälsa med hjälp av en frågeguide (se bilaga 

2). Intervjuerna varade i ungefär 17 till 20 minuter per deltagare. Under denna intervju 

använde författaren kommunikationsmetoden MI genom att öppna frågor ställdes, samt att 
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deltagaren bjöds in till samtalet (Miller & Rollnick, 2013). Intervjuerna spelades med 

deltagarnas godkännande in. 

Analys mixad metod 

Analysen utfördes med hänvisning till den konvergent parallella metoden genom att en 

metaslutsats drogs från det gemensamma underlaget bestående av den kvalitativa och 

kvantitativa analysen efter att de båda analyserna först utfördes separerade från varandra. 

Målet med metaslutsatsen var att den kvalitativa datainsamlingen tillsammans med den 

kvantitativa gav ett vidare djup på forskningsfrågan och summerat blev större än de enskilda 

metoderna skulle varit var för sig (Teddlie & Tashakkori, 2009). I analysen skedde en 

triangulering av data efter att de separata analyserna av kvantitativa och kvalitativa data 

utförts var för sig. Analysera data genom en trianguleringsprocess innebär antingen att de 

kvantitativa och kvalitativa delarna ingår i en kollaboration av två uppsättningar av resultat 

eller att ett problemområde studeras med två olika metoder för att tillsammans ge en mer 

sammansatt bild av frågan, vilket var syftet med den mixade metoden i denna studie 

(O´Cathain, Murphy & Nicholl, 2010). Deltagarnas uppfattningar om interventionen 

jämfördes med de kvantitativa resultaten efter de separata data-analyserna för urskiljande av 

samband, som kunde stärka interventionen som behandlingsmetod inom tandvården, samt 

utgjorde grund för meta-slutsatsen. 

Kvantitativ analys        

Statistiska analyser utfördes i datorprogrammet Windows IBM SPSS version 22 (SPSS Inc 

Chicago, MI, USA). För att sammanställa fördelningen mellan experiment- och kontrollgrupp 

gällande demografiska variabler användes deskriptiv statistik. För att undersöka om 

variablerna var normal- eller snedfördelade utfördes normalitetstestet Shapiro-Wilk vilket 

visade signifikansen p= 0,015 gällande minskning av plack och p= 0,007 gällande minskning 

av gingivit. Detta var mindre än den valda signifikansnivån vilket bekräftade att variablerna 

var snedfördelade och innebar att icke-parametriska test användes för jämförande analyser, 

vilka är lämpliga att använda vid snedfördelade variabler eller då urvalet är litet (Wahlgren, 

2012). 

Gällande plack och gingivit utfördes deskriptiva analyser för beräkning av medelvärde och 

interkvartilavstånd. Genom att använda icke-parametriska test för parvisa observationer 

räknades signifikanta skillnader ut i minskning av PLI och GI mellan grupperna och också för 

att jämföra dem, för att se om det förelåg någon statistisk signifikant skillnad mellan de som 
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tagit del av interventionen och de som inte hade gjort det. Minskning av PLI och GI uppdelat 

på respektive grupp räknades ut med hjälp av Wilcoxon teckenrangtest och skillnader i 

minskning av PLI och GI mellan grupperna räknades ut med hjälp av Mann-Whitney test. 

Vald signifikansnivå var p < 0,05 och signifikanta resultat innebar således att p-värdet 

understeg 0,05. Resultatet presenterades i deskriptiv form med statistiska beräkningar visade i 

tabeller. 

Kvalitativ analys  

Författaren var under studiens gång medveten om den egna förförståelsen och försökte sätta 

den åt sidan, så att informanternas uppfattning om fenomenet kunde framträda i första hand 

enligt det förhållningssätt Priebe & Landström (2012) rekommenderar. Den kvalitativa 

analysen skedde med en kvalitativ innehållsanalys, vilken i detta fallet innebar en analys och 

tolkning av textmaterialet (Lundman & Graneheim, 2012). Den kvalitativa innehållsanalysen 

lämpade sig väl vid tolkning av textmaterial för en mindre mängd data från ett antal intervjuer 

och med induktiv ansats menas att analysen utgår från innehållet i texten (Danielsson, 2012). 

Analysprocessen skedde i flera steg inspirerade av Graneheim & Lundman (2004) där 

analysen började redan i anslutning till intervjun genom att anteckningar gjordes innehållande 

den intuitiva uppfattningen direkt efter varje intervju. Alla intervjuer transkriberades och 

lästes igenom flertalet gånger för att bilda ett helhetsintryck. Meningsbärande enheter lyftes ut 

och kodades. Sedan lästes texterna igenom igen för att säkerställa att inte betydelsefull 

information missades. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna för att korta ned 

texten, men behålla innebörden. De kondenserade enheterna kodades åter igen för att sedan 

delas in i huvudkategorier och underkategorier. Dessa kontrollerades sedan för att se om vissa 

av dem hade samma betydelse och delades då in i samma grupper. Analysen innehöll en 

tolkning av både det manifesta och det latenta innehållet, men inriktningen vilket som 

överväger kan skifta (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie låg fokus på en analys av 

det manifesta innehållet. Konkreta exempel på har dataanalysen gick till visas i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel ur dataanalysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Innan har dem haft 

bråttom, dem har 

inte haft tid känns 

det som” (id 1). 

”De har haft 

bråttom…… 

Tandvårdspersonal 

har bråttom när de 

möter patienter 

Stressad 

tandvårdspersonal 

Låta det ta tid 
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”Ja och så att man 

vill ju ha fina 

tänder också. Man 

kan inte sakna vissa 

tänder i munnen, 

det ser inte fint ut 

och inte i min 

bransch om man får 

jobbet” (id 6).  

 

”Ha fina tänder… i 

min bransch… om 

man får jobbet… 

Socialt presentabel 

inom yrkeslivet 

Viktigt för arbete 

och karriär 

Munnen och 

sociala relationer 

 

Etiska överväganden 

 

Innan studien påbörjades godkändes den av handledare och examinator i kursen baserat på 

utförd egengranskning vid examensarbete (se bilaga 3). Godkännande att utföra studien 

gjordes också av tandvårdsdirektören i Region Kronoberg. Ungdomarna tillfrågades via 

telefonkontakt eller brev om de ville delta i studien och de informerades också vid detta 

tillfälle om studiens syfte och att deltagande var frivilligt. Ungdomarna fick också denna 

information skriftligt utskickat i ett följebrev (se bilaga 1).  Författaren till denna studie 

begrundade etiska aspekter inför utförandet av studien, dels genom egengranskning vid 

examensarbete (se bilaga 3) och genom upprättade etiska förhållningssätt enligt World 

Medical Association [WMA] (2017). Med detta till grund informerade författaren till studien 

deltagarna om studiens syfte, samt att studien var frivillig och att de närsomhelst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge orsaker eller förklaringar. All insamlad data och 

deltagarnas identiteter behandlades konfidentiellt och deltagarnas identitet gjordes inte känd 

för någon annan än författaren och övrig personal vid folktandvården Xxxxx där studien 

utfördes. Kontrollgruppen fick av etiska skäl också ta del av en behandling baserad på 

interventionen, för att säkerställa att båda grupperna behandlades lika och rättvist. Deltagare 

som valde att avbryta studien erbjöds att ändå fortsätta behandlingen. När studien var klar 

kunde deltagarna ta del av den genom DIVA portalen, där den publicerades. Efter att studien 

godkändes och publicerades i Diva portalen förstördes all insamlad data, förutom den som var 

införd i folktandvårdens journalsystem.  

Resultat 
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Resultatet är uppdelat i tre delar och börjar med sammanställning av kvantitativa data, följt av 

den kvalitativa för att slutligen väga samman dessa i metaslutsatsen, vilken ger en 

sammanfogad bild av kvantitativa och kvalitativa data genom att dessa data-källor 

kombineras. 

Resultat kvantitativa data  

Det förekom inget internt bortfall i resultatet då samtliga elva deltagare som tackat ja att delta 

i studien kom till båda besöken då PLI och GI mättes. Deltagarna i studien bestod sammanlagt 

av elva ungdomar där sex tillhörde experimentgruppen och fem kontrollgruppen. 

Experimentgruppen bestod av tre tjejer och tre killar och kontrollgruppen av tre tjejer och två 

killar. I experimentgruppen hade fyra deltagare utländsk bakgrund och två svensk bakgrund 

och i kontrollgruppen hade tre utländsk bakgrund och två svensk bakgrund. En av deltagarna i 

experimentgrupp var rökare och övriga deltagare var icke-rökare. Medelåldern hos 

experimentgrupp var 17,3 år och hos kontrollgrupp 16,8 år. 

Jämförelser mellan experimentgrupp och kontrollgrupp gällande medelvärden av PLI visas i tabell 2 

och GI i tabell 3. 

