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Syfte: Syftet med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever i årskurs 

3. Material och metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes i 

form av enkätundersökning med 123 deltagare i åldrarna 18-22 år. Enkäten bestod av 20 frågor med 

fasta svarsalternativ som berörde elevernas bakgrund, munhygien- och kostvanor. Resultat: Studiens 

resultat visade att majoriteten av deltagarna borstade tänderna två gånger om dagen med tandborste 

och fluortandkräm och 28 % använde något approximalt hjälpmedel. Mer än hälften av deltagarna åt 

lunch och middag varje dag, däremot var det endast hälften av deltagarna som åt frukost varje dag. 

Deltagarna hade ett lågt intag av sötsaker. Slutsats: Studien visade att deltagarna hade relativt goda 

munhygienvanor, däremot var användningen av approximala hjälpmedel och fluorpreparat bristfälliga. 

Vidare visade resultatet att deltagarna hade bristfälliga kostvanor då endast hälften av deltagarna åt 

frukost varje dag. 
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1. Introduktion 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor definierar ungdomar som personer 

mellan 13 och 25 år (Ungdomsstyrelsen 2013). De vanor som formas under ungdomsåren 

kan ha betydelse för den kommande hälsan. Under ungdomsåren kan olika faser i livet 

förändra levnadsvanorna som till exempel när individen flyttar hemifrån eller går från 

studentliv till arbetsliv (Socialstyrelsen 2009). Målet med tandvård enligt tandvårdslagen är 

att kunna ge alla åldersgrupper en god oral hälsa och tandvård på lika villkor för alla. 

Tandvården erbjuder regelbunden och avgiftsfri tandvård för alla ungdomar upp till 22 år. 

Under 2019 kommer den att höjas till 23 år (SFS 1985:125). I den fria barn- och 

ungdomstandvården ingår all tandvård som behövs med undantag för estetisk tandvård, som 

till exempel tandblekning och tandreglering av estetiska skäl (Folktandvården Sörmland 

2018). 

 

God barn- och ungdomstandvård innebär bland annat att tandvårdspersonalen arbetar 

förebyggande samt ger råd om munhygien och tandvård. Det är vårdgivarens ansvar att barn 

och ungdomar får kunskap och information för att kunna ta hand om sin egen munhälsa, 

erbjudas förebyggande behandling och remitteras till specialist vid behov. Vårdgivare har 

även ansvar för att barn och ungdomar ska erbjudas omgående behandling vid akuta besvär 

och bemötas med hänsyn och respekt så att de känner sig delaktiga och trygga (Lul 2016). 

Barn- och ungdomstandvården ska ha en synlig tandhälsovårdsprofil och motiverar till en 

god egenvård. Det är av stor vikt att tandvården ges på ett sätt att patienten känner sig trygg 

i behandlingsstolen. Avsikten är att tandhälsan ska bibehållas och om det är möjligt ständigt 

förbättras. Målet är att individer ska ha en god oral hälsa under sin uppväxt till när han/hon 

lämnar den fria barn- och ungdomstandvården (Region Skåne 2018). 

 

1.1 Oral hälsa 

Oral hälsa beskrivs som ett tillstånd i munhålan fritt från kroniska smärtor, munhåle- och 

halscancer, orala sår, missbildningar, karies och parodontala sjukdomar samt andra 

sjukdomar som kan påverka munhålan (FDI World Dental Federation 2018). En försämrad 

oral hälsa kan leda till att individen får svårighet med att äta, tugga eller tala på grund av 

skadade eller förlorade tänder. Faktorer som kan påverka den orala hälsan negativt är bland 

annat missbruk av alkohol, tobak, dålig munhygien och ohälsosam kost (Marsh 2006). De 
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vanligaste orala sjukdomarna i Sverige idag är gingivit (tandköttsinflammation), parodontit 

(tandlossning), karies (hål i tänderna) och dentala erosioner (Petersen et al. 2005; World 

Health Organization 2012; Socialstyrelsen 2013). Om en god munhygien tillämpas i samband 

med regelbundna måltider och goda kostvanor kan dessa orala sjukdomar minskas avsevärt 

(WHO 2012). 

 

1.1.1 Gingivit och parodontit 

Den vanligaste formen av parodontal sjukdom är gingivit som är utan fäste- och benförlust. 

Gingivit utvecklas när plack längs tandköttskanten inte avlägsnas. Vid gingivit förändras 

tandköttet, får en rödaktig färg, svullnar och blir lättblödande vid beröring (Pari et al. 2014). 

Gingivit diagnostiseras om blödning ses inom tio sekunder vid sondering “Bleeding On 

Probing (BoP)” (Salvi et al. 2009; Weinberg & Hassan 2012). Gingivit drabbar cirka 50-90 % 

av befolkningen i hela världen (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 2004; 

Trombelli et al. 2004).  I en svensk studie av Ericsson et al. (2009) konstaterades att 19-

åringar hade 56 % blödningsindex och endast 3 % av deltagarna i studien hade mindre än 20 

% blödningsindex. Enligt Pihlstrom et al. (2005) är gingivit ett reversibelt tillstånd där 

inflammerat tandkött går att behandla till ett icke inflammatorisk tillstånd genom dagliga 

goda munhygienvanor. Obehandlad gingivit kan utvecklas till parodontit (Pihlstrom et al. 

2005).  

