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Introduktion: Folktandvården skall erbjuda tandvård för alla barn och ungdomar till 

och med det år de fyller nitton, dessa år kallas friår och tandvården under denna period 

är kostnadsfri. Betalningssystemet i tandvården bygger på att patienten betalar per 

tillhandahållen tjänst.  

 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka en grupp ungdomars munhygienvanor, 

tobaksvanor samt om de har för avsikt att fortsätta besöka tandvården efter det att 

friåren upphört  

 

Frågeställningar: Finns det skillnader mellan könen vad gäller deras avsikt att 

fortsätta besöka tandvården efter att friåren upphört? 

Finns det skillnader mellan tobaksbrukare och icke tobaksbrukare med avseende på 

deras avsikt att fortsätta besöka tandvården efter friåren upphört? 

 

Metod: Studien är gjord med hjälp av enkätundersökning. 

 

Resultat: Resultatet visade att majoriteten av deltagarna borstade tänderna två gånger 

per dag. På frågan om deltagarna hade för avsikt att fortsätta besöka tandvården efter 

att friåren upphört svarade majoriteten att de inte visste om det skulle fortsätta besöka 

tandvården regelbundet. Det fanns ingen stor skillnad mellan könen i deras avsikt att 

fortsätta besöka tandvården efter att friåren upphört. Andelen tobaksbrukare i studien 

var relativt lågt. Skillnader mellan tobaksbrukare och icke tobaksbrukare avseende 

deras avsikt att fortsätta besöka tandvården regelbundet efter att friåren upphört kunde 

inte ses i denna studie.   

 

Konklusion: Studiens resultat visar att ungdomar anser att det är viktigt med god oral 

hälsa. Trots detta svarar mer än hälften av deltagarna att de inte vet om de har för 

avsikt att fortsätta besöka tandvården regelbundet efter att friåren upphört. 
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Introduktion 

I Tandvårdslagen beskrivs målet för tandvården ”en god tandhälsa och en tandvård på 

lika villkor för hela befolkningen”. Tandvården ska vara av god kvalitet, tillgodose 

patientens behov, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet, främja goda kontakter mellan tandvårdspersonal och patient samt att stor 

vikt ska läggas vid förebyggande åtgärder. Tandvårdslagen anger att Folktandvården 

skall erbjuda fullständig och regelbunden tandvård för alla barn och ungdomar till och 

med det år de fyller 19 år. Dessa år kallas friår vilket betyder att barn- och 

ungdomstandvården är kostnadsfri (SFS 1985:125).  

 

Tandvårdsförsäkringens historik och utformning 
År 1974 infördes en allmän tandvårdsförsäkring i Sverige. Tandvårdsförsäkringen 

syftade till att göra tandvården ekonomisk tillgänglig för hela befolkningen på lika 

villkor. Försäkringen omfattade alla typer av behandlingar och subventionen omfattade 

alla åtgärder. I och med tandvårdsförsäkringen ökade statens kostnader för tandvård 

kraftigt och patienterna fick gradvis betala en allt större del av tandvårdskostnaderna för 

att motverka detta. Flera utredningar tillsattes under 1980- och 1990-talen för att 

förändra tandvårdsstödet. År 1999 infördes grunden för den nu gällande försäkringen. 

Det skulle då satsas mest på att ge ekonomiskt stöd för den så kallade bastandvården då 

försäkringen i första hand skulle ha en inriktning som främjar hela befolkningens 

tandhälsa. Det skulle fokuseras på att förhindra större tandvårdsbehov i framtiden 

snarare än att ge stöd till behandling av redan uppkomna skador (Socialstyrelsen [SoS] 

2006). Tandvården för barn och unga i Sverige idag är kostnadsfri och finansieras av 

inkomstskatter. När friåren upphört måste patienten själv betala för tandvården, dock 

subventioneras en del av kostnaden av en tandvårdsförsäkring (Försäkringskassan 

[FKFS] 2008:2).  

 

Statligt tandvårdsstöd 
Lagen om statligt tandvårdsstöd innehåller bestämmelser för ersättning till vårdgivare 

för utförd tandvård (SFS 2008:145). Försäkringskassan lämnar statligt tandvårdsstöd för 

förebyggande tandvård och för sådan tandvård patienten behöver för att åstadkomma 

förmåga att tugga, äta och tala utan större hinder, frihet från smärta och sjukdomar och 

ett utseendemässigt godtagbart resultat. Behandlingens kostnad ska vägas mot kvalitet 

och hållbarhet. Unga vuxna 20-29 år har ett tandvårdsstöd på 300 kronor om året. För 

vuxna mellan 30-74 år är tandvårdsstödet 150 kronor om året och från 75 år och uppåt 

är tandvårdsstödet åter 300 kronor om året. Tandvårdsstödet ska även syfta till att 

uppmuntra framförallt unga att fortsätta att besöka tandvården regelbundet (SoS 2010a).  

 

Abonnemangstandvård  
Det traditionella betalningssystemet för vuxna i tandvården bygger på att patienten 

betalar per tillhandahållen tjänst, det vill säga att patienten betalar för den vård som ges. 
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Ett alternativ till denna traditionella betalning kom år 1999. Detta system bygger på att 

patienten ingår ett avtal med folktandvården för en bestämd tid och under den tiden 

betalar patienten en fast avgift per år eller genom en avbetalningsplan. Vad avgiften blir 

baseras på en riskbedömning av patientens vårdbehov och munhälsa. Tandvård som 

omfattas av avtalet görs utan extra kostnad. Syftet med detta abonnemang är att främja 

förebyggande behandlingar (FKFS 2008:2).   