Tabell 2. Medelvärde och interkvartilavstånd (inom parentes) för 

experimentgrupp och kontrollgrupp gällande Plack Index (Wilcoxon 

teckenrangtest och Mann-Whitney test). 

 Baseline % 

(n=x)  

Uppföljning 

% 

(n=x) 

Värde för 

Wilcoxon 

teckenrangtest  

P-värde för 

Mann-

Whitney 

test 

Experimentgrupp 73 (40,25) 40 (58,50) 0,031* 0,056  

Kontrollgrupp 72 (28,50) 67 (24,50) 0,188 

* p<0,05 

 

 

Tabell 3. Medelvärde och interkvartilavstånd (inom parentes) för 

experimentgrupp och kontrollgrupp gällande Gingival Index. Wilcoxon 

teckenrangtest och Mann-Whitney test 

 Baseline % 

(n=x)  

Uppföljning 

% 

(n=x)  

Värde för 

Wilcoxon 

teckenrangtest 

(a) 

P-värde för 

Mann-

Whitney 

test (b) 
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Experimentgrupp 68 (25,5) 37 (57,00) 0,031* 0.015* 

Kontrollgrupp 63 (23,5) 62 (23,50) 1,000 

*P< 0,05 

a) skillnad mellan baseline och uppföljning för respektive grupp  

b) skillnad mellan grupperna avseende procentuell förändring över tid 

 

Medelvärde och interkvartilavstånd vid baseline och uppföljning för både experimentgrupp 

och kontrollgrupp visas i tabell 2 och 3. Alla deltagare hade höga och liknande värden för PLI 

och GI vid baseline (72 och 73 % respektive 63 och 68 %). Vid uppföljning hade deltagarna 

inom experimentgrupp minskat PLI och GI signifikant (73 till 40 % och 68 till 37 %). 

Gällande kontrollgrupp fanns ingen signifikant minskning av PLI eller GI (72 till 67 % och 63 

till 62 %).  

Jämförelser mellan grupperna visade ingen statistiskt signifikant skillnad gällande PLI med en 

minskning av 33 % för experimentgrupp och 5 % för kontrollgrupp (se tabell 2). Gällande GI 

fanns en minskning på 31 % hos experimentgrupp och 1 % hos kontrollgrupp. Skillnaden 

mellan grupperna var signifikant med en minskning på 30 % (se tabell 3). Skillnad i 

jämförelse mellan grupperna sett till både PLI och GI som en variabel visade en statistiskt 

signifikant skillnad mellan experimentgrupp jämfört med kontrollgrupp då p= 0,008. 

Resultat kvalitativa intervjuer 

 

Det kvalitativa resultatet har delats in efter studiens två frågeställningar med kvalitativ 

inriktning och presenteras i ordningsföljd med varsin översiktstabell (se tabell 4 och tabell 5) 

följd av citat av ungdomarna med beskrivande text. Genom samtalen under interventionen 

uppfattade författaren att fyra av de sex ungdomarna befann sig i prekontemplationsfasen och 

två i förberedelsefasen av den transteoretiska modellen. Under intervjuerna som följde befann 

sig fortfarande en av ungdomarna i prekontemplationsfasen och en hade förflyttat sig till 

förberedelsefasen från prekontemplationsfasen. Övriga fyra ungdomar bedömdes ha tagit 

steget till handlingsfasen. 

Ungdomarnas upplevelse av att få en beteendevetenskapligt grundad intervention 

jämfört med tidigare behandlingar de erhållit inom tandvården 

Intervjuerna efter den utförda interventionen resulterade i de två huvudkategorierna; ”Positivt 

bemötande” och ”Begriplig och motiverande kunskap” med de fyra underkategorierna 
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”Bekräftelse och engagemang”, ”Låta det ta tid”, ”Kunskap som kan förstås” och 

”Delaktighet”. Dessa kan ses i tabell 4 tillsammans med koderna som bildade 

underkategorierna. Ungdomarna berättade att de uppfattat interventionen som något 

annorlunda mot vad de tidigare upplevt vid besök inom tandvården. De beskrev alla liknande 

upplevelser om att tandvårdspersonal inte riktigt haft tid med dem och att de inte förstått vad 

tandvårdspersonalen menat då de förklarat saker för ungdomarna. Ungdomarna tyckte att 

interventionen medfört att de ökat kunskapen om oral hälsa och att besöket överlag varit en 

positiv upplevelse för dem.  

Tabell 4. Översikt över upplevelsen av att få ta del av interventionen 

Koder Underkategorier Huvudkategorier 

Att känna sig välkommen 

Bli lyssnad till 

Våga fråga behandlaren 

 

 

Bekräftelse och 

engagemang 

 

 

 

 

Positivt bemötande Stressad tandvårdspersonal 

Fixa det nödvändigaste 

Kändes kortare än det var 

 

Låta det ta tid 

Inte förstå trots instruktioner 

Förstå genom att prova 

Ökad kunskap ger förbättrad 

oral hälsa 

 

 

 

Kunskap som kan förstås 

 

 

Begriplig och 

motiverande 

kunskap  

Inkluderas genom att få veta 

Få ta del av orala 

hälsostatus 

Självbestämmande 

 

Delaktighet 

 

Bekräftelse och engagemang 

Samtliga ungdomar beskrev interventionen som en positiv upplevelse där de tog upp 

bemötandet som en viktig del av behandlingen. Det fanns en önskan om att känna sig 

välkommen vilket också gjorde att ungdomarna hade lättare för att samtala om oral hälsa. De 

kände att behandlaren var glad att få ta emot dem och intresserade av vad de hade att säga, 

vilket de uppmärksammade under intervjun. Intresset som ungdomarna berättade att de kände 

för sin person gjorde att de upplevde att de kunde prata och fråga mer om saker de inte 

förstod, vilket skilde sig från tidigare erfarenheter de haft inom tandvården. 
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”…när jag kom till dig så pratade vi mycket och jag vågade fråga mycket, till exempel när jag 

var hos tandläkaren här och där, jag vågade inte säga någonting, jag vågade inte fråga 

någonting, dem var inte på samma humör” (id 3). 

Några av ungdomarna delade med sig av sina önskemål om hur ett tandvårdsbesök skulle se 

ut, de kände att det var viktigt att tandvårdspersonal engagerade sig för att hitta sätt att hjälpa 

till att öka kunskap om oral hälsa och att det öppna klimatet skulle genomsyra besöket. 

Ungdomarna beskrev att de önskade att tandvårdspersonal var mer lyhörda i sin framtoning 

och att de skulle tänka på att ungdomarna uppfattade deras sinnesstämning, vilket enligt 

ungdomarnas uppfattning kunde vara av vikt för att de skulle bli intresserade av ämnet och på 

det sättet utveckla kunskapen kring oral hälsa.  

”Jag tycker man ska tänka mer på hur man är, hur man ska kunna utveckla vår kunskap, man 

ska vara snäll och glad mot patienten, ja det blir lättare då” (id 1). 

 Denna ungdom var medveten om att ett mål för tandvården var att utöka kunskap om oral 

hälsa och efterfrågade ett gott bemötande, vilket enligt denna ungdom skulle hjälpa för att 

kunna genomföra positiva förändringar. Flera av ungdomarna nämnde ordet rutin, att de 

kände att tandvårdspersonalen utvecklat rutiner vilka de använde när de utförde en behandling 

och att behandlingen inte utgick från dem som individer. Detta fick dem inte att känna sig 

sedda och de gick ifrån tandvårdsbehandlingarna och kände att tandvårdspersonalen endast 

ville utföra det viktigaste av arbetet kring dem, för att sedan gå vidare till nästa patient. De 

uppgav att besöken hade känts opersonliga och att de känt sig som en i massan i stället för att 

känna sig unika och få uppmärksamheten riktad kring sin egen person. 

”Alltså, det kändes mer som en rutingrej, alltså något som dem gör bara för att dem måste” 

(id 4). 

Det verkade vara viktigt för ungdomarna att bli sedda och att bli bekräftade. De ville veta att 

det de gjorde var rätt och att det skulle hjälpa dem att förbättra sin orala hälsa, vilket de också 

upplevde hjälpte dem med förändringar gällande munhygien. Ungdomarna beskrev att få 

positiv feedback från tandvårdspersonal kring förbättrade munhygienvanor som något 

upplyftande vilket behövdes för att kunna fortsätta i rätt riktning. Den positiva kritiken fick 

dem också att känna sig väl till mods och må bra över sig själva och vad de åstadkommit.  
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”Det är svårt, för visst vissa borstar tänderna noggrannare, till exempel jag själv, jag 

brukade vara så noggrann som möjligt med det. Men så vet man inte hur det blir förrän man 

är hos tandläkaren och ser om man gjort det så bra som möjligt eller inte” (id 5). 