 

Parodontit är en inflammatorisk- och multifaktoriell sjukdom där livsstilsfaktorer har en 

betydelsefull roll för progressionen. Vid obehandlad inflammatorisk parodontit kan käkbenet 

brytas ner vilket bidrar till att tänderna blir mobila då de förlorar sitt fäste (Usher & Stockley 

2013). Rökning, stress, diabetes, ärftlighet och hjärt-kärlsjukdomar är några av riskfaktorerna 

för parodontitens progression (Usher & Stockley 2013). Sjukdomen är ett irreversibel 

tillstånd, vilket innebär att käkbenet som bryts ner inte kan återbildas (Kinane et al. 2008; 

Kistler et al. 2013). Parodontit diagnostiseras genom mätning av tandköttsfickor samt 

registrering av blödning (BoP) vid sondering, mobilitet och furkationsinvolvering. Dessutom 

kan bennedbrytning observeras med hjälp av röntgen (Armitage 2004). Bakterier som 

förekommer vid parodontit är gramnegativa anaeroba bakterier, Prevotella intermedia, 

Treponema denticola, Tannerella forsythia, Prophyromonas gingivalis och Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Klinge et al. 2004; Silva-Boghossian et al. 2013). Dessa bakterier 

utsöndrar toxiner som exempelvis lipopolysackarider där immunförsvaret sätts igång. Ett 
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inflammatoriskt förlopp startas av leukocyter som tillhör immunförsvaret och cytokiner 

släpps ut. Cytokinernas uppgift är att öka utvecklingen av neutrofilernas utsläpp av matrix 

metalloproteinaser, som påverkar nedbrytningen av stödjevävnaden runt om tanden (Gupta et 

al. 2015). 

 

Parodontit förekommer i två olika former, kronisk och aggressiv parodontit. Kronisk 

parodontit är den vanligaste formen som drabbar cirka 40 % av alla vuxna individer i Sverige 

och har ett långsamt sjukdomsförlopp (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004). 

Aggressiv parodontit, som har ett snabbt sjukdomsförlopp, förekommer hos 1-15 % yngre 

individer som är yngre än 30 år (SBU 2004; Demmer & Papapanou 2010). 

 

1.1.2 Karies 

Karies är en kronisk multifaktoriell sjukdom (Selwitz et al. 2007) som uppstår i kombination 

av bakterier i munhålan och fermenterbara kolhydrater. De mest betydelsefulla 

kariesframkallande bakterierna är Mutansstreptokocker och Laktobaciller. Vid samarbete 

mellan bakterier och fermenterbara kolhydrater bildas syra som bildar en sur miljö i 

munhålan där pH-värdet sjunker till ≤5,5 (Selwitz et al. 2007; Fejerskov et al. 2008). Det 

normala pH-värdet i munnen ska vara cirka 7,0 (Humphrey & Williamson 2001). Vid lågt 

pH-värde löses emaljen upp och bidrar till att kalcium- och fosfatjoner lämnar tanden och en 

demineralisering sker. När pH-värdet återställs till sin naturliga nivå genom salivens 

buffrande ämnen (fosfor, bikarbonat och kalcium) sker det en remineralisation vilket innebär 

att emaljen återbyggs genom att kalcium- och fosfatjoner återförs till tanden (Feartherstone 

2004; Selwitz et al. 2007; Fejerskov et al. 2008). När tänderna utsätts för fermenterbara 

kolhydrater flera gånger om dagen, hinner inte salivens remineraliserande förmåga att 

återlämna mineraler till tanden. Detta ökar risken för kariesutveckling (Antonenko et al. 

2015).   

 

Karies förekommer framförallt på approximala och ocklusala ytor samt längs 

tandköttskanten. Riskfaktorer som har betydelse för kariesutveckling är dels dåliga kostvanor 

med höga sockerintag och hög intagsfrekvens, dels muntorrhet, ingen eller för liten 

fluortillförsel och hög bakterieförekomst i munhålan på grund av bristande munhygien 

(Touger-Decker & van Loveren 2003; Selwitz et al. 2007).  
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1.1.3 Dental erosion 

Dental erosion är ett irreversibelt tillstånd som uppkommer utan bakteriell påverkan (Linnett 

& Seow 2001; Lussi & Carvalho 2015). Dentala erosioner leder oftast till en förlust av 

tandens hårdvävnad på grund av kemiska och biologiska faktorer. Exempel på kemiska 

faktorer är höga intag av sura drycker och födoämnen medan biologiska faktorer omfattar 

tandens uppbyggnad och salivens egenskaper. En annan orsak till dental erosion är 

beteendemässiga faktorer som omfattar kostvanor och överdrivna munhygiensrutiner (Lussi 

& Jaeggi 2008). En annan biologisk faktor kan vara surt maginnehåll som kan leda till 

dentala erosioner på grund av magsaftens saltsyra som kommer i kontakt med tänderna. 

Exempel på detta är sura uppstötningar eller kräkningar vid bland annat sjukdomen bulimi 

(Johansson et al. 2012; Kanzow et al. 2016; Dai et al. 2017). 

 

Första tecken på dental erosion är att tandens linguala och buckala emaljyta har en 

genomskinlig, matt eller slät yta. Dentala erosioner på tandens ocklusala yta upptäcks kliniskt 

genom avrundade konkaviteter och kuspar (Magalhaes et al. 2009). En svensk studie av 

Isaksson et al. (2014) visade att 75 % av alla 20-åringar som deltog i studien hade någon form 

av dental erosion och 18 % av dessa hade omfattande skador. 

 

1.2 Munhygien 

En god munhygien innebär bland annat att borsta tänderna för att avlägsna plack (Ramos 

Gomez et al. 2010). Plack är bakteriebeläggningar som finns vid tandköttskanten eller på 

tandytan (Fejerskov et al. 2008). Det har visat sig att ett lågt plackindex som uppnås genom 

egenvård är en av de mest grundläggande förebyggande åtgärderna som är effektiv mot orala 

sjukdomar, till exempel karies och parodontala sjukdomar (Socialstyrelsen 2012). Den mest 

effektiva åtgärden för att upprätthålla en god munhygien är genom tandborstning två gånger 

om dagen (Löe 2000; Romos Gomez et al. 2010; Sambunjak et al. 2011). I en studie av 

Ericsson et al. (2012) uppgav 76 % av 19-åriga ungdomar att de borstade tänderna minst två 

gånger per dag. Det finns två olika typer av tandborstar: manuella tandborstar och 

eltandborstar. En manuell tandborste ska ha ett litet mjukt borsthuvud och tekniken som 

rekommenderas vid tandborstning är gnuggmetoden. Tandborsten flyttas i gnuggande rörelse 

systematiskt med 45 grader mot tandraden. Eltandborsten ska också ha ett mindre 

borsthuvud. Det finns två olika typer av eltandborstar som kan användas på två olika sätt till 
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skillnad från den manuella tandborsten. En eltandborste kan borstas med vibrerande rörelser 

och med motroterande rörelser (Ashley 2001; Deacon et al. 2011). Yaacob et al. (2014) 

konstaterade att en elektrisk tandborste är effektivare än en manuell tandborste, eftersom den 

har visat sig ha en större rengöringseffekt vid avlägsnande av plack. 