 

Barn och ungdomars tandhälsa 
Hugoson et al. (2000) har påvisat att tandhälsan bland barn och ungdomar har 

förbättrats inom en 20-årsperiod (1973-1993). Skillnader visades genom minskade antal 

kariesskador samt större andel helt kariesfria från år 1973 till 1993.  

Detta bekräftades även av Socialstyrelsen som fått i uppdrag av staten att göra en 

sammanställning av barn och ungdomars tandhälsa sedan 1985. I denna 

sammanställning förelåg ingen signifikant skillnad i tandhälsa mellan könen. Under 

perioden 1985-2008 minskade andelen approximala skador bland nittonåringarna. 

Mellan åren 2000 till 2008 hade tandhälsan inte förbättras lika markant som vid tidigare 

år. Dock fortsatte andelen ungdomar med omfattande kariesskador att minska. I 

rapporten registrerades endast dentinkaries, undersökningar för att upptäcka parodontal 

sjukdom gjordes inte (SoS 2010b). Hugoson et al. (2005) har i en studie gjord i 

Jönköping studerat den orala hälsan hos individer boende i Jönköping under en 30-

årsperiod (1973-2003). Plackförekomsten hos 15- och 20-åringar förbättrades under 

studieperioden. År 1993 var plackindex drygt 30,0 % i båda åldersgrupperna för att efter 

10 år sjunka till 12,6 % bland 15-åringarna och 15,6 % bland 20-åringarna. Även 

gingivitförekomsten minskade för båda åldersgrupperna under samma period.    

 

 

Riskfaktorer för kariesutveckling bland ungdomar 
Karies orsakas av socker och bakterier. När fermenterbara kolhydrater finns tillgängliga 

i munhålan för bakteriell jäsning sänks munhålans pH-värde. Det låga pH-värdet leder 

till kariesangrepp (Moynihan & Petersen 2004). En studie gjord i Sverige kallad 

Vipeholmsstudien (1945-1953) undersökte om det var själva sockerintaget eller 

intagsfrekvensen som var orsaken till ökad kariesrisk. Studien visade att om sockret 

intogs upp till maximalt fyra gånger per dag och endast i samband med måltider så 

ökade inte kariesrisken nämnvärt. Om sockret däremot intogs mellan måltiderna så att 

frekvensen av sockerkonsumtionen ökade associerades det till en ökning av karies 

(Scardina & Messina (rev) 2012). Julihn et al. (2006) undersökte i en studie orsaker till 

hög kariesrisk bland ungdomar i Sverige. Studien visade att ungdomar med 

tandvårdsrädsla, utlandsfödda föräldrar och gingival inflammation var förknippade med 

hög kariesrisk. Detsamma gällde även för individer som inte utförde regelbunden 

egenvård morgon och kväll.   

 

Risken att utveckla karies i ungdomsåren är högre om kariesaktivitet funnits i yngre år 

jämfört med om patienten varit kariesfri som barn. Socioekonomisk status har stor 

betydelse för kariesutvecklingen hos barn och ungdomar. Barn från arbetarfamiljer och 

barn med utlandsfödda föräldrar löper större risk för att utveckla karies än barn från 

välbeställda hem (Källestål & Wall 2002).  
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Förebyggande kariesarbete 
Sarmandi et al. (2011) har i Uppsala län studerat hur tandvården arbetar med den unga 

patienten för att förebygga karies. Studien visade att information om munhygien och 

kostrådgivning hade den störst effekt i att förebygga karies. Information om 

tandborstteknik och vikten av att borsta tänderna två gånger per dag var något 

tandvårdspersonalen tyckte var viktigt. Framförallt då det sannolikt skulle leda till att 

patienten använder tandkräm med fluor två gånger per dag. Även fluorlackning i 

samband med tandvårdsbesöket uppgavs ha en god kariesförebyggande effekt.   

 

Riskfaktorer för parodontala sjukdomar 
Petersen & Ogawa (2012) belyste i en översiktsartikel att parodontal nedbrytning kan 

uppstå på grund av lokala faktorer, som oral biofilm. Sjukdomar som ger nedsatt 

immunförsvar eller sjukdomar med generell infektion är båda bidragande orsaksfaktorer 

till parodontal nedbrytning. Tobak har visats vara en hög riskfaktor för utveckling av 

parodontit och det är konstaterat att rökstopp minskar risken för parodontit. Studier har 

visat att även överdriven alkoholkonsumtion ger en ökad risk för parodontal sjukdom. 

Bristande oral hygien är en konstaterad bidragande faktor för parodontal sjukdom. Flera 

epidemiologiska studier har etablerat samband mellan låg socioekonomisk status och 

parodontal sjukdom i alla åldersgrupper. Låg utbildning och låg inkomst är kopplat till 

tandlossning. Det härleds till att människor i höginkomstländer har antagit en hälsosam 

livsstil som bland annat innefattar tandborstning med fluortandkräm två gånger 

dagligen. Även munhygienprodukter så som tandpetare och tandtråd används mer 

allmänt i höginkomstländer. Munhygienvanor har även betydande variation inom 

länder, i förhållande till personlig inkomst, utbildningsnivå och bostadsort. Utbildning 

var i synnerhet en stark faktor för munhygien. Det har kunnat konstateras att individer 

med sämre socioekonomi är en riskfaktor då de ofta har sämre orala hygienvanor.  