 Låta det ta tid  

En skillnad som alla ungdomar berättade var att besöket för interventionen tog längre tid än 

de varit med om tidigare. De upplevde inte att det var jobbigt eller ett problem för dem att 

besöket blev längre än de var vana vid. Tidigare tandvårdsbesök beskrevs som att 

tandvårdspersonal skyndade på för att bli klara så snabbt som möjligt och att det upplevdes 

som en stressig situation för dem. Deras bild av tandvården var sammantaget att 

tandvårdspersonalen alltid hade bråttom och hade utvecklat arbetssätt där de ville utföra det 

de skulle och att de verkade ha bråttom så att de blev färdiga med behandlingen och kunde ta 

in nästa patient. De beskrev att det inte känts välkommet för dem att ställa frågor, även om de 

visste att de hade kunnat göra detta och att personalen i tandvården givetvis skulle besvarat 

dessa. Anledningen de uppgav till att de lät bli var att de hade känslan av att det inte skulle 

vara uppskattat och att de ville undvika att besöket drog ut på tiden då de förstod att 

tandvårdspersonalen helst ville undvika detta. 

”Dem var inte så öppna att prata på riktigt, alltså om problem, alltså ett möte, det var 20 

minuter långt och hon bara fixade det hon skulle och sen så släppte hon mig i stället för att 

berätta” (id 6). 

Vid frågan hur detta kändes beskrev ungdomen att det förmodligen inte fanns så mycket tid 

och att det var alldeles för många ungdomar som hade problem, så dem hann inte ta hand om 

alla. Ungdomarna kände inte att det var jobbigt att det tog längre tid än de tidigare besöken 

utan de upplevde att besöket gick snabbt, även fast det var längre än de var vana vid inom 

tandvården. De uppskattade att allt inte skedde för fort och såg det som en viktig del av att få 

chans att tillägna sig ny kunskap.  

”…när jag var hos dig så hade jag roligt, så det kändes inte som att det var så lång tid fast 

det var det” (id 3). 

Flera av ungdomarna kände också att de besökte tandvården för sällan för att det skulle ge en 

hållbar förändring hos dem, de trodde att tätare besök skulle hjälpa dem att prioritera oral 

hälsa mer. De efterfrågade ett större stöd från tandvården och tyckte att den feedback som 

gavs var till stor hjälp för att kunna bibehålla goda vanor gällande den orala hälsan. Detta 
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uttrycktes bland annat av en av ungdomarna att det fanns ett behov av regelbundenhet för att 

få rätt stöd att en hållbar förändring skulle kunna ske. 

 ”…alltså ju oftare man går desto bättre munhälsa tror jag man själv får, för jag har ju 

upptäckt det tidigare när jag gått till tandläkaren, då har man blivit jättebra på att borsta 

tänderna, och att ta hand om munnen runt tandläkarbesöket och sen så tappar man det efter 

ett tag” (id 4). 

Kunskap som kan förstås 

Samtliga av ungdomarna hade uppfattningen att de inte riktigt hade lärt sig det de behövde för 

att kunna förstå och förändra sina vanor kring sin egen orala hälsa vid tidigare besök hos 

tandvården. Några av ungdomarna beskrev att tandvårdspersonal berättat för dem hur 

exempelvis munhygienhjälpmedel ska användas, men efteråt fanns känslan av att inte ha 

förstått eller tillägnat sig kunskapen på riktigt.  

Man förstår liksom inte, men de har ändå visat liksom. Ibland har vissa bara gått igenom det 

och sen är det färdigt” (id 5). 

Kunskapen hade befästs på ett nytt sätt, trots att munhälsa alltid varit en viktig del, hade det 

tidigare funnits hinder för att utföra tandborstning på en regelbunden basis, men en av 

ungdomarna resonerade att det egentligen inte var svårt och hade också en kalkyl klar för sig 

vad det tidsmässigt tar att utföra rutinen.  

”Jag tyckte alltid det var viktigt, men det är ändå viktigare nu att ha koll på det. Det är 

egentligen inte så svårt att borsta tänderna, det tar bara fem minuter max på en dag. Det är 

bara att göra det” (id 6). 

För en del av ungdomarna hade interventionen fört med sig känsla av att kunna, veta och ha 

kunskap om den egna orala hälsan vilket beskrevs som en bra upplevelse, som hade hjälpt 

dem att förstå behoven kring den egna orala hälsan. De beskrev att de uppskattade att ha fått 

prova munhygienhjälpmedel och att det gett dem en ökad kunskap om oral hälsa. Oral hälsa 

hade känts mer logisk för flera av ungdomarna när de kände att de ökat kunskapen på olika 

sätt. De berättade om nya tillägnade kunskaper de fått under interventionen, vilka de beskrev 

hjälpt dem att ta hand om sin mun på ett bättre sätt. De beskrev att de tidigare inte fått veta 

exakt hur munhygienhjälpmedel som till exempel tandtråd används och detta hade lett till att 

de gett upp utan att försöka sig på att använda hjälpmedlen. Det hade också givit ungdomarna 
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en känsla av att hopplöshet kring den orala hälsan, då de inte fått tillägna tillräckligt med 

kunskap för att riktigt få grepp om situationen.  

”Ja jag känner väl att jag har bättre tandhygien nu, än förra gången, för nu vet jag ju hur jag 

ska ta hand om dem” (id 4). 

Delaktighet 

Ungdomarna hade upplevt känslor av att de inte inkluderades i tandvården och att de 

efterfrågade att få vara mer delaktiga. De hade upplevelser från tidigare besök hos tandvården 

där de kände att de inte fick ta del av all information som rörde deras orala hälsostatus, vilket 

de upplevde försämrade deras möjligheter till att kunna förändra och påverka sin egen 

situation. De berättade om att de ville bli mer delaktiga genom att tandvårdspersonal skulle 

förklara mer, men även visa på bilder och i munnen vad ungdomarna kunde förbättra eller 

behövde förändra, vilket de uppgav skulle vara ett sätt för dem att få kontroll över sin orala 

hälsa. De beskrev också att ansvaret låg hos individen själv när det gällde att förändra 

beteende, men att tandvårdspersonal kunde hitta sätt att motivera till förändringen och finnas 

där för att stötta och visa att de var behjälpliga med att bland annat besvara frågor som 

berörde oral hälsa hos ungdomarna.  

”Hon delade den inte med mig, utan…. Jag fick ju aldrig se bilderna på mina tänder, eller 

hon kollade på dem själv, men hon visade aldrig till mig” (id 6). 

Samtliga av ungdomarna uppgav att de tyckte schematiska bilder och röntgen var givande att 

se och att det gav dem en större förståelse för sin egen orala hälsa och att det gjorde att de 

verkligen förstod situationen. De kände att bilder på ett tydligare och lättförstående sätt gav 

dem en bild av verkligheten, som annars var svårt att få grepp om och fullt ut hantera. Detta 

var något som de verkade uppskatta och efterfråga inom tandvården vilket också gjorde att de 

kände en större delaktighet kring sin orala hälsa. 

”Något som var bra var att du visade bilder i datorn, då gick det lättare att förstå och sen 

kunde jag fråga mer” (id 4). 

Annat som ungdomarna tog upp var att de blivit tillfrågade om vad de kunde och hur de ville 

planera in rutiner i sina egna liv för munhygien och att de upplevt att de själva fick bestämma 

över till exempel hur många gånger de skulle börja med att borsta tänderna eller rengöra 

approximalt. 
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”Det kändes bra att ingen sa du måste, utan det var ok att bara borsta en gång om dagen, jag 

gör det ju ändå inte fler gånger” (id 5). 

Ungdomarnas reflektioner kring oral hälsa efter att de fått ta del av interventionen  

Gällande frågeställningen hur ungdomarna reflekterade kring oral hälsa efter att de fått ta del 

av interventionen resulterade i de två huvudkategorierna; ”Oral hälsa ur en social kontext” 

och ”Munnens betydelse för att fungera och se bra ut” med de fyra underkategorierna; 

”Munnen och sociala relationer”, ”Integritet”, ”Tändernas funktionalitet” och ”Utseende och 

estetik”, vilket beskrivs översiktligt i tabell 5 tillsammans med koderna som bildade 

underkategorierna. Ungdomarna tyckte det var viktigt med oral hälsa vilket de beskrev på 

olika sätt, vissa av ungdomarna fokuserade på det estetiska kring tänderna, andra kring att 

vara rena och fräscha, men också det funktionella kring att ha en god oral hälsa som att äta 

och tala var viktigt för ungdomarna.  