 

Förutom tandborstning ingår också approximala hjälpmedel och tandkräm som 

kompletterande hjälpmedel till att avlägsna bakteriebeläggningar (Löe 2000). Vanliga 

approximala hjälpmedel är bland annat tandtråd, mellanrumsborste och tandstickor. Dessa 

hjälpmedel används för att kunna avlägsna plack som finns mellan tänderna 

och individanpassas beroende på hur öppna approximalrummen är (Ashley 2001; Darby & 

Walsh 2015). Det har redovisats i studien av Ericsson et al. (2012) att endast 19 % av 19-

åriga ungdomar använde tandtråd. På marknaden finns både tandkräm som innehåller fluor 

och tandkräm som inte innehåller fluor (Otten et al. 2012). Vanligen är tandkrämens 

fluorkoncentration mellan 1000 och 1500 ppm (parts per million) (Socialstyrelsen 2011). Det 

finns även tandkräm med högre fluorkoncentration (5000 ppm) och den typen av tandkräm 

används oftast till individer som är hög kariesaktiva eller har hög risk för kariesuppkomst 

(O’Mullane et al. 2016).  Fluor är viktigt i samband med munhygien eftersom det binds in till 

tandytan och stärker tänderna genom att göra emaljen hårdare. Fluor är den mest effektiva 

substansen som både förebygger förekomsten av karies och stoppar utvecklingen av initiala 

kariesangrepp (SBU 2002; Socialstyrelsen 2011).  

 

På marknaden finns också andra preparat som innehåller fluor som munskölj, tuggummi, 

sugtabletter och fluorgel (Socialstyrelsen 2011). Fluor kan både tillföras dagligen genom 

olika preparat men även hos tandvården, exempelvis applicering av fluorlack, vilket inte får 

appliceras självständigt på grund av dess höga fluorkoncentration (O’Mullane et al. 2016). 

Munskölj med fluor rekommenderas till individer med hög kariesrisk och fluorlackning 

används som en tilläggsbehandling för både barn och ungdomar som är kariesaktiva (SBU 

2002; Socialstyrelsen 2011). I en svensk studie av Jensen et al. (2012) visades att ungdomar 

hade kunskapsbrister angående fluorens nytta och betydelse eftersom många ungdomar i 

studien uppgav att de trodde att fluor gör tänderna vitare. 
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1.3 Kost 

Rekommendationer för en välbalanserad kost är att äta fem måltider om dagen, tre huvudmål 

och två mellanmål med minst tre timmars uppehåll (Livsmedelsverket 2004). Syftet med 

denna rekommendation är att dessa fem regelbundna måltider ska tillgodose kroppens 

energibehov och näringsbehov och dessutom minska småätande som påskyndar 

kariesförekomst och demineralisering (Touger-Decker & van Loveren 2003; 

Livsmedelsverket 2004; Marsh 2006). Genom att undvika måltider kan individen få en brist 

på vitaminer, mineraler och kolhydrater vilket i sin tur kan leda till energibrist eller 

koncentrationssvårigheter. Enligt livsmedelsverket (2007) har kroppen bättre funktion vid 

regelbundna måltider. Det har även konstaterats att frukost är dagens viktigaste måltid vilket 

kan bland annat hjälpa till med minne och koncentration i skolan och vid arbete (The 

women’s 2017). Ungdomar behöver en hälsosam och varierad kost där dryck och mat ska 

innehålla mindre socker för att både erhålla en god oral hälsa och allmän hälsa (Touger-

Decker & van Loveren 2003; Marsh 2006; Fejerskov et al. 2008). På lång sikt kan en 

hälsosam och balanserad kost minska risken för kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar, typ 

2-diabetes och osteoporos (British Nutrition Foundation 2017). Hälsosam kost är viktigt i alla 

åldrar särskilt viktigt för ungdomar, eftersom kroppen fortfarande växer (The women’s 

2017).   

 

Det har visat sig i en studie av Hasselkvist et al. (2014) att ungdomar i Sverige som ofta 

dricker läsk också har sämre kostvanor samt äter frukost och skollunch sällan. Dessutom hade 

dessa ungdomar högre intagsfrekvens av godis och snacks jämfört med andra ungdomar som 

drack mindre läsk. 

 

1.4 Tandhygienistens yrkesroll 

Tandhygienister möter många ungdomar under sin dagliga verksamhet. Tandhygienistens 

huvudsakliga arbete är bland annat att ha kännedom om ungdomarnas munhygien- och 

kostvanor och därmed kunna planera förebyggande behandling för att bibehålla individens 

orala hälsa. På detta sätt stärks ungdomars motivation till en bättre oral hälsa samt att fokus 

läggs på det som behöver förbättras i deras munhygien- och kostvanor. En god oral hälsa kan 

också förbättra det allmänna hälsotillståndet och livskvalitén (Socialstyrelsen 2005). Därför 

är det viktigt att tandhygienister får en ökad förståelse och kunskap om hur ungdomars 

munhygien- och kostvanor ser ut idag. Detta för att kunna utforma förebyggande behandling 
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och information som är relevant för livsstilsförändring/beteendeförändring till dessa individer 

på bästa möjliga sätt. Av den orsaken har denna studie fokus på att söka förståelse och 

kunskap inom det området hos gymnasieelever. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever i årskurs 

tre. 

 

3. Material och metod 

3.1 Design 

Denna studie har genomförts som en kvantitativ tvärsnittsstudie, vilket innebär att 

undersökningen görs på ett antal personer och utförs vid ett enda tillfälle. En kvantitativ 

studie är ett samlingsnamn för olika forskningsstrategier som används för att analysera och 

numrera objektiva data. Oftast utgår forskaren från frågor som kan få bevisade och 

mätbara resultat samtidigt som resultatet vanligtvis redovisas i form av siffror, diagram, 

figurer eller tabeller (Kristensson 2014). För denna studie har datainsamling utförts med 

hjälp av enkät och enkätens design anpassades utifrån studiens syfte. 