I en översiktsartikel av Peterson & Ogawa (2005) framgår att diabetes mellitus är en av 

de vanligaste allmänsjukdomarna som räknas till riskfaktor för parodontal sjukdom och 

flera studier har visat ett signifikant samband mellan diabetes mellitus och parodontal 

sjukdom. Patienter med diabetes mellitus har visats oftare ha en snabbare progression 

samt mer aggressiv parodontit i jämförelse med icke-diabetiker. 

I en översiktsartikel av Moynihan & Petersen (2004) framkommer viss evidens som 

styrker att stress räknas som en riskfaktor för parodontit samt även att undernäring ökar 

risken för parodontit då det kan försvaga host-response.  

 

Tobaksbrukets påverkan på parodontal hälsa  
Rökning påverkar den orala hälsan negativt på flera plan. Rökare löper 2,5 till 3,5 större 

risk att få svår parodontal fästeförlust. Rökare uppvisar ofta ett större antal 

kolonisationer av anaeroba mikroorganismer och de uppvisar sällan blödning vid 

gingivit vilket gör det svårdiagnostiserat. Rökare uppvisar även sämre host- response 

vilket gör att kroppen bryter ned den egna vävnaden (Zee 2009).  Hugosson & 

Rolandson (2011) studerade parodontala sjukdomar i relation med rökning och snusning 
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kontra icke tobaksbrukare åren 1983, 1993 och 2003. Vid undersökningstillfällena 

uppvisade rökare fler fördjupade tandköttsfickor på eller över 4 mm jämfört med 

brukare av snus eller icke tobaksbrukare. Statistisk signifikant skillnad påvisades mellan 

icke brukare och rökare 1983 och mellan icke brukare och rökare samt mellan rökare 

och snusare 2003. I resultatet från 1983 konstaterades ett signifikant samband mellan 

antalet kvarvarande egna tänder och rökning. Vid inget av åren 1993 och 2003 syntes 

något statistiskt signifikant samband mellan tandlossningserfarenhet och snusning.  

 

Tobaksbrukets utveckling 
Tobaksbruket har förändrats över tid, vilket har redovisats i studier genomförda i 

Jönköping år 1983, 1993 och 2003. Rökningen hade minskat i åldersgruppen 20-åringar 

under tidsperioden 1983 – 2003 från 41 % till 27 %, medan procenttalet snusande 20-

åringar var oförändrat under samma tidsperiod (Hellqvist et al. 2009). Pojkar och flickor 

i allt yngre åldrar prövar tobak. Pojkar prövar tobak i större utsträckning än flickor, både 

vad gäller cigaretter och snus. Från 12 till 13 års ålder stiger andelen tobaksanvändare 

kraftigt. Det gäller både de som använder tobak regelbundet och de som brukar tobak 

mer sporadiskt (Galanti et al. 2001). Att röka vattenpipa blir allt populärare i hela 

världen, framförallt bland ungdomar. Storbritannien har den högsta förekomsten 

ungdomar som röker vattenpipa, där 12 % - 15 % uppgav att de rökte vattenpipa 

regelbundet (Jacksson & Aveyard 2008). En avsevärd mängd bevis tyder på att 

vattenpipa innehåller liknande gifter som cigarettrök, framförallt kolmonoxid. En studie 

avseende kolmonoxidshalten hos cigarettrökare gentemot rökare av vattenpipa 

studerades under röksessioner. Studien visade att halten kolmonoxid hos personer som 

rökte vattenpipa var tre till tio gånger så höga som hos personer som rökte cigaretter 

(Daher et al. 2010). Genom att röken filtreras genom vatten och att tobaken finns att 

tillgå i olika smaker tycks ungdomarna tro att denna rök inte är lika farlig som 

cigarettrök (Martinasek et. al 2011).  

 

Riskfaktorer till tobaksbruk bland unga  
Orsaker till att ungdomar brukar tobak är många och varierande. Grupptryck och 

grupptillhörighet är riskfaktorer. Studier har visat att ungdomar som har vänner som 

röker är mer benägna att själva röka i större utsträckning än de som har vänner som inte 

röker. Om denna grupptillhörighet förändras är det även troligt att den enskilda 

ungdomens rökvanor ändras för att passa in i den nya gruppen (Polland et al. 2010). En 

annan viktig aspekt till cigarettbruk bland ungdomar är hur tobaksbruket ser ut i 

hemmet. Är en eller båda föräldrarna rökare är det större risk att ungdomen 

experimenterar med tobak, i synnerhet om tobak brukas inomhus där ungdomen bor då 

de exponeras för tobaksbruk dagligen (Ravishankar & Nagarajappa 2009).  

 

Tobakskonsumtion i Sverige 
Rökvanorna i Sverige har minskat sedan flera decennier, trots detta rökte år 2005 18 % 

av kvinnorna och 14 % av männen i åldrarna 16-84 år. Detta jämfört med på 1970-talet 

då antalet kvinnliga rökare var som störst i Sverige då 37 % rökte. Mellan 1940-1960-

talet rökte 50 % av alla män, därefter började andelen rökare minska. Användningen av 
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snus har däremot ökat bland män. Mellan 2004-2005 uppgav 21 % av männen i åldrarna 

16-84 år att de snusade, 2 % uppgav att de använde både snus och cigaretter. Även 

bland kvinnor har snus ökat allt mer, trots detta är det endast 3 % av kvinnorna i 16-84 

år som snusar (SoS 2009). Konsumtion av snus är vanligare bland män än kvinnor, även 

vilken typ av snus som används skiljer sig mellan könen. Kvinnor föredrar portionssnus 

medan män använder sig lika mycket av både portion och lössnus. Tolv procent av de 

som dagligen brukade snus brukade även cigaretter men sällan andra typer av rökfri 

tobak. Bland kvinnor 18-19 år var det ingen som brukade lössnus medan 3,9 % brukade 

portionssnus. Bland männen i samma åldersgrupp var det 1,7 % som brukade lössnus 

och 5,3 % brukade portionssnus (Digard et al. 2009). Från 15 års ålder har pojkar högre 

tobakskonsumtion än flickor, 39 % pojkar och 34 % flickor använde tobak regelbundet. 