Tabell 5. Översikt över ungdomarnas reflektioner kring oral hälsa 

Koder Underkategorier Huvudkategorier 

Ha en god hygien inför 

andra 

Viktigt för arbete och 

karriär 

 

 

Munnen och sociala 

relationer 

 

 

Oral hälsa ur en social 

kontext 

Diskuteras inte med andra 

Inte stöta sig med någon 

Kan upplevas skamligt 

 

 

 

Integritet 

Kunna äta, tugga och 

svälja 

Kunna tala 

 

Tändernas funktionalitet 

 

Munnens betydelse 

för att fungera och se 

bra ut Munhygien ger fina tänder 

Ha vita tänder 

Viktigt att kunna le 

 

Utseende och estetik 

 

Munnen och sociala relationer  

Flera av ungdomarna pratade mycket om hur den egna munhygienen kunde uppfattas av 

människor i omgivningen. De som var särskilt viktiga för ungdomarna att ha god munhygien 

inför för att inte skulle uppfattas som orenliga var främst kompisar, klasskamrater och 
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partners. Det fanns en rädsla att uppfattas som ”ofräsch” och där igenom riskera ett socialt 

utanförskap om den personliga hygienen eller munhygienen var bristande. En av ungdomarna 

hade reflektioner kring hur en partner skulle uppfatta en bristande munhygien, då han 

upplevde det som att flickvännen prioriterade detta, vilket han uppgav som anledning till att 

sköta sin munhygien när de var tillsammans.  

”Man vill vara fräsch i munnen och jag har flickvän och hon är noga och så. När jag är hos 

henne brukar jag borsta tänderna” (id 5). 

Killarna beskrev faktorer som att lukta illa och vara ”skitig” som något negativt, vilket de 

själva ville undvika. Detta beskrevs av ungdomarna som motiverande, då de funderade 

mycket kring hur människor runt omkring dem kunde reagera och de ville inte att andra 

pratade om dem i en negativ aspekt eller tog avstånd från dem på grund av bristande hygien- 

eller munhygien. De tog upp flera exempel på människor i omgivningen, som inte skötte sin 

munhygien och detta kunde i många fall leda till att den som inte prioriterade munhygienen 

hamnade utanför den sociala gemenskapen.  

” Jag känner flera i min klass som inte tänker på munnen, en kille som stinker från en och en 

halv meters avstånd… det går ju inte att umgås med honom” (id 3).  

Tjejerna funderade mycket på tändernas utseende kopplat till att munnen var en representativ 

del av dem när det gällde arbete och karriär i framtiden. De beskrev känslor av att kunna bli 

bortvalda när det gällde att få jobb om man inte hade fina tänder och att det var viktigt att vara 

medveten om utseendet gällande munnen då de dagligen skulle komma att möta många 

människor genom de karriärval de stakat ut för framtiden.  

”Ja och så att man vill ju ha fina tänder också. Man kan inte sakna vissa tänder i munnen, det 

ser inte fint ut och inte i min bransch om man får jobbet” (id 6).  

Integritet 

Under intervjuerna kom också upp funderingar kring oral hälsa hos andra människor i 

omgivningen, men att prata med varandra om oral hälsa var inget som gjordes, då det tycktes 

som att det var alldeles för privat och ett ämne som undveks att prata om. Ungdomarna 

berättade inte heller för sina kamrater om de hade fått karies, dels för att det inte verkade 

intressera andra, men även för att de verkade uppleva skam kring att ha oral sjukdom.  

” Man berättar inte att man har hål och så…. man skäms lite, det är lite pinsamt” (id 1).  
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Några av ungdomarna upplevde att närstående i form av föräldrar reagerade när de berättat att 

de fått karies. Några av ungdomarna skämdes också över att tänder var snedställda, vilket de 

berättade hade gjort att de ibland inte velat le. Om de uppfattade att kamrater i omgivningen 

hade dålig munhygien var det också svårt att ta upp detta med personen, det var inget som föll 

sig naturligt och gjordes inte heller.  

”Varandras munhälsa är inget ämne man tar upp. Om jag liksom börjar prata om hennes 

munhälsa kanske hon tar det som kritik. Det är ju självklart, om jag plötsligt börjar prata om 

någons munhälsa kommer dem börja tänka varför kom han på att tänka på min munhälsa 

från första början liksom” (id 2). 

Det enda som kunde diskuteras kamrater sinsemellan kunde vara om någon som efterfrågat 

ortodonti behandling blivit nekad detta av tandvården och då fokuserades samtalet kring den 

orättvisa de upplevde av att inte ha blivit prioriterade, men någon av ungdomarna tyckte även 

att detta var ett privat ämne, vilket endast kunde tas upp med de närmaste 

familjemedlemmarna.   

Utseende och estetik 

Ungdomarna tyckte att munnen var en viktig del av utseendet och verkade prioritera att se bra 

ut och ha ett fint leende, vilket de uppgav som en motivationsfaktor för att sköta om sina 

tänder. Några av ungdomarna kände att leendet var viktigare än att de kunde få orala 

sjukdomar av att inte sköta om tänderna, men de kunde också se att det fanns ett samband 

mellan att sköta om sina tänder och att hålla dem friska. Att få karies beskrevs som något som 

kunde försämra utseendet och speciellt om hålen syntes när ungdomen log. Flera av 

ungdomarna hade sett svarta fyllningar i tänder på äldre anhöriga och andra i omgivningen till 

exempel lärare vilket inte uppfattades som fint och ungdomarna var glada att de inte hade 

sådana missprydande fyllningar utan att deras fyllningar var tandfärgade och på så sätt inte 

störde den estetiska framtoningen.  

”… det är viktigare lite när man är ung hur man ser ut och så… det är viktigt för utseendet… 

man kan tappa tänder av sjukdomar i tandköttet” (id 1) 

Enligt ungdomarnas upplevelser var munnen en stor del av utseendet och några av 

ungdomarna hade funderingar på att bleka tänderna för att få dem ”vitare”, då de upplevde att 

desto vitare tänder någon hade desto finare var det. De hade också uppfattningen att någon 

som hade gulare tänder antagligen inte vårdade dem så väl. Ungdomarna kopplade ihop vita 
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tänder med oral hälsa och det de beskrev också att det var viktigt för utseendet att ha en jämn 

och fin tandrad. Det fanns dock en osäkerhet bland ungdomarna om tandblekning kunde 

påverka deras tänder negativt ur någon aspekt, så samtidigt som det fanns en vilja att ha ett 

”vitt” leende, tänkte ungdomarna också på eventuella risker med tandblekningsprodukter. 

” Jag vill fråga dig, är det bra att köpa tandblekning eller inte, eller är det farligt?” (id 3). 

Tändernas funktionalitet 

Samtliga ungdomar kände att munnen hade betydelse för att kunna äta, tugga, svälja och tala. 

Flera av ungdomarna beskrev också sina föräldrars situation gällande oral ohälsa som ett 

problem, då flera av föräldrarna haft ont från tänder eller munhåla och fått rotfylla tänder och 

några av föräldrarna hade även fått tand-implantat. Smärtan och svåra tandvårdsbehandlingar 

föräldrarna fått genomlida på grund av tänderna var något som ungdomarna upplevde som 

avskräckande och en anledning till att sköta om sina tänder, samt att de ville behålla sina 

tänder då de såg ett samband mellan tänder och funktionalitet, som att äta, tugga och tala. De 

hade också en insikt genom andra äldre personer i omgivningen förlorat sina tänder och fått 

tandprotes, och inte kunnat tala lika väl efter det. De kände att de inte vill råka ut för samma 

sak och uppgav att det för dem var en självklarhet att kunna tala med andra utan hinder.  

”Det är jätteviktigt såklart, man måste kunna prata med andra och det går ju inte om man 

inte har tänder” (id 4). 

Att inneha en oral hälsa betraktades ur ett vardagligt perspektiv som något viktigt och 

ungdomarna uttryckte detta med att tänderna behövs i väldigt många situationer. Äta var en av 

dessa vardagliga och enligt ungdomarna självklara ting som togs upp. Prata var också mycket 

viktigt och värderades högt av ungdomarna kopplat till oral hälsa, det var främst tänderna som 

var viktiga för att kunna tala väl enligt ungdomarnas uppfattning. 

”För vardagsliv, för att äta, alltså man gör mycket saker med tänderna så det är mycket 

viktigt” (id 3). 