 

3.1.1 Enkät 

Enkäten (Bilaga 4) bestod av 20 frågor med fasta svarsalternativ som delades in i tre 

avsnitt; bakgrund, munhygien- och kostvanor. Första avsnittet i enkäten berörde individens 

bakgrund med fyra frågor och bestod av kön, ålder och etnicitet. Andra avsnittet berörde 

individens munhygienvanor med sju frågor och sista avsnittet omfattade nio frågor om 

kostvanor. Tretton enkätfrågor omformulerades efter inspiration av två tidigare studier 

“Kostvanor och lärande” (Kristensson 2010) och “Kost-, munhygien- och tandvårdsvanor 

hos en grupp med utländsk bakgrund” (Azizi & Salar 2014). På frågorna fem, nio, elva, 

sexton, sjutton och arton i enkäten kunde flera svarsalternativ anges av deltagarna.  
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3.1.2 Urval och genomförande 

Ett slumpmässigt urval tillämpades vilket innebär en urvalsstrategi som garanterar att alla 

som tillhör populationen har samma chans att bli utvalda (Kristensson 2014). För 

att inkluderades i studien skulle deltagarna ha fyllt 18 år och vara gymnasieelever i årskurs 

tre från Malmö och Kristianstad. Enkätundersökning gjordes under februari- april månad 

2018. 

 

Kontakt togs med rektorer från 24 gymnasieskolor i Malmö och fem gymnasieskolor i 

Kristianstad via e-mail (Bilaga 1). Av dessa svarade inte sex skolor på e-mail och kontakt 

togs då istället via telefon angående information om studien, dess syfte och hur studien skulle 

utföras samt en förfrågan om att genomföra studien på respektive gymnasieskola (Bilaga 1). 

Rektorerna vidarebefordrade informationen till biträdande rektorer som är ansvariga för de 

olika programmen för att ta ställning om eleverna kunde delta i undersökningen. De skolor 

som svarade och ville delta i studien (n=5) togs med i undersökningen. Målet var att 150 

deltagare skulle delta i undersökningen, däremot blev det sammanlagt 123 deltagare som togs 

med i enkätstudien.  

 

En vecka innan datainsamling kontaktades de ansvariga lärarna för att bestämma datum och 

tid för enkätundersökning. Vid besöken på skolorna gavs muntlig information om studien till 

rektorerna och ett samtyckesformulär skrevs på av rektorn innan enkäterna delades ut till 

eleverna (Bilaga 2).  

 

Eleverna fick muntlig och skriftlig (Bilaga 3) information om studiens syfte och 

genomförande samt att besvarandet av enkäten var frivilligt och att inga namn skulle 

identifieras i studiens resultat. Författarna till studien var på plats i klassrummen för att 

besvara eventuella frågor som kunde förekomma från deltagarna vid besvarandet av 

enkäterna. Ifyllda enkäter lämnades till en av författarna vid ett och samma tillfälle.  

 

Enkätundersökningen genomfördes i Kristianstad på två gymnasieskolor med inriktningarna 

transport-, bygg- och anläggningsprogrammet, it-programmet och it-teknik. Sammanlagt var 

det (n=39) elever som deltog från dessa två skolor i Kristianstad. På tre gymnasieskolor i 
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Malmö genomfördes undersökningen i klasser med inriktningarna ekonomi, samhälls- och 

naturvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet (n=84). 

 

3.1.3 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes på den första gymnasieskolan som tackade ja till att delta i studien, i 

Kristianstad.  Tio elever som gick i årskurs tre och hade fyllt 18 år fick delta efter rektorns 

godkännande. Samma gymnasieskola inkluderades i studien där enkätundersökning 

genomfördes med andra elever som inte deltog i pilotstudien. Pilotstudien genomfördes för 

att säkerhetsställa om enkätfrågorna var tydliga och förståeliga samt om de är lämpliga 

utifrån studiens syfte (Ejlertsson 2014). Enkätfrågorna ansågs vara lättförståeliga, en mindre 

justering gjordes på fråga ett och elva. Pilotstudien inkluderades inte i studiens resultat. 

 

3.1.4 Bearbetning och analysmetod 

Efter insamlingen av de ifyllda enkäterna, har enkätsvaren analyserats och bearbetats med 

hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 24.0. 

Resultatet har beskrivits med deskriptiv statistik som innebär att större mängder data 

organiseras med hjälp av tabeller och figurer (Kristensson 2014). 
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4. Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

För att uppfylla informationskravet fick författarna till studien innan enkätutdelning 

informera eleverna om studien och dess syfte, hur enkäten skulle besvaras och att 

deltagandet var frivilligt. Samtidigt kunde de när som helst avbryta sin medverkan och att 

enkäten är anonym där inga namn registrerades. Samtyckeskravet innebär att deltagarna gav 

deras samtycke när de besvarade enkäten och kunde själva bestämma över sin medverkan. 

På så vis utövas inte påtryckning på deltagarna eftersom ingen får känna sig utpekad som 

inte vill delta (Ejlertsson 2014). Deltagandet godkändes genom att de besvarade enkäten. En 

viss svårighet för att uppfylla målet med att påtryckning inte utövas på deltagarna för att 

detta är en gruppenkät. Enkäterna delades ut till eleverna i deras klassrum vilket innebär att 

alla potentiella svarandena är samlade i en viss lokal. På så sätt kan det hända att några just 

kan känna sig utpekade om de inte vill delta, därför är det väldigt viktigt att författarna 

betonar att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges 

största möjliga konfidentialitet vilket innebär att ingen utomstående skulle kunna identifiera 

deltagarna eftersom enkäten var anonym och inga namn registrerades. Svaren från enkäterna 

var endast tillgängliga för författarna. Nyttjandekravet innebär att materialet som användes 

till denna studie kommer att förstöras efter att uppsatsen är examinerad och godkänd 

(Ejlertsson 2014). 

  

5. Resultat 

Resultatet baseras på 123 enkäter (Bilaga 4), som redovisas i text, figurer och tabeller. 