Det antas bero på att allt fler pojkar använder snus, 26 % pojkar snusade i 19 års ålder 

till skillnad från flickorna där 2 % i samma ålder använde snus. Däremot uppgav 35 % 

både pojkar och flickor att de testat snus (Edvardsson et al. 2009). I en studie utförd på 

studenter i nionde klass i Sverige uppgav 49,7 % av flickorna och 39,9 % av pojkarna 

att de någon gång har testat att röka vattenpipa (Martinasek et. al 2011).  

 

Ungdomars tandvårdsbehov 
Det finns ett stort behov av att främja gynnsamma munhälsovanor bland unga. 

Tandvårdspersonal behöver även uppmärksamma att det finns skillnader mellan könen i 

ungdomars attityder och beteenden till oral hälsa (Östberg & Abrahamsson 2012). En 

epidemiologisk studie gjord i tre städer i västra Sverige visade att män hade signifikant 

sämre oral hälsa än kvinnor. Studien visade även att 41 % av männen och 30 % av 

kvinnorna inte planerade att regelbundet besöka tandvården efter det att de fyllt 20 år, 

då de själva måste börja betala för tandvårdsbesöken. Bland de som uppgav att de inte 

skulle fortsätta besöka tandvården regelbundet fann man tre gemensamma faktorer; alla 

uppgav att de borstade tänderna mindre än två gånger per dag, att de var rökare och att 

de var män (Östberg et al. 2010).  

 

Svenska ungdomars egenvårdsvanor och tankar kring oral hälsa 
En studie utförd på 18-åringar visade en statistisk säkerhetsställd skillnad mellan könen 

angående de orala hygienvanorna. Kvinnorna borstade tänderna två gånger per dag och 

använde tandtråd dagligen i större utsträckning än männen. Sextiotvå procent av 

deltagarna uppvisade gingivit, fler män än kvinnor uppvisade gingivit. Fördjupade 

fickor på 4 mm eller över var belägna approximalt medan fickor på eller över 6 mm 

vanligen var belägna distalt om den andra molaren (Ericsson et al. 2009). Ericsson et al. 

(2012) undersökte i en epidemiologisk studie svenska 19-åringars attityder, beteenden 

och uppfattningar kring deras munhälsa. Majoriteten av deltagarna, 90 %, tyckte att de 

hade god eller ganska god oral hälsa och 80 % var nöjda med sina tänders estetiska 

utseende. Nittiofyra procent bedömde deras egna möjligheter att påverka den orala 

hälsan som hög medan 84 % uppgav att de ansåg sig ta god hand om sin orala hälsa. 

Nittiofem procent ansåg att sina egna ansträngningar var den viktigaste faktorn i deras 

framtida orala hälsotillstånd, trots detta ansåg endast 60 % att rengöring av tänderna var 

viktigt. I studien kunde ett samband mellan låg tandborst- och tandtrådsfrekvens och 

förekomsten av plack och gingivit ses. Endast 4 % uppgav att de använde tandtråd varje 
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dag jämfört med 76 % som uppgav att de borstade tänderna två gånger per dag. Studien 

visade även att ungdomar med sämre oral hälsa även hade mindre positiva 

uppfattningar, attityder och beteenden gentemot oral hälsa.  

 

Self-efficacy 
Katudate et al. (2010) skriver i en översiktsartikel att en viktig faktor för regelbundna 

tandvårdsbesök är self-efficacy. Self-efficacy förklaras som patientens tilltro på den 

egna förmågan och förväntningar på vad hälsosamt beteendet kan leda till. Det 

definieras som ”en individs uppfattning av dennes förmåga att hantera specifika och 

oväntade situationer”.  

 

Self-efficacy har visat sig vara användbart i att utveckla patientens beteende till den 

egna munhälsan. Om patienten har låg tilltro på sig själv kan det leda till dental ångest. 

Den dentala ångesten kan göra att patienten undviker tandvården med en försämrad 

tandstatus som bieffekt. För att tandvårdspersonalen ska kunna leda ungdomarna på 

vägen mot en god oral hälsa krävs kunskaper om miljömässiga och beteendepåverkande 

faktorer. Sådana faktorer kan vara livsstil, tobaksbruk, munhälsovanor och 

socioekonomiska faktorer (Östberg & Abrahamsson 2012). 

 

Ungdomars uteblivande 
Gustafsson et al. (2010) påvisade i en studie gjord på ungdomar mellan 7 och 19 år att 

det inte fanns några signifikanta skillnader mellan kön och ålder i antalet uteblivna eller 

avbokade tandvårdsbesök. Däremot visade studien att bland de som uteblev eller 

avbokade tandvårdsbesöken hade betydligt lägre socioekonomisk status än de som kom 

på utsatta besökstider.  

 

En annan signifikant skillnad mellan ungdomar som kommer på utsatta besökstider och 

de som frekvent uteblev eller avbokade tandvårdsbesök var att många av de som 

missade tandvårdsbesöken hade skilda föräldrar. Det gällde främst yngre barn men var 

även aktuellt bland ungdomar (Gustafsson et al. 2007). 