Generellt bland ungdomarna beskrevs att det funktionella rörande deras orala hälsa värderades 

allra högst, men det var också underförstått att de vid en yngre ålder inte hade problem med 

saker som att kunna äta eller tala, detta var inget de hade upplevt i alla fall.  
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Metaslutsats 

Ungdomarnas upplevelse av att få en beteendevetenskaplig behandling var genomgående 

positiv vilket också ses i resultatet från de kliniska mätningarna, där det var en statistiskt 

signifikant skillnad mellan de ungdomar som fått ta del av interventionen och de som inte fått 

det mellan mättillfällena. Detta visade att den kvantitativa undersökningen bekräftade den 

kvalitativa delen av studien. De som var mest positiva till upplevelsen av interventionen var 

också de med störst förbättring av oral hälsa mätt i gingivit och plackförekomst. De olika 

resultaten från den kvantitativa undersökningen och den kvalitativa visar tillsammans att 

denna intervention grundad i transteori och SOC gav resultat både på uppmätt oral hälsa, 

såväl som på det kvalitativa planet då ungdomarna delade med sig av upplevelser som att de 

kände sig bra bemötta, blev lyssnade till och blev behandlade som individer, samt bättre 

kunde förstå och vara delaktiga kring sin egen orala hälsa. Sammantaget gjorde detta att de 

kände sig mer intresserade och ökade den faktiska uppmätta orala hälsan. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det var svårt att få samtliga deltagare i studien att medverka vilket innebar att studien innehöll 

få antal deltagare då nio avstod från att delta. För att undvika bias om bortfallet är stort bör det 

noggrant följas upp och analyseras (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2014). För att förebygga bias i studien upprättades tydliga inklusions- och exklusionskriterier, 

samt ett urvalsförfarande gjordes där ungdomar som uppfyllde kriterierna matchades i par och 

sedan randomiserades paret till experiment- respektive kontrollgrupp. Gällande den 

kvantitativa delen av studien var det svårt att dra tillförlitliga statistiska slutsatser från 

resultatet på grund av bristande underlag med få deltagare och ett högt bortfall. Vid 

betraktande av flera andra experimentella studier inom ämnet beteendevetenskap och oral 

hälsa kan ses från hundratals upp till tusentals deltagare (Ayo-Yusuf, Reddy & van den 

Borne, 2009; Clarkson, Young, Ramsay, Bonner & Bonetti, 2009; Morowatisharifabad et al., 

2011), vilket i jämförelse får denna studie att se något begränsad ut. I jämförelse med 

Lindmark och Abrahamssons (2015) intervjustudie var bortfallet ungefär detsamma som i 

denna studie, då Lindmark och Abrahamsson (2015) hade 20 deltagare med ett bortfall på 10, 

vilket kan vara en hänvisning om svårigheter att få ungdomar att delta. Studiens design har 

ändå en styrka i och med de kvalitativa delarna som ger en bild av uppfattningar och 

erfarenheter hos deltagarna som kan vara av intresse för tandvården. En kvalitativ studie 
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värderas inte efter antalet deltagare utan att svar på forskningsfrågan kan ges (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta kan ses vara fallet i denna studie, då deltagarnas uppfattningar i stort 

liknade varandras, vilket stödde och bekräftade det kvalitativa resultatet som framkom genom 

intervjuerna. Det finns heller inga eller väldigt få studier uppförda på ungdomars upplevelse 

av individanpassad tandvård med utgångspunkt från SOC och transteori, vilket gör denna 

utförda studie intressant och det visar också på behovet av fler liknande studier för att kunna 

fastställa vilka behandlingsmetoder som är mest verksamma gällande munhygienbeteende, 

men även patientupplevelse. Studien använde en mixad metod, vilket gav ett djup till 

forskningsfrågorna, då de förbättrade gingivala förhållandena samt plackminskning kunde 

kopplas till experimentgruppens positiva attityder till interventionen och oral hälsa.  

Författaren var den som själv utförde interventionen för experimentgruppen, mätningar och 

intervjuer. Författaren var också insatt i studiens syfte och vilka deltagare som tillhörde 

experiment- eller kontrollgrupp. Dessa faktorer kan ha lett till brister i studiens validitet och 

reliabilitet, då författaren kan ha påverkat utgången på resultatet med undermedvetna 

önskningar om interventionens användbarhet gällande förbättring av munhygien hos 

deltagarna. Ungdomarnas beskrivningar av brister inom tandvården kan ha blivit påverkade 

av att ett förtroende byggts upp mellan författaren och ungdomarna, vilket gjort att de svarat 

som författaren önskat. Ungdomarnas berättelser om erfarenheter från tandvården liknade 

varandra och var i vissa delar identiska vilket ändå styrker trovärdigheten i resultatet. En 

styrka för studien var att deltagarna inte visste vilken grupp de tillhörde, vilket innebar att det 

kvantitativa resultatet i form av förbättrad munhygien mätt i plack och gingivit ändå kan ses 

som mer rättvisande och valid. Studiens upplägg med begränsade resurser gav dock inte 

utrymme till ett annat upplägg varför studien bör betraktas som en pilotstudie.  

Tiden mellan intervention och uppföljning bestod av några veckor, vilket inte ger belägg för 

om den positiva förändringen gällande munhygien i experimentgruppen var bestående och 

hållbar. De flesta av deltagarna hade rört sig framåt i faserna enligt den transteoretiska 

modellen och modellen förespråkar stöd för att inte falla tillbaka i gamla mönster. Då studien 

var tidsbegränsad kan detta ur ett etiskt förhållningssätt vara kritiserbart då en process kanske 

satts igång hos deltagarna, som författaren inte kunde fortsätta stödja. 

De kvantitativa mätinstrumenten, vilka var en modifierad version av väl beprövade 

mätinstrument för plack och gingivit, kan ses som tillförlitliga då liknande sätt att modifiera 

dessa mätinstrument har gjorts i tidigare studie vilket ytterligare stärker deras reliabilitet 

(Jönsson, Öhrn, Oscarson & Lindberg, 2009). Frågorna i intervjuguiden testades genom en 
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pilotstudie, som innebar att frågorna finjusterades och förenklades för att passa den tilltänkta 

populationen, vilket stärker intervjuguidens reliabilitet. I övrigt passade öppna ostrukturerade 

frågor väl för att svara på syftets kvalitativa frågeställningar. Det finns fördelar med denna 

intervjuform genom att deltagarna till viss del själva styr och det blir mer rättvisande då det är 

deras bild av upplevelsen som beskrivs. Om färdigformulerade frågor använts finns risken att 

deltagarna inte beskrivit vissa delar och att data riskerats att inte fångas upp som kan ge en 

större bredd till forskningsfrågorna.  

Resultatdiskussion 

Denna studie kombinerade den transteoretiska modellen med att öka ungdomarnas SOC vilket 

gav en mätbar ökning av den orala hälsan. Deltagarna som fick ta del av interventionen visade 

signifikant förbättrade gingivala förhållanden jämfört med de som fick ta del av en mer 

traditionell behandling. De kvalitativa intervjuerna presenterade ett positivt resultat sett till 

upplevelsen av att få ha tagit del av interventionen jämfört med tidigare behandlingar inom 

tandvården. Ungdomarnas inställningar till och kontroll över den egna orala hälsan beskrevs 

ha ökat. Resultatet av de kvantitativa mätningarna sammanvägt med de kvalitativa visade en 

sammantaget förbättrad oral hälsa och upplevelse. 

Användande av flera olika beteendevetenskapliga metoder i kombination kan gynna och 

stärka en beteendeförändring, vilket tidigare gjorda studier visat där olika 

beteendevetenskapliga metoder integrerats med resultatet ökad gingival hälsa (Pakpour & 

Sniehotta, 2012; Jönsson, Öhrn, Lindberg & Oscarson, 2010). Hashemian et al (2012) 

prövade den transteoretiska modellen i en studie med resultatet ökad oral hälsa i form av 

minskad gingivit och även ett minskat motstånd till att utföra approximal rengöring. Lindmark 

et al. (2011) visade att en hög SOC hade samband med förbättrade gingivala och parodontala 

förhållanden. Resultaten stärker denna studies resultat där ungdomarna i experimentgruppen 

också uppvisade minskad förekomst av gingivit efter interventionen. En annan studie där den 

transteoretiska modellen testats är Wade et al. (2013) vilken visade förbättrade gingivala 

förhållanden vid första uppföljningen, men efter ett halvår hade deltagarna återgått till gamla 

mönster gällande munhygien. Detta visar på behovet av att hitta metoder som är mer 

varaktiga, för att kunna användas som vetenskaplig grund för att göra evidensbaserade val vid 

tandvårdsbehandlingar. En studie visade att SOC inte hade samband med förbättrade 

tandborstrutiner (Ayo‐Yusuf et al., 2009), vilket är ett motvisande resultat mot både tidigare 
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nämnda studier samt denna studie, men visar på behovet av fler studier för att utreda nyttan 

med beteendevetenskapliga metoder inom tandvården.  