Resultatet är uppdelat i två underrubriker “munhygienvanor” och “kostvanor”. Av deltagarna 

i studien var 56 % män, 42 % var kvinnor och 2 % angav “annat” och “vet inte” som svar. 

Majoriteten av deltagarna var i åldersgruppen 18 – 20 år (n=116) och (n=7) av deltagarna var 

i åldersgruppen 20 – 22 år. Sjuttiofem procent var födda i Sverige och övriga var födda i 

något annat land. Deltagare vars föräldrar hade en utländsk bakgrund var 57 % och resterande 

hade föräldrar med svensk bakgrund.  
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På några frågor i resultatet är procenttalen inte 100 %. Detta beror på att flera svarsalternativ 

kunde anges av deltagarna på en del frågor och dessutom har författarna avrundat decimaltal 

till heltal.  

 

5.1 Munhygienvanor 

Resultatet visade att mer än hälften av deltagarna (69 %) borstade tänderna två gånger om 

dagen medan 1 % av deltagarna angav att de borstade tänderna endast någon gång i veckan 

(Figur 1). 

 

Figur 1. Redovisning av hur ofta deltagarna borstar tänderna 

 

Åttioen procent av deltagarna svarade att de borstade tänderna på morgonen och innan 

läggdags. Det var 10 % som svarade att de borstade tänderna endast på morgonen och 10 % 

som borstade endast innan läggdags. Majoriteten (81 %) uppgav att de använde manuell 

tandborste och 29 % svarade att de använde elektrisk tandborste. Tio procent använde både 

manuell- och elektrisk tandborste. Deltagarna kunde ange ett eller flera svarsalternativ på 

denna fråga. 
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Fluortandkräm användes av 68 % deltagare medan 2 % använde inte fluortandkräm och 29 % 

visste inte ifall deras tandkräm innehöll fluor. Extra fluorpreparat förutom fluortandkräm 

använde 51 % av deltagarna medan 49 % använde inte tillägg av fluor. En procent besvarade 

inte frågan. Vilken typ av fluorpreparat som användes redovisas i figur 2, deltagarna kunde 

ange flera svarsalternativ.  

 

Figur 2. Deltagarnas användning av olika fluorpreparat  

 

Femtio procent av deltagarna använde tandtråd som mellanrumshjälpmedel och 34 % 

använde inte något mellan tänderna. En procent av deltagarna angav ett annat alternativ för 

rengöring mellan tänderna (plackers) (Figur 3). På frågan kunde flera svarsalternativ anges av 

deltagarna.

 

Figur 3. Användning av olika mellanrumshjälpmedel 
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Rengöring mellan tänderna utfördes av 7 % två gånger om dagen medan 29 % aldrig gjorde 

rent mellan tänderna (Figur 4). Det var 6 % av deltagarna som inte besvarade frågan.  

 

Figur 4. Redovisning av hur ofta deltagarna gör rent mellan tänderna 

 

5.2 Kostvanor 

I tabell 1 redovisas hur ofta deltagarna äter frukost, lunch och middag. 

Tabell 1. Beskriver hur ofta deltagarna äter frukost, lunch och middag  
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Mer än hälften av deltagarna åt mellanmål en gång om dagen (51 %), medan 21 % åt två 

gånger om dagen, 11 % tre gånger om dagen eller mer och 16 % åt inget mellanmål. Det var 

1 % av deltagarna som inte svarade på frågan. 

 

Den vanligaste födan som intogs vid mellanmål var frukt (58 %) och smörgås/knäckebröd 

(56 %). Fyra procent intog annat alternativ än det som uppgavs i enkäten vilket var nötter, 

Nocco-dryck, havrefras och nudlar (Figur 5). Deltagarna kunde ange ett eller flera 

svarsalternativ på frågan. 

 

Figur 5. Intag av mellanmål bland deltagarna 
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I tabell 2 och 3 redovisas vad deltagarna oftast dricker vid törst och i samband med en måltid. 

Deltagarna kunde ange ett eller flera svarsalternativ.  

 

Tabell 2. Redovisar vad deltagarna oftast dricker vid törst 

Dryck vid törst    Procent (%) 

Vatten 86 

Saft 17 

Läsk 20 

Mjölk 31 

Juice 17 

Energidryck  15 

Inget 1 

 

 

Tabell 3. Redovisar vad deltagarna dricker i samband med en måltid 

Dryck i samband med måltid     Procent (%) 

Vatten 74 

Saft 22 

Läsk 31 

Mjölk 42 

Juice 14 

Energidryck  9 

Inget 3 
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Konsumtion av olika drycker redovisas i tabell 4. Majoriteten av deltagarna svarade att de 

vanligen dricker 1-3 gånger/veckan och aldrig av följande drycker. 

 

Tabell 4. Hur ofta deltagarna dricker av följande drycker (%) 

 Varje dag 4-6 gånger/ 

veckan 

2-3 gånger/ 

veckan 

1-3 gånger/ 

veckan 

Aldrig 

Mjölk 38 % 15 % 8 % 14 % 25 % 

Te med socker/honung 9 % 7 % 4 % 23 % 57 % 

Kaffe med socker 12 % 7 % 5 % 6 % 70 % 

Chokladdryck 1 % 0 % 8 % 20 % 71 % 

Saft 5 % 11 % 11 % 22 % 52 % 

Juice 10 % 11 % 18 % 37 % 24 % 

Läsk 7 % 16 % 19 % 35 % 22 % 

Energidryck 8 % 15 % 10 % 18 % 50 % 

 

 

Vid intag av bakelser, kakor, chips, frukt och godis uppgav majoriteten av deltagarna att de 

vanligen äter 1-3 gånger/veckan och aldrig av samtliga produkter (Tabell 5).  

 

Tabell 5. Deltagarnas intag av olika produkter (%) 

 Varje dag 4-6 gånger/ 

veckan 

2-3 gånger/ 

veckan 

1-3 gånger/ 

veckan 

Aldrig 

Bakelser 2 % 4 % 10 % 45 % 40 % 

Kakor 3 % 12 % 9 % 41 % 35 % 

Chips 3 % 2 % 13 % 50 % 31 % 

Frukt 24 % 18 % 19 % 27 % 13 % 

Godis  3 % 4 % 17 % 57 % 20 % 
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6.  Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie innefattar en enkätstudie som är en av de vanligaste kvantitativa studierna. 