 

Kostnadseffektivitet 
Axelsson (2006) har i en studie undersökt behandlingstider och kostnader för barn i 

svensk tandvård. Studien är gjord över en tidsperiod av 20 år och vid första mättillfället 

år 1979 var genomsnittlig behandlingstid för barnpatienter 1,75 timmar i Värmland. 

Medan behandlingstiden år 1999 var nere på 20 minuter per barn. En annan stor skillnad 

var att merparten av behandlingstiden år 1999 spenderades på undersökningar och 

förebyggande behandlingar tid som år 1979 lades på restaurationer. Även de totala 

kostnaderna per barn sänktes under denna period, från cirka 100 euro till cirka 90 euro, 

men den stora skillnaden var att pengarna år 1999 gick till kariesförebyggande arbete 

och inte restaurationer som tidigare. Slutsatser kan då dras om att kariesförebyggande 

insatser är mycket kostnadseffektivt då intakta, funktionella och tilltalande tänder samt 

friskt tandkött kan ha en positiv inverkan på den allmänna hälsan.  
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Sett ur ett hälsofrämjande perspektiv finns behov av att undersöka hur ungdomar ser på 

fortsatta tandvårdsbesök. Undersöka om det finns skillnader bland tobaksbrukare och 

icke tobaksbrukare kopplat till deras avsikt att fortsätta besöka tandvården efter att 

friåren upphört. Kunskaperna från denna undersökning hoppas senare kunna användas i 

arbetslivet vid ett hälsofrämjande arbete bland ungdomar.  

 

Syfte  

Studiens syfte var att studera en grupp ungdomars munhygienvanor, tobaksvanor samt 

ungdomarnas avsikt till att fortsätta besöka tandvården efter att friåren upphört. 

 

Frågeställningar 
Finns det skillnader mellan könen vad gäller deras avsikt att fortsätta besöka tandvården 

efter att friåren upphört? 

 

Finns det skillnader mellan tobaksbrukare och icke tobaksbrukare med avseende på 

deras avsikt att fortsätta besöka tandvården efter att friåren upphört? 

 

Metod 

Studien genomfördes med hjälp av enkätundersökning. Enkäten testades först på tre 

gymnasiestudenter med efterföljande diskussion om hur frågorna uppfattades. Inga 

ändringar gjordes. Resultaten från dessa tester är inte redovisade i denna studie.  

 

Urval 
Deltagare i studien var ungdomar 18-19 år från två samhällsvetenskapliga 

gymnasieklasser i årskurs tre i en svensk medelstor stad. Fyrtiosju elever deltog i 

studien.  

 

Datainsamling 
Rektor på berörd skola kontaktades via mail där det informerades om syftet och 

upplägget av studien samt vilken tid det beräknades ta för att svara på enkäten (Bilaga 

3). Efter att rektorn godkänt studien bestämdes datum och tid med ansvarig lärare och 

studiens författare för genomförande av studien i de berörda klasserna. 

Informationsbrev (Bilaga 1) och samtyckesblankett (Bilaga 2) delades ut till samtliga 



 

8 
 

deltagare av studiens författare innan enkäten delades ut. Informationsbrev och 

samtyckesblankett innehöll information om att deltagandet i studien är frivilligt och 

deltagaren kan innan enkätsvaren samlats in när som helst avbryta sitt deltagande utan 

påföljder och att konfidentialitetskravet skulle tillgodoses. Efter att eleven besvarat 

enkäten lade de enkäten i ett kuvert och förslöt detta. Därefter samlades samtliga 

enkäter in av författarna. Enkäterna hanterades endast av författarna och har förvarats på 

ett sådant sätt att utomstående inte hade tillgång till dem.  

 

Databearbetning 
Statistisk bearbetning av enkätsvaren har skett med hjälp av Microsoft Excell. 

Resultatet redovisas med deskriptiv statistik i form av löpande text, tabeller och 

diagram.  

 

Etiska överväganden 
Studien har etikprövats och blivit godkänd av Etiska Rådet vid Avdelningen hälsa och 

miljö, Karlstads Universitet. 

 

Resultat  

I studien deltog 12 män och 35 kvinnor i åldrarna 17-18 år. Av de 47 deltagarna svarade 

46 att de borstade tänderna två gånger per dag och 1 svarade en gång om dagen. Ingen 

av eleverna svarade några gånger i veckan eller mindre än en gång i veckan.  

 

Fyra (11 %) kvinnor och inga män angav att de använde tandtråd dagligen. Nio (19 %) 

svarade att de använde tandtråd någon gång i veckan, av dessa var 4 kvinnor och 5 män. 

Sexton (34 %) angav att de använde tandtråd någon gång i månaden av dessa var 13 

kvinnor och 3 män. Fjorton kvinnor och 4 män svarade att de aldrig använde sig av 

tandtråd.  

 

Deltagarna fick även besvara frågor angående deras tobaksvanor. På frågan om de röker 

cigaretter svarade 8 (17 %) ja och av dessa angav 4 att de rökte cigaretter dagligen. Alla 

deltagarna som angivit att de röker var kvinnor. 

 

Likvärdiga siffror kunde urskiljas på frågan om deltagarna snusade där 9 (19 %) svarade 

ja varav 5 var kvinnor och 4 var män. Bland de nio som uppgav att de använde snus 

svarade 2 av kvinnorna och 3 av män att de brukade snus dagligen. En kvinna svarade 

att hon brukade snus någon gång i veckan medan 2 kvinnor och 1 man svarade att de 

brukade snus någon gång per månad.  