Ungdomarna beskrev tidigare möten med tandvården att de inte känt sig riktigt sedda eller 

uppmärksammade. Detta resultat skiljer sig från en studie utförd av Socialstyrelsen (2013) 

vilken visade på generellt nöjda patienter i åldern 20 år och över när det gällde upplevelser av 

bemötande och respekt från tandvården. En skillnad i undersökningen var dock att personer 

med en socioekonomiskt svagare bakgrund hade skattat bemötande som något sämre än de 

med socioekonomisk stark bakgrund (SoS, 2013). Skillnader i resultat visar på ett behov av 

att utforska ungdomar och unga vuxnas upplevelser av individanpassad tandvård. Av etiska 

skäl har socioekonomisk bakgrund hos deltagarna inte tagits med i studien. Socioekonomi 

kanske kan vara en förklaring till ungdomarnas tidigare upplevelser av tandvård vilket 

Socialstyrelsens (2013) studie visade.  

Beskrivningarna av vikten av att ha fina tänder för att se bra ut och även de sociala aspekterna 

av att ha ett tilltalande utseende och de funktionella behoven oral hälsa tillgodoser 

överensstämmer med ungdomars inställningar i en studie från Nya Zeeland (France, 

Anderson, Laqekoro & Foster Page, 2017). Ungdomarna ger nästan identiska beskrivningar i 

denna och den nyzeeländska studien vilket visar att trots det geografiska avståndet har den 

orala hälsan gemensamma nämnare för en grupp yngre människor. Detta är intressanta 

likheter vilka skulle kunna vara universella gällande oral hälsas betydelse för ungdomar, då 

utseende är viktigt och säkert spelar en roll i individens självbild gentemot andra människor.  

SOC kopplat till oral hälsa har prövats i flera studier vilka visat att en upplevd meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet kring den egna orala hälsan ger goda förutsättningar för att öka 

den (Freire et al., 2001; Nammontri et al., 2013). Paralleller kan dras till resultatet i denna 

studie där deltagarna kliniskt förbättrade munhygienstatus efter interventionen, men också 

delade med sig av upplevelser där de kände att kontroll, medvetenhet och begriplighet kring 

den egna orala hälsan ökat. Detta bekräftades också genom det kliniska resultatet. I det 

kvalitativa resultatet framkom det tankar om att ha sett äldre förlora tänder eller ha en sämre 

oral hälsa, vilket kunde verka motiverande för att själva undvika detta genom att förbättra 

munhygien. Detta resultat kan jämföras med Lindmarks (2015) studie med 19-åringar i 

Sverige där äldres bristande orala hälsa kunde vara en motivationsfaktor till förbättrad 

munhygien. Andra saker ungdomarna uppgav som viktigt för att upprätthålla oral hälsa var att 

ha kunskap om den, vilket också framträdde i Lindmarks studie där 19-åringarna delade med 

sig av en medvetenhet om hälsa och oral hälsa och dess orsakssamband som grundläggande 
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för att hålla sig friska. Likheterna som framkom i studierna är intressanta och visar på SOC:s 

koppling med hälsa/ oral hälsa. Detta har också visats i en tidigare studie om ungdomar och 

hälsa där en hög SOC hade samband med minskad stress och förbättrade hälsotillstånd 

(García-Moya, Rivera & Moreno, 2013). 

En finsk studie visade på ett samband mellan stärkt SOC och ökad generell hälsa, inte bara 

gällande oral hälsa utan gällande hälsobeteenden överlag (Savolainen, Suominen-Taipale, 

Uutela, Aromaa, Härkänen & Knuuttila, 2009). Det positiva resultatet från denna studie, som 

presenterar en bild av både kvantitativa såväl som kvalitativa data gällande oral hälsa, skulle 

teoretiskt sett kunna generera hälsovinster i ett större perspektiv. Inte bara utifrån den orala 

hälsan utan också från ett folkhälsoperspektiv inkluderande generell hälsa. Folkhälsoarbete 

innebär att främja hälsa genom planerade och systematiska insatser för att skapa förutsättning 

för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, samt prioritera dem som har störst behov 

(SoS, 2009b). Studier har visat på ojämlikheter inom oral hälsa kopplat till socioekonomi 

(Christensen, Twetman & Sundby, 2010; Celeste, Nadanovsky & Fritzell, 2011). 

Individanpassad tandvård med beteendevetenskapliga metoder kan vara en del i detta 

folkhälsoarbete, då mer traditionella behandlingsformer inte alltid ger resultat hos alla i 

befolkningen.  

Forskare inom SOC, såväl som transteori har visat att metoderna har samband med ökad oral 

hälsa (Bernabé et al., 2009; Nammontri et al., 2013), vilket ger en hänvisning att metoderna 

skulle kunna vara användbara inom tandvården. De resurser som investeras från början i form 

av tid, engagemang och utbildning för tandvårdspersonal skulle kunna generera en ökning 

gällande oral hälsa, såväl som allmän hälsa. Detta gör sådana satsningar både 

eftertraktansvärda såväl som legitima att utföra. Problemet kvarstår som Socialstyrelsen 

(2011) beskriver att kunskapsbrist om beteendevetenskap i praktiken inom tandvården är ett 

hinder för dess utförande. Ungdomarna i studien talade om tidsbrist, stress och rutinmässigt 

förfarande inom tandvården. Studier har visat att tandvårdspersonal upplever tidsbrist och 

stress i tandvården (Berthelsen & Petersen, 2003; Petrén, Petzäll, Preber & Bergström, 2007), 

vilket kan vara en förklaring till ungdomarnas upplevelser. Interventionen visade sig mer 

tidskrävande att utföra jämfört med en mer sedvanlig profylaktisk behandling, vilket också 

kan ses som ett hinder, men att satsa denna extra tid kan ge goda resultat. I stället för att 

behöva kalla in ungdomarna på många korta besök kan det vara värt att lägga mer tid med 

mer kvalitet i behandlingarna för att långsiktigt öka den orala hälsan. Studier som bevisat 

effekten av exempelvis SOC och transteori gällande oral hälsa är ett steg i rätt riktning för att 
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kunna påvisa behovet av en till viss del förändrad tandvård där utrymme ges för sådana 

behandlingar och insatser. Vinster som skulle kunna nås är ökad oral hälsa, allmän hälsa såväl 

som patientnöjdhet och delaktighet hos nämnda grupp. En annan aspekt är 

tandvårdspersonalens del i att utföra beteendevetenskapligt grundade behandlingar, detta 

skulle i vissa delar vara mer krävande och ge behovet av mer utbildning, men skulle också 

kunna ge en arbetstillfredsställelse om förbättring ses gällande oral hälsa. 

Slutsatser 

Resultatet innehöll en otillräcklig datamängd för att långtgående slutsatser skulle kunna dras 

angående vilka metoder som är mest verkningsfulla angående beteendeförändring inom 

tandvården. Studien hade få deltagare och utfördes under för kort tid för att kunna påvisa om 

interventionen hade någon större effekt på oral hälsa hos ungdomarna. Det resultatet ändå 

skulle kunna peka mot är en ökning av oral hälsa i form av förbättrade gingivala förhållanden 

och en positiv uppfattning av interventionen. De kvantitativa och kvalitativa delarna 

kompletterade och förstärkte varandra och visade användbarheten av att integrera de två 

beteendevetenskapliga metoderna transteori och SOC. Tidigare studier bekräftade resultatet 

från denna studie, men det behövs fortfarande mer forskning inom ämnet för att kunna bevisa 

och ge tyngd åt dess implementerbarhet inom tandvården. 

 



33 
 

Referenser 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health 

Promotion International 11(1), 11–18. 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

 

Axelsson, P., Nyström, B., & Lindhe, J. (2004). The long-term effect of a plaque control 

program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of 

maintenance.  Journal of Clinical Periodontology 31(9), 749–757. 

 

Ayo‐Yusuf, O. A., Reddy, P. S., & Van Den Borne, B. W. (2009). Longitudinal association of 

adolescents’ sense of coherence with tooth-brushing using an integrated behaviour change 

model. Community Dentistry and Oral Epidemiology 37(1), 68-77. 

 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioural change. 

Psychological Review 84(2), 191-215. 

 

Bernabé, E., Kivimäki, M., Tsakos, G., Suominen-Taipale, A. L., Nordblad, A., Savolainen, 

J., … Watt, R. G. (2009). The relationship among sense of coherence, socio-economic status, 

and oral health-related behaviours among Finnish dentate adults. European Journal of Oral 

Science 117(4), 413-418. 

 

Berthelsen, H., & Petersen, P. E. (2003). Stress i en tid med nye udfordringer til tandlaegers 

faglighed. Tandlaegebladet 107(11), 830-839. 



34 
 

 

Björklund, M., & Paulsson, U., (2003). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Bäckström, S., Engströmer, B., & Söderberg, I. (1986). Tandsköterske- och 

tandhygienistyrkenas framväxt, etablering och förändring under 1900-talet – en deskriptiv 

studie. Utbildningsnämnden Stockholms Läns Landsting. 