Målet med enkätstudien var att fånga upp gymnasieelevernas kännedom, uppfattningar och 

åsikter samt kunskaper inom munhygien- och kostvanor. Det finns fem typer av enkäter; 

datorenkät, gruppenkät, postenkät, enkäter för den intresserade och enkät till besökare.  

Studien är en gruppenkät som innebär att den fylls i av deltagarna vid ett och samma tillfälle, 

som i detta fall ett klassrum. Nackdelen med en gruppenkät är att författarna kan observera 

över vilka personer som besvarar enkäten vilket medför att deltagarna kan känna att 

anonymiteten förloras (Ejlertsson 2014). Om en annan metod hade tillämpats än enkätstudie, 

exempelvis intervjustudie hade författarna kunnat få en mer djupare och bredare bild av 

deltagarnas munhygien- och kostvanor. Däremot kännetecknas intervjustudier av att fokus 

ligger på deltagarnas upplevelser och känslor vilket inte var relevant för studien (Kristensson 

2014). Därför anses enkätstudie vara mer relevant för studien eftersom det kan representera en 

större målgrupp och dessutom kan mer varierande svar framkomma i materialet. 

 

 

Författarna var på plats vid enkätutdelning. Detta kan ha orsakat att gymnasieeleverna var mer 

villiga till att delta, eftersom de hade möjlighet att få information om studien och svar på 

eventuella frågor som kunde tillkomma under tiden som enkäten fylldes i, exempelvis 

förklaring på vissa begrepp. Närvaron kan även vara en nackdel då det kan påverka hur 

deltagarna besvarar frågorna. Om lärarna hade delat ut enkäten till deltagarna hade detta 

kunnat leda till att fler deltagare valt att inte svara på vissa frågor som de uppfattar oklara 

samtidigt som det inte skulle finnas någon som kunnat förtydliga dessa. Detta kan i sin tur 

leda till interna- och externa bortfall. Internt bortfall innebär bortfall på enstaka frågor, det vill 

säga deltagarna fyller i flera svarsalternativ eller svarar inte på något av alternativen utan 

sätter istället dit egna alternativ. Externt bortfall innebär bortfall från det ursprungliga totala 

deltagandet (Ejlertsson 2014). 

  

Deltagarna i pilotstudien upplevde att frågorna i enkäten var tydliga och förståeliga, två 

frågor omformulerades för att minimera interna bortfall. Efter insamlingen av de ifyllda 



21 
 

enkäterna förekom ändå interna bortfall (n=9). För att minimera detta kunde enkäten ha haft 

en tydligare inledning med information om hur enkäten ska fyllas i.  

 

Vid bearbetning av resultatet upptäcktes brister på fråga 7, 8, 17, 19 och 20. Fråga 7 “Hur 

ofta brukar du borsta tänderna?” och fråga 8 “När brukar du borsta tänderna?” har liknande 

innebörd och har lett till att resultatet har blivit felaktigt. Det som kunde ha gjorts annorlunda 

är att endast ha med en av frågorna i enkätundersökningen. Fråga 17 “Vad brukar du oftast 

dricka när du är törstig?” visade sig också vara felaktigt ställd då deltagarna skulle uppge vad 

de “oftast” dricker vid törst. Detta medförde felaktigt resultat eftersom deltagarna kunde ange 

flera svarsalternativ. Det som kunde ha gjorts annorlunda är att det endast skulle vara möjligt 

att ange ett svarsalternativ på denna fråga. Frågorna 19 och 20 hade två svarsalternativ med 

samma innebörd “1-3 gånger/veckan” och “2-3 gånger/veckan”. Det som kunde ha gjorts 

annorlunda är att ändra svarsalternativen till 1-2 gånger/veckan, 3-4 gånger/veckan, 5-6 

gånger/veckan, varje dag och aldrig. På dessa två frågor har även författarna endast angett 

sötade produkter och drycker som alternativ och deltagarna hade inte möjlighet att välja 

“nyttiga” produkter. Exempel på några av alternativen var “kaffe med socker” och “te med 

socker/honung”. Det som kunde ha gjorts istället är att tillägga alternativ med endast kaffe 

och endast te. 

 

Studiens syfte var inte att jämföra mellan kön och etnicitet, därför kan bakgrund frågorna i 

enkäten i efterhand upplevas som överflödiga. Det som kan vara intressant för fortsatt 

forskning är att jämföra hur munhygien- och kostvanor ser ut hos män och kvinnor, samt en 

jämförelse mellan deltagarna som är födda i Sverige och som har utländsk bakgrund. 

Dessutom kan det vara nödvändigt i kommande studier att göra en klinisk undersökning för 

att kunna iaktta hur det ser ut i munhålan hos eleverna. 

 

Det som konstaterades efter resultatgenomgång är att frågorna från början överlag var 

felaktigt formulerade vilket också ledde till bristfälliga resultat. Detta kan bero på att 

författarna var oerfarna på att utforma enkätfrågor. 

 

Inklusionskriterien för denna studie var att deltagarna har fyllt 18 år. Om deltagarna hade 

varit under 18 år skulle författarna till studien behövt föräldrarnas samtycke för deltagande 

i enkätundersökning. Därför är det en fördel med att utföra enkätundersökning på en 
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målgrupp som är över 18 år. Målet för antal deltagare som skulle uppnås i studien var 150 

elever men målet uppnåddes inte då fem gymnasieskolor deltog (n=123), trots detta gav 

det en hög representativitet till studien. Orsaken till att många gymnasieskolor nekade till 

att delta i studien kan vara på grund av att de redan hade haft många undersökningar. 