 

På frågan om deltagarna rökte vattenpipa svarade 17 (36 %) ja, 5 kvinnor och 12 män 

svarade att de testat någon gång. Ingen av deltagarna svarade att de rökt vattenpipa 

någon gång i månaden eller varje vecka.  
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På frågan om hur ofta de besöker tandvården svarade 17 (36 %) att de besöker 

tandvården en gång vart annat år, 24 (51 %) svarade att de besökte tandvården en gång 

varje år. En svarade två gånger om året och 5 (11 %) svarade mer än två gånger per år.  

 

Figur 1 visar att 16 (34 %) av deltagarna kommer att fortsätta besöka tandvården 

regelbundet efter det att friåren upphört. Av de sju som svarade nej uppgav sex att de 

inte skulle fortsätta besöka tandvården då det var för kostsamt och en deltagare uppgav 

att ointresse var anledningen till att denne inte skulle fortsätta besöka tandvården 

regelbundet. Tjugofyra (51 %) av de tillfrågade svarade att de inte visste om de skulle 

fortsätta besöka tandvården regelbundet efter att friåren upphört.   

 

Figur 1. Fördelning av deltagarna i avseendet om de har för avsikt att fortsätta besöka tandvården 

efter att friåren upphört.  

 

Fördelningen mellan könen i deras avsikt att fortsätta besöka tandvården regelbundet 

efter att friåren upphört presenteras i Tabell 1. Tre (25 %) av männen och 13 (37 %) av 

kvinnorna uppgav att de hade för avsikt att fortsätta besöka tandvården regelbundet efter 

att friåren upphört.  
 

Tabell 1. Fördelning av antal män respektive kvinnor i deras avsikt att fortsätta besöka tandvården 

efter att friåren upphört. 

 

Kön Totalt Fortsätta besöka 

tandvården 

Icke fortsätta 

besöka 

tandvården 

Vet 

inte  

   

         

Män  12  3 (25 %)      3 (25 %) 6 (50 %)    

Kvinnor 35  13 (37 %) 4 (11 %) 18 (51 %)    

Totalt 47  16 (34 %) 7 (15 %) 24 (51 %)    

 

På frågan om hur deltagarna bedömer möjligheterna att själva kunna påverka den egna 

munhälsan svarade 27 (57 %) att de hade stora möjligheter. Av dessa var 21 kvinnor 

och 6 män. Tretton (37 %) kvinnor och 6 (50 %) män svarade ganska stora möjligheter, 

34% 

15% 

51% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja Nej Vet inte
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ingen svarade att de hade ganska små möjligheter att påverka den egna munhälsan. En 

kvinna (3 %) svarade att hon hade små möjligheter att påverka den egna munhälsan.  

 

Deltagarna fick svara på frågan om hur viktigt de tyckte att det var att ha en frisk mun, 

26 (74 %) kvinnor och 6 (50 %) män svarade att det var mycket viktigt. Nio (26 %) 

kvinnor och 6 (50 %) män svarade att det var ganska viktigt. Ingen av de tillfrågade 

svarade att det inte var särskilt viktigt eller inte alls viktigt.   

 

I Tabell 2 presenteras deltagarnas avsikt till fortsatta tandvårdsbesök eller att inte 

fortsätta besöka tandvården efter att friåren upphört, i förhållande till om de var 

tobaksbrukare eller icke tobaksbrukare. Femton (32 %) uppgav att de använde tobak i 

någon form, av dessa svarade 7 (47 %) att de hade för avsikt att fortsätta besöka 

tandvården efter att friåren upphört. Bland de 32 (38 %) som var icke tobaksbrukare 

svarade 9 (28 %) att de hade för avsikt att fortsätta besöka tandvården efter att friåren 

upphört.   
 

Tabell 2. Fördelningen mellan tobaksbrukare och icke tobaksbrukare och deras avsikt till att fortsätta 

besöka tandvården efter att friåren upphört. 

  

 Totalt Fortsätta besöka 

tandvården 

Icke fortsätta 

besöka 

tandvården 

Vet inte    

       

Icke tobaksbrukare 32  9 (28 %) 5 (16 %) 18 (56 %)    

Tobaksbrukare 15  7 (47 %) 2 (13 %) 6 (40 %)    

Totalt 47  16 (34 %) 7 (15 %) 24 (51 %)    

 

 

Diskussion 

Resultatet i studien visar att knappt en tredjedel av deltagarna planerade att fortsätta 

besöka tandvården regelbundet efter att friåren upphört. Femtioen procent av deltagarna 

uppgav att de inte visste om de skulle fortsätta besöka tandvården regelbundet efter att 

friåren upphört. Fler kvinnor 37 % än män 25 % uppgav att de hade för avsikt att 

fortsätta besöka tandvården regelbundet efter att friåren upphört. Tobaksbrukare som 

uppgav att de hade för avsikt att fortsätta besöka tandvården regelbundet efter att friåren 

upphört var 47 % att jämföra med 28 % icke tobaksbrukare.   