 

Celeste, R. K., Nadanovsky, P., & Fritzell, J. (2011). Trends in socioeconomic disparities in 

oral health in Brazil and Sweden. Community Dentistry and Oral Epidemiology 39(3), 204- 

212. 

 

Christensen, L. B., Twetman, S., & Sundby, A. (2010). Oral health in children and 

adolescents with different socio-cultural and socio-economic backgrounds. Acta Odontologica 

Scandinavica 68(1), 34–42. 

 

Clarkson, J. E., Young, L., Ramsay, C. R., Bonner, B. C., & Bonetti, D. (2009). How to 

influence patient oral hygiene behavior effectively. Journal of Dental Research 88(10), 933-

937. 

 

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed method 

research. Thousand Oaks: Sage Publications. 

 

Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. (Fourth edition, international student edition.) Los Angeles, Calif.: SAGE. 

 

Danielsson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I: Henricsson, M. (red.) Vetenskaplig teori 

och metod- Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 329-344). Lund: Studentlitteratur 

AB.  

 

Dorri, M., Sheiham, A., &Watt, R. G. (2010). Modelling the factors influencing general and 

oral hygiene behaviours in adolescents. International Journal of Paediatric Dentistry 20(4), 



35 
 

261–269. 

 

Dowty, N., Maoz, B. Antonovsky, A., & Wijzenbeek, H. (1970). Climacterium in three 

cultural contexts. Tropical & Geographical Medicine 22(1), 77-86.  

 

Ericsson, J. S., Abrahamsson, K. H., Östberg, A., Hellström, M., Jönsson, K., & Wennström, 

J. L. (2009). Periodontal health status in Swedish adolescents: an epidemiological, cross-

sectional study. Swedish Dental Journal 33(3), 131-139. 

 

Eriksson, M., & Lindström, B. (2005). Validity of Antonovsky's sense of coherence scale: a 

systematic review. Journal of Epidemiology & Community Health 59(6), 460-466. 

 

Fallon, E. A., Hausenblas, H. A., & Nigg, C. R. (2005). The transtheoretical model and 

exercise adherence: Examining construct associations in later stages of change. Psychology of 

Sport and Exercise 6(6), 629-641. 

 

FDI, World Dental Federation (2016). FDI unveils new universally applicable definition of 

‘oral health’. Hämtad 20170610 från http://www.fdiworlddental.org/news/press-

releases/20160906/fdi-unveils-new-universally-applicable-definition-of-oral-health 

 

Forsberg, K. A., Björkman, T., Sandman, P. O., & Sandlund, M. (2010). Influence of a 

lifestyle intervention among persons with a psychiatric disability: a cluster randomised 

controlled trial on symptoms, quality of life and sense of coherence. Journal of Clinical 

Nursing 19(11-12), 1519-1928. 

 

France, A. J., Anderson, V. R., Laqekoro, Z., & Foster Page, L. A. (2017). Pacific 

adolescents' attitudes to and beliefs about oral health and oral health care in two southern 

cities. New Zeeland Dental Journal 113(1), 17-24.  

 

Freire, M. C., Sheiham, A., & Hardy. R. (2001). Adolescents' sense of coherence, oral health 

status, and oral health-related behaviours. Community Dentistry & Oral Epidemiology 29(3), 

204-212. 

 

García-Moya, I., Rivera, F., & Moreno, C. (2013). School context and health in adolescence: 

http://www.fdiworlddental.org/news/press-releases/20160906/fdi-unveils-new-universally-applicable-definition-of-oral-health
http://www.fdiworlddental.org/news/press-releases/20160906/fdi-unveils-new-universally-applicable-definition-of-oral-health


36 
 

The role of sense of coherence. Scandinavian Journal of Psychology 54(3), 243-249. 

 

Glick, M., Williams, D.M., Kleinman, D.V., Vujicic, M., Watt, R.G., & Weyant, R.J. (2017). 

Reprint of: A new definition for oral health supported by FDI opens the door to a universal 

definition of oral health. Journal of Dentistry 57(2017), 1- 3. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedure and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24(2), 

105-112. 

 

Hashemian, M., Fallahi, A., Tavakoli, G., Zarezadeh, Y., Babaki, B. N. M., & Rahaei, Z. 

(2012). Impact of education on interdental cleaning behaviour based on the Transtheoretical 

model. Oral Health & Preventive Dentistry 10(1), 37-46.  

 

Hedman, E., Ringberg, C., & Gabre P. (2006). Svenska ungdomars kunskaper om och 

attityder till munhälsa och tandsjukdomar. Swedish Dental Journal 30(4), 147-154. 

 

Hugoson, A., Koch, G., Göthberg, C., Nydell Helkimo, A., Lundin, S.A., Norderyd, O., … 

Sondell, K. (2005). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden, during 

30 years (1973-2003). Swedish Dental Journal 29(4), 139- 155. 

 

Hwang, P., & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. (3., rev. utg.) Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Ismail, A.I., Lepkowski, J. M., Little, R. J., Ondersma, S., & Willem-Jedele, J. M. (2011). 

Evaluation of a brief tailored motivational intervention to prevent early childhood caries. 

Community Dentistry and Oral Epidemiology 39(5), 433-448. 

 

Jönsson, B., Lindberg, P., Oscarson, N., & Öhrn, K. (2010). Evaluation of an individually 

tailored oral health educational programme on periodontal health. Journal of Clinical 

Periodontology 37(10), 912-919. 

 



37 
 

Jönsson, B., Öhrn, K., Oscarson, N., & Lindberg, P. (2009). An individually tailored treatment 

programme for improved oral hygiene: introduction of a new course of action in health 

education for patients with periodontitis. International Journal of Dental Hygiene 7(3), 166- 

175. 

 

Kasila, K., Poskiparta, M., Kettunen T., & Pietilä, I. (2008). Variation in assessing the need for 

change of snacking habits in schoolchildren’s oral health counselling. International Journal of 

Paediatric Dentistry 18(2), 107-116. 

 

Kroksmark, T. (red.) (2011). Den tidlösa pedagogiken. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Langeland, E., Riise, T., Hanestad, B. R., Nortvedt, M. W., Kristoffersen, K., & Wahl. A. K. 

(2006). The effect of salutogenic treatment principles on coping with mental health problems: 

a randomised controlled trial. Patient Education & Counseling 62(2), 212-219. 

 

Lang, N.P., & Lindhe, J. (red.) (2015). Clinical periodontology and implant dentistry. Vol. 2, 

Clinical concepts. (6. ed.) Oxford: Wiley-Blackwell. 

 

Lindmark, U., & Abrahamsson, K. H. (2015). Oral health-related resources - a salutogenic 

perspective on Swedish 19-year-olds. International Journal of Dental Hygiene 13(1), 56-64. 

 

Lindmark, U., Hakeberg, M., & Hugoson, A. (2011). Sense of coherence and oral health 

status in an adult Swedish population. Acta Odontologica Scandinavica 69(1), 12-20. 

 

Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär, M. & 

Höglund Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

(s. 187-201). Lund: Studentlitteratur. 

 



38 
 

Löe, H. & Silness, J. (1963). Periodontal Disease in Pregnancy I. Prevalence and Severity. 

Acta Odontologica Scandinavica 21(6), 533-551. 

 

Macgregor, I. D., & Balding, J. W. (1991). Self-esteem as a predictor of tooth brushing 

behaviour in young adolescents. Journal of Clinical Periodontology 18(5), 312-316. 

 

Marshall, C., & Rossman, G.B. (2011). Designing qualitative research. London: Sage 

Publications. 

 

Miller, W.R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa människor till 

förändring. (3., rev. och utök. utg. [dvs 4 svenska utg.]). Stockholm: Natur & kultur. 

 

Morowatisharifabad, M. A., Fallahi, A., Nadrian, H., Haerian, A., & Babaki, B. N. S. (2011). 

Interdental cleaning behaviour and its relationship with psychological constructs based on the 

Transtheoretical model. Oral Health & Preventive Dentistry 9(3), 211-220. 

 

Nammontri, O., Robinson, P. G., & Baker, S. R. (2013). Enhancing oral health via sense of 

coherence: A clusterrandomized trial. Journal of Dental Research 92(1), 26-31. 

 

O´Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2010). Three techniques for integrating data in 

mixed methods. BMJ 341, c4587. doi: 10.1136/bmj.c4587 

 

Ogden, J. (2012).  Health psychology: [a textbook]. 5. ed. London: McGraw-Hill/OUP. 

 

Onwuegbuzie, A. J., & Collins, K. M. T. (2007). A typology of mixed methods sampling 

designs in social science research. The Qualitative Report 12(2), 281-316. 