Rektorerna uppgav att det kan ta tid från elevernas föreläsningar och vill därför inte 

erbjuda flera tider för enkätundersökningar. Av denna anledning hade postenkät eller 

datorenkät kunnat vara ett annat alternativ för studien. Elevernas lektionstider hade då inte 

påverkats, dock hade kanske inte lika många valt att delta i enkätundersökningarna till 

skillnad från gruppenkäter där författarna finns på plats. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Munhygienvanor 

Majoriteten av deltagarna 69 % uppgav att de borstade sina tänder två gånger om dagen 

vilket också påvisades i studien av Ericsson et al. (2012) där 76 % av 19-åriga ungdomar i 

Sverige borstade tänderna minst två gånger om dagen. Detta förstärks även i en annan studie 

av Nordström & Birkhed (2017) att 77 % av ungdomarna i studien borstade tänderna två 

gånger om dagen. Den goda tandborstningsfrekvensen kan bero på att tandvårdskliniker 

rekommenderar och uppmuntrar sina patienter om förebyggande åtgärder genom att borsta 

tänderna två gånger om dagen för att förebygga orala sjukdomar (Socialstyrelsen 2011). 

  

Användning av manuell tandborste har visat sig vara vanligast bland ungdomar (Jensen et al. 

2011). Detta kunde även konstateras i denna studie då majoriteten av deltagarna (81 %) 

använde manuell tandborste. Det har visat sig att användning av både manuell tandborste och 

elektrisk tandborste avlägsnar plack i hög grad (Sharma et al. 2012; Klukowska et al. 2012; 

Ghassemi et al. 2014) däremot redovisas det i studien av Rode et al. (2012) och Aspiras et al. 

(2013) att elektrisk tandborste är mer effektiv vid avlägsnande av plack. Resultatet i denna 

studie visade att 29 % använder elektrisk tandborste. Varför användningen av manuell 

tandborste är så hög bland deltagarna kan bero på flera faktorer. Orsakerna kan vara att 

många anser att det kan upplevas vara svårare att använda en elektrisk tandborste, inte har 

vanan till det och att en elektrisk tandborste är mer kostsam än en manuell tandborste.   
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Ericsson et al. (2012) visade att ungdomarnas användning tandtråd var endast 19 % medan i 

denna studie uppgav 50 % av deltagarna att de använder tandtråd. Varför det är stor skillnad i 

användningen av tandtråd i studien av Ericson et al (2012) och denna studie kan bero på att 

studierna var olika utformade då studien av Ericson et al. (2012) var en intervjustudie. Detta 

har kunnat medföra att frågorna kan ha varit olika ställda jämfört med en enkätstudie. Därför 

kan det inte konstateras ifall det skett en förbättring i användningen av tandtråd eller inte.  

  

Fluor används för att motverka kariesförekomst (Scardina & Messina 2012). Tandvårdens 

rekommendationer är att borsta tänderna dagligen med fluortandkräm (Socialstyrelsen 2011). 

I studiens resultat visades att 68 % av deltagarna använde tandkräm som innehåller fluor. 

Däremot var det 29 % av deltagarna som inte visste ifall deras tandkräm innehöll fluor eller 

inte. Detta kan tyda på att tandvårdspersonalen inte alltid tar upp vikten av att just använda 

fluortandkräm utan ser det mer som en självklarhet och förväntar sig att patienterna redan vet 

om detta (Albertsson & van Dijken 2010). En annan möjlig förklaring till varför ungdomar 

inte är tillräckligt uppmärksamma på om de använder fluortandkräm eller inte kan även bero 

på att ungdomar inte reflekterar över det utan istället förlitar sig på föräldrarnas inköp.  

  

Studiens resultat visade att användningen av den vanligaste typen av fluorpreparat utöver 

fluortandkräm var fluorskölj. Orsaken till att deltagarna i studien använder fluorskölj kan 

bero på att ungdomar i Sverige besöker tandvården regelbunden och får rekommendationer 

från tandvårdspersonalen att använda fluorskölj i förebyggande syfte ifall de är kariesaktiva 

(SFS 1985:125).  Däremot var det 49 % som inte använde extra fluorpreparat. Resultatet 

kunde jämföras med studien av Jensen et al. (2012) där 36 % använde fluorskölj och 52 % 

inte använde något extra fluor. Anledningen till att 49 % av deltagarna i denna studie inte 

använde något extra fluorpreparat kan bero på att ungdomar i Sverige inte alltid 

rekommenderas till att använda sig av extra fluorpreparat som komplement till 

fluortandkräm, om de inte har någon risk för karies (Socialstyrelsen 2011). Förbrukning av 

fluortuggummi och fluortabletter i denna studie var låg och orsaken kan vara att dessa 

fluorpreparat inte brukar rekommenderas av tandvården eftersom de inte har bevisat ha någon 

större effekt (Socialstyrelsen 2011).  
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6.2.2 Kostvanor 

Deltagarna i denna studie hade relativt goda intag av huvudmålen (lunch och middag) och 

mellanmål. Däremot var det endast 50 % av deltagarna som åt frukost varje dag. Faktorer 

som kan ha påverkat att deltagarna inte väljer att äta frukost kan bland annat vara att de inte 

alltid hinner äta frukost på morgonen. Oregelbundna frukostvanor kan resultera till småätande 

som i sin tur kan ha en negativ inverkan på den orala hälsan. Ett samband mellan regelbundna 

frukostvanor och karies uppkomst har bekräftats i flera studier (Bruno-ambrosius et al. 2005; 

Dusseldrop et al. 2015). Det som kan analyseras i fortsatta studier är att undersöka hur 

småätande ser ut hos deltagare som inte äter frukost varje dag. 

 

Det var en hög andel av deltagarna som angav att de äter lunch och middag varje dag. En 

möjlig förklaring till att många äter lunch varje dag kan bero på att Sverige erbjuder gratis 

skollunch, vilket är en omständighet som kan vara till hjälp för att lägga grund för goda 

måltidsvanor (Raulio et al. 2012). Studiens resultat anses vara en positiv utveckling jämfört 

med en annan studie av Hasselkvist et al. (2014) där det framkom att ungdomar inte brukade 

äta lunch.  