 

Metoddiskussion 
I studien deltog 12 män och 35 kvinnor, resultatet kan ha sett annorlunda ut om antalet 

deltagare varit lika fördelat mellan könen. En svaghet i studien är att antalet män 

respektive kvinnor i populationen inte undersöktes i förväg. Studien genomfördes med 
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hjälp av en enkätundersökning. Enkätfrågorna utformades i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. För att fastställa förståelse av frågorna i enkäten testades 

dessa på en grupp ungdomar i samma ålder som studiens deltagare innan studien 

genomfördes. Trots detta går det inte att säkerställa studiens validitet. Författarna till 

denna studie hade för avsikt att utföra enkätstudien i en svensk mellanstor stad samt i en 

svensk storstad. Flera skolor i den aktuella storstaden kontaktades med erbjudande om 

att vara med i studien, samtliga av de tillfrågade tackade nej. Resultatet av denna studie 

bedöms inte kunna generaliseras då deltagarantalet var alltför lågt. Deltagarna kan ha 

blivit påverkade av vad som, enligt samhället, är ett bra svar och då inte svarat 

sanningsenligt på enkätfrågorna. Det lades stor vikt på information om att deltagarna 

svarade anonymt samt att deltagandet i studien var frivillig, vilket kan antas vara 

förklaringen till att alla tillfrågade deltog i studien. Författarna till studien var 

närvarande under utdelning och insamling av enkäten vilket kan ha påverkat hur 

deltagarna besvarat frågorna. Författarnas närvaro skulle av vissa deltagare kunna 

uppfattas som negativt då de eventuellt kan ha känt sig påpassade under 

undersökningen.  

 

Resultatdiskussion 
I denna studie uppgav 46 deltagare (98 %) att de borstade tänderna två gånger per dag, 1 

(2 %) uppgav att denna borstade tänderna en gång om dagen. Ingen av deltagarna 

uppgav att de borstade tänderna en gång i veckan eller mindre än en gång i veckan. 

Vilket tyder på att deltagarna i denna studie själva tog ansvar för sin orala hälsa. Att 

borsta tänderna två gånger per dag har visat sig ha en god kariesförebyggande effekt 

(Källerstål 2005; SFS 1985:125). Cirka hälften (51 %) av deltagarna uppgav att de inte 

visste om de skulle fortsätta besöka tandvården regelbundet efter att friåren upphört. 

Detta trots att majoriteten av deltagarna (98 %) uppgav att de borstade tänderna två 

gånger per dag. Vilket är motsägande tidigare studier utförda på 19 åringar i Sverige, 

som visat samband mellan att borsta tänderna färre än två gånger per dag och inte 

fortsätta besöka tandvården regelbundet efter att friåren upphört (Östberg et al.2010). 

 

Andelen deltagare som uppgav att de använde tandtråd dagligen var signifikant lägre, 4, 

än de som borstade tänderna två gånger per dag, 46 vilket är stärks av tidigare studier 

(Ericsson et al. 2012). Av de som använde tandtråd dagligen var samtliga kvinnor vilket 

överensstämmer med tidigare studier (Ericsson et al. 2009). 

 

Bland deltagarna i denna studie som uppgav att de brukade tobak dagligen uppgav 4 att 

de rökte dagligen respektive 5 som uppgav snusade dagligen. Bland de som rökte 

dagligen var samtliga kvinnor, av de som snusade dagligen var 2 kvinnor och 3 män. 

Paralleller till tidigare studier kan inte dras på grund av det låga antalet tobaksbrukare i 

denna studie (Digard et al. 2009; Edvardsson et al. 2009; Galanti et al. 2001). Fem 

kvinnor och 12 män svarade att de testat att röka vattenpipa, ingen av deltagarna rökte 

vattenpipa regelbundet. Det stämmer överrens med tidigare studier som visar att 

ungdomar som testat att röka vattenpipa är fler, än de som röker vattenpipa regelbundet 

(Martinasek et. al 2011).  

 

I denna studie genomfördes inte någon klinisk undersökning för att fastställa 

deltagarnas orala hälsostatus. Då tobaksbruk är en stor riskfaktor för parodontala 
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sjukdomar kan vi endast konstatera att det är positivt att majoriteten deltagare i denna 

studie valt att avstå tobaksbruk (Johnsson & Hill 2004). Denna studiens enkät tog inte 

upp kunskapsfrågor kring tobaksbrukets inverkan på den orala hälsan. 

Tandvårdspersonal har ett stort ansvar i att informera och samtala med patienter kring 

hur tobaksbruk påverkar den orala hälsan (Johnsson & Hill 2004; SFS 1985:125).  

 

Tre (25 %) män och 13 (37 %) kvinnor hade för avsikt att fortsätta besöka tandvården 

efter det att friåren upphört. Att kvinnor är mer benägna att besöka tandvården efter 19 

års ålder visar Socialstyrelsen i sin Folkhälsorapport 2009 (SoS 2009). Detta styrks även 

av tidigare studier (Östberg et al. 2010).  Sedan 1990-talet har andelen unga vuxna som 

besöker tandvården regelbundet sjunkit kraftigt (SoS 2009).  

 

Av de sju deltagare som i studien uppgav att de inte planerade att fortsätta besöka 

tandvården efter det att friåren upphört uppgav 6 att det berodde på att tandvården var 

för kostsam. Socioekonomisk status undersöktes inte i denna studie. Flera studier tyder 

dock på att socioekonomisk status kan ha betydelse för om ungdomar väljer att fortsätta 

besöka tandvården efter att friåren upphört eller inte. Resultat från andra studier har 

visat på samband mellan lägre socioekonomisk status och låg inkomst i förhållanden till 

frekvensen i tandvårdsbesök (Hjern et al. 2010).  