 



39 
 

Oxelmark, L., Magnusson, A., Löfberg, R., & Hillerås, P. (2007). Group-based intervention 

program in inflammatory bowel disease patients: effects on quality of life. Inflammatory 

Bowel Disease 13(2), 182-190. 

 

Pakpour, A. H., & Sniehotta, F. F. (2012). Perceived behavioural control and coping planning 

predict dental brushing behaviour among Iranian adolescents. Journal of Clinical 

Periodontology 39(2), 132-137. 

 

Petrén, V., Petzäll, K., Preber, H., & Bergström, J. (2007). The relationship between working 

conditions and sick leave in Swedish dental hygienists. International Journal of Dental 

Hygiene 5(1), 27-35. 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Priebe, G., & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar - grundläggande vetenskapsteori. I: Henricson M (red). Vetenskaplig teori och 

metod- Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 31-52). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more 

integrative model of change. Psychotherapy: Theory, Research & Practice 19(3), 276-288. 

 

Prochaska, J. O., DiClemente, C.C., Velicer, W. F., & Rossi, J. S. (1993). Standardized, 

individualized, interactive, and personalized self-help programs for smoking cessation. Health 

Psychology 12(5), 399-405. 

 

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior 

change, American Journal of Health Promotion 12(1), 38-48. 



40 
 

 

Savolainen, J., Suominen-Taipale, A., Uutela, A., Aromaa, A., Härkänen, T., & Knuuttila, M.  

(2009). Sense of coherence associates with oral and general health behaviours. Community 

Dental Health 26(4), 197-203. 

 

Seymour, R. A., Preshaw, P. M., Thomason, J. M., Ellis, J.S., & Steele, J. G. (2003). 

Cardiovascular diseases and periodontology. Journal of Clinical Periodontology 30(4), 279–

292. 

 

Silness, J. & Löe, H. (1964). Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between oral 

hygiene and periodontal condition. Acta Odontologica & Scandinavica 22(1), 121-135. 

 

Socialstyrelsen [SoS] (2004). Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist. Hämtad 

20170315 från 

http://www.tandhygienistforening.se/media/150904/kompetensbeskrivning_for_tandhygienist.

pdf 

 

 Socialstyrelsen [SoS] (2009a). Folkhälsorapport 2009. Kapitel 16: Tandhälsa. 17. Hämtad 

20170203 från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

71/Documents/16_Tandhalsa.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (2014). Utvärdering av metoder i hälso- 

och sjukvården. En handbok. Stockholm: SBU. 

 

Sverige. Socialstyrelsen [SoS] (2009b). Hälso- och sjukvårdsrapport. 2009. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Sverige. Socialstyrelsen [SoS] (2011). Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011: stöd för 

styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.tandhygienistforening.se/media/150904/kompetensbeskrivning_for_tandhygienist.pdf
http://www.tandhygienistforening.se/media/150904/kompetensbeskrivning_for_tandhygienist.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/16_Tandhalsa.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/16_Tandhalsa.pdf


41 
 

 

Sverige. Socialstyrelsen [SoS] (2013).  Nationell utvärdering 2013 - Tandvård: 

rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: integrating 

quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Los Angeles, 

Calif.: SAGE. 

 

Thompson, W. M., Poulton, R., Milne, B. J., Caspi, A., Broughton, J. R., & Ayers, K. M. S. 

(2004). Socioeconomic inequalities in oral health in childhood and adulthood in a birth cohort. 

Community Dentistry of Oral Epidemiology 32(5), 345–353. 

 

Wade, K. J., Coates, D. E., Gauld, R. D. C., Livingstone, V., & Cullinan, M. P. (2013). Oral 

hygiene behaviours and readiness to change using the TransTheoretical Model (TTM). The 

New Zealand Dental Journal 109(2), 64-68. 

 

Wahlgren, L. (2012). SPSS steg för steg. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

World Medical Association [WMA] (2017). WMA Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 20170201 från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

 

Åkerlind, Å. (2012). Variation and commonality in phenomenographic research methods. 

Higher Education Research & Development 31(1), 115-127. 

 

 

 

 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html


42 
 

Bilagor 

Bilaga 1) Följebrev 

 

Hej! 

Jag heter Elisabeth och studerar på Högskolan i Jönköping och läser ett program som heter 

magisterprogrammet inom oral hälsovetenskap. Jag är legitimerad tandhygienist och arbetar 

också på Sjukhustandvården i Växjö. Jag har fått ditt namn och dina uppgifter genom 

Folktandvården Xxxx journalsystem. Nu under vårterminen 2017 gör jag en studie som riktar 

sig till ungdomar och handlar om hur väl en behandling med transteoretisk metod fungerar 

inom tandvården. Transteoretisk metod har visat sig ge god effekt när den använts till 

exempel för att hjälpa människor att sluta röka eller börja motionera. De få studier som gjorts 

inom tandvården visar också på positiva effekter, men mer studier behövs för att säkerställa 

detta resultat. Därför har jag valt att göra denna studie med syftet att jämföra en behandling 

med den transteoretiska metoden mot en ”vanlig” behandling med information och instruktion 

om munhälsa. Det är denna studie du blivit inbjuden till att delta i antingen genom tidigare 

telefonkontakt eller genom detta brev.  

Så här går studien till: 

Ni är totalt tjugo stycken ungdomar som har erbjudits att delta. Ni har delats in i två olika 

grupper där jag kommer ge er dessa olika behandlingar gällande munhälsa för att se hur de 

olika behandlingarna fungerar och vilket resultat de ger. 

Studien är uppbyggd på att vi träffas vid två olika tillfällen på Folktandvården Xxxxx. Vid det 

första tillfället kommer jag titta i din mun och göra en enkel undersökning (ingen röntgen 

kommer tas) och antingen informera och instruera dig i munhygien och munhälsa eller utgå 

från den transteoretiska metoden och utifrån den ge dig en behandling, beroende på vilken av 

de två grupperna du tillhör. Vid andra tillfället cirka fyra- fem veckor senare gör jag om 

undersökningen och ställer följdfrågor till den grupp som fick ta del av den transteoretiska 

metoden i behandlingen vid första tillfället. Den grupp som inte fick ta del av den 

transteoretiska metoden vid första tillfället får det vid det andra tillfället.  

De uppgifter som jag samlar in kommer som vid tidigare tandvårdsbesök föras in i din journal 

och där endast vara tillgängliga för tandvårdspersonal som har tillgång till journalsystemet. 
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Du har rätt att begära kopior av din journal hos tandvården. Jag kommer också ha tillgång till 

dina uppgifter i samband med studien och kommer behandla dem, så att ingen utomstående 

får tillgång till din identitet. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Studien kommer efter att den är klar publiceras på internet på en 

sida som heter Diva portalen, där du kommer ha tillgång till den. Efter att studien är godkänd 

och publicerad på Diva portalen kommer all insamlad information att förstöras (förutom den 

som är införd i din journal på Folktandvården Xxxxx). 

Jag vill åter igen informera dig om att denna studie är frivillig att delta i och om du av någon 

anledning inte vill vara med eller avbryta under studiens gång får du givetvis göra detta. Du 

behöver inte heller berätta varför du inte vill vara med om du känner att du inte vill det. Om 

du väljer att avbryta ditt deltagande i studien påverkar det inte behandlingen, vilken du ändå 

får ta del av. Din identitet (vem du är) kommer hållas hemlig och ingen annan än jag och 

övrig personal på Folktandvården Xxxx kommer veta att du är med i denna studie.  

Uppkommer det frågor eller funderingar under tiden eller efter du varit med i studien kan du 

alltid ringa eller mejla, tveka inte att höra av dig i sådana fall. 

Jag vill också tacka dig för att du är med i denna studie! 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Xxxxxx Xxxx 

Telefonnummer:………………………………………………. 

Mejladdress:……………………………………………………………………………… 

 

Handledare:………………………………………………. 

Telefonnummer:………………………….. 

Mejladdress:…………………………………. 
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Bilaga 2) Frågeguide vid uppföljning 

 

Öppna frågor: 

- Hur upplevde du tidigare besök hos tandvården innan du deltog i denna studie? 

-Hur upplevde du behandlingen du fick vid ditt förra besök här? 

-Hur tänker du kring munhygien? 

-Vad betyder munnen och munhälsa för dig? 

 

Exempel på följdfrågor: 

-Så vad du säger är att du fick…… ? 

-Vill du berätta mer om….? 

-Vad kände du…? 

 

Avslutande frågor: 

-Vad vill du mer tillägga? 

-Vilka frågor vill du ställa till mig? 
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Bilaga 3) Egengranskning vid examensarbeten  

 

EGENGRANSKNING VID EXAMENSARBETEN 
 

 

 

 

 