 

Majoriteten av deltagarna åt mellanmål en gång om dagen. Detta tyder på att majoriteten av 

deltagarna inte småäter under dagen eftersom endast 11 % uppgav att de åt mellanmål tre 

gånger om dagen eller mer. En förklaring till varför fler deltagare i denna studie äter 

mellanmål kan bero på att samhället har ett stort inflytande när det är frågan om bra 

kostvanor. Detta kan också vara en faktor till att ungdomar idag är mer reflekterande över sin 

allmänna hälsa vilket i sin tur även främjar den orala hälsan.  

 

Vidare visade studiens resultat att majoriteten av deltagarna intog mest frukt och 

smörgås/knäckebröd som mellanmål. Det kunde även påvisas i en studie av Currie et al. 

(2004) att ungdomar i Europa (29 %) äter mest frukt till mellanmål. Intag av sura frukter 

varje dag kan däremot leda till en ökad risk för uppkomst av dentala erosioner (Zero & Lussi 

2006). Varför många äter frukt kan delvis bero på att i dagens samhälle är ungdomarna mer 

utseendefixerade och väljer därför en hälsosam livsstil.  
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Gällande intag av sötsaker hos deltagarna var det överlag goda vanor. Majoriteten av 

deltagarna åt godis 1-3 gånger/veckan vilket kan delvis bero på att ungdomarna i Sverige 

oftast brukar följa lördagsgodisprincipen och väljer att äta godis endast på helger 

(Socialstyrelsen 2013). Detta kunde överensstämma med en annan svensk studie av 

Rasmussen et al. (2004) där hälften av ungdomarna i studien åt godis någon gång i veckan.  

 

Det var en liten andel som rapporterade att de dricker kaffe med socker, juice, energidryck, 

läsk varje dag vilket är positivt. När det gäller läsk kunde resultatet jämföras med en studie av 

Currie et al. (2004) där 30 % av ungdomarna i Europa drack läsk varje dag. Enligt studien av 

Adrian (2006) uppgav att utveckling av erosionsskador hos ungdomarna är en riskfaktor när 

läsk konsumeras eller andra liknande produkter. 

 

I dagens samhälle har individerna blivit mer inriktade på en hälsosam livsstil och det är 

många som undviker både oregelbunden kost och intag av sötsaker vilket också gynnar den 

orala hälsan (Ericsson et al. 2009; Jensen et al. 2012). Orsaken till att ungdomar har blivit 

mer medvetna om vikten av en god oral hälsa kan bero på tandvårdens förebyggande arbete 

och information om samband mellan kost och karies. Människor, speciellt ungdomar är idag 

även mer påverkade av sociala medier samtidigt som samhället har ett stort inflytande när det 

är frågan om träning och bra kostvanor. Detta kan också vara en faktor till att ungdomar idag 

är mer reflekterande över sin allmänna hälsa vilket även främjar den orala hälsan.  

 

 

7. Slutsats  

Studien visade att deltagarna hade relativt goda munhygienvanor, däremot var användningen 

av approximala hjälpmedel och fluorpreparat bristfälliga. Vidare visade studiens resultat att 

deltagarna hade bristfälliga kostvanor då endast hälften av deltagarna åt frukost varje dag. 
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             Fluortuggummi 

             Använder inget 

     Annat: _________ 

 

Kost 

12. Hur ofta äter du frukost? (Ange ett alternativ) 

             Varje dag 

             3-4 gånger/veckan 

             1-2 gånger/veckan  

             Aldrig 

 

13. Hur ofta äter du lunch? (Ange ett alternativ) 

             Varje dag 

             3-4 gånger/veckan 

             1-2 gånger/veckan  

             Aldrig 

 

14. Hur ofta äter du middag?(Ange ett alternativ) 

             Varje dag 

             3-4 gånger/veckan 

             1-2 gånger/veckan  

             Aldrig 

 

 

 



 

 

15. Hur ofta brukar du äta mellanmål? (Ange ett alternativ) 

             1 gång om dagen 

             2 gånger om dagen 

             3 gånger om dagen eller mer 

             Äter inget mellanmål  

 

16. Om du äter mellanmål vad brukar du äta till mellanmål? (Ange ett eller flera alternativ) 

             Godis 

             Kakor 

             Bakelser 

             Frukt 

             Snacks (chips, ostbågar, popcorn  etc.) 

             Smörgås/knäckebröd 

             Yoghurt med fruktsmak  

             Yoghurt naturell/Kvarg 

             Cornflakes 

    Annat: _________ 

 

17. Vad brukar du oftast dricka när du är törstig? (Ange ett eller flera alternativ) 

             Vatten 

             Saft 

             Läsk 

             Mjölk 

             Juice 

             Energidryck  

             Inget 

 

18. Vad brukar du dricka i samband med en måltid? (Ange ett eller flera alternativ)  

             Vatten 

             Saft 

             Läsk 

             Mjölk 

             Juice 

             Energidryck 

             Inget 

 

 

 



 

 

19. Hur ofta äter du av följande? (Ange ett alternativ för varje produkt) 

 

20. Hur ofta dricker du av följande? (Ange ett alternativ för varje produkt) 

 
 

Tack för din medverkan!  
 

 

 

 

 

 

Bakelser:          Varje dag     4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan           1-3 gånger/veckan            Aldrig 

Kakor:        Varje dag     4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan        1-3 gånger/veckan     Aldrig 

Chips:        Varje dag     4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan        1-3 gånger/veckan     Aldrig 

Frukt:        Varje dag     4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan        1-3 gånger/veckan     Aldrig 

Godis:        Varje dag     4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan        1-3 gånger/veckan     Aldrig 

Mjölk:     Varje dag      4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan      1-3gånger/veckan    Aldrig 

Te med 

socker/honung: 

  Varje dag      4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan      1-3gånger/veckan   Aldrig 

Kaffe med socker:   Varje dag      4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan      1-3gånger/veckan  Aldrig 

Chokladryck:   Varje dag      4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan      1-3gånger/veckan   Aldrig 

Saft:   Varje dag      4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan      1-3gånger/veckan     Aldrig 

Juice:   Varje dag      4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan      1-3gånger/veckan    Aldrig 

Läsk:   Varje dag      4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan      1-3gånger/veckan    Aldrig 

Energidryck:   Varje dag      4-6gånger/veckan      2-3gånger/veckan      1-3gånger/veckan    Aldrig 