 

Hälften av kvinnorna (51 %) och männen (50 %) i denna studie svarade ”vet ej” på 

frågan gällande deras avsikt till fortsatta tandvårdsbesök efter att friåren upphört. Nya 

regler om friår trädde ikraft första januari 2013. Där vissa landsting i Sverige höjde 

gränsen för fri tandvård från 19 år till 23 år. Deltagarna i denna studie hade således fyra 

år kvar innan de själva skulle behöva betala för tandvården (Lanstinget 2013). 

 

Majoriteten (96 %) av deltagarna i denna studie uppgav att de ansåg sig ha stora eller 

ganska stora möjligheter att själva påverka sin orala hälsa. Detta överensstämmer med 

resultat från tidigare studier utförda på 19 åringar i Sverige (Ericsson et al. 2012). Att 

själv kunna påverka sin orala hälsa är något som visats vara en viktig del i att uppnå god 

oral hälsa. Patientens uppfattning, delaktighet och egen möjlighet att påverka den orala 

hälsan har visat sig vara en av grundpelarna i arbetet för god oral hälsa (SoS 2010b; 

Ericsson et al. 2012).  

 

Konklusion  
Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att deltagarna ställer sig tveksamma till 

fortsatta regelbundna tandvårdsbesök men att alla utom en även tyckte sig ha stora eller 

ganska stora chanser att påverka den egna munhälsan. Alla deltagare svarade att de 

tyckte att det var mycket viktigt eller ganska viktigt att vara friska i munnen. Mer 

forskning inom ämnet med fokus på ungdomars tankar kring tandvården behövs.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev      
     
 

Vi är två studenter på tandhygienistprogrammet vid Karlstads Universitet som under 

2012-2013 kommer att skriva ett examensarbete inom området oral hälsa.  

 

I Tandvårdslagen (1985:125) står att Folktandvården skall erbjuda fullständig och 

regelbunden tandvård för alla barn och ungdomar till och med det år de fyller 19 år, 

dessa år kallas friår och betyder att tandvården är fri från kostnad. Syftet med studien är 

att undersöka ungdomars inställning till regelbundna tandvårdsbesök efter det att friåren 

för gratis tandvård utgått. Insamlad data kommer att beröra frågor angående tandvården, 

munhygien samt tobaksvanor. Studien är viktig för att sammanställa ungdomars svar till 

fortsatt tandvård kopplat till de munhygienvanor och eventuella tobaksbruk som finns i 

dag.  

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av en frågeenkät innehållande 12 frågor.  

Undersökningen kommer att utföras vid en gymnasieskola i en medelstor svensk stad. 

Valet av gymnasielinje var förutbestämt för att komma i kontakt med både män och 

kvinnor.   

 

Deltagandet vid denna enkätundersökning är frivilligt och Du kan när som helst utan 

anledning avbryta Din medverkan utan att det blir några konsekvenser.  

 

Du kommer att svara anonymt på enkätfrågorna, endast ange kön och ålder. Svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt samt att enkäterna kommer att förvaras på ett 

sådant sätt att ingen utomstående har tillgång till dem. I resultatredovisningen kommer 

det inte att framgå vid vilken skola studien är utförd.  

 

 

 

 

Vid frågor är Ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Marie Nielsen  Margot Rolandsson 

E-post: marie.nielsen@fc.kau.se Leg. tandhygienist 

Telefon: 073-576 51 01  Universitetslektor 

Lina Funkenberg Castillo  Tandhygienistprogrammet 

E-post: lina.castillo@fc.kau.se  Karlstads Universitet 

Telefon: 070-206 27 72   E-post: margot.rolandson@fc.kau.se   

Tandhygieniststuderande   Telefon: 054-700 24 95 
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     Bilaga 2 

Samtycke     

   

 

 
En grupp ungdomars inställning till tandvårdsbesök efter det att friåren upphört. 

 

”Jag har tagit del av informationen om studien angående ungdomars inställning till 

tandvårdsbesök efter det att friåren upphört”. 

 

”Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien”.  

 

 

____________________________________________ 

Ort. Datum. 

 

 

_____________________________________________ 

Underskrift 

 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

     Bilaga 3 

Frågeformulär – Enkätstudie en grupp ungdomars inställning till regelbundna 

tandvårdsbesök efter att friåren har upphört. 

 

1. Kön:  

Kvinna............   

Man................  

 

2. Ålder: _____________________ 

 

3. Hur ofta borstar Du tänderna per dag?  

2 gånger om dagen eller mer………….   

1 gång om dagen……………………….  

Några gånger i veckan…………………  

1 gång i veckan eller mindre…………..  

 

4. Hur ofta använder Du tandtråd? 

Dagligen………………………………  

Flera gånger per dag………………….  

Någon gång i veckan………………….  

Någon gång i månaden………………..  

Aldrig…………………………………  

 

5. Röker Du cigaretter?    

Ja………………………… …..  

Nej………………………. …..      

Om ”Ja” hur 

ofta?____________________________________________________________ 

 

6. Röker Du vattenpipa? 

Nej………………………………………….  



 

 

Ja, jag har provat en – två gånger………….  

Ja, någon gång i månaden………………….  

Ja, varje vecka……………………………...  

 

7. Snusar Du?  

Ja………………………… …..  

Nej………………………. …..      

Om ”Ja” hur ofta? 

___________________________________________________________ 

 

8. Hur ofta besöker Du tandvården? 

Aldrig…………………………………  

En gång vart annat år…………………  

En gång varje år………………………  

Två gånger om året…………………...  

Mer än två gånger om året……………  

Vet inte………………………………..  

   

9. Kommer Du att fortsätta att besöka tandvården regelbundet efter det att friåren utgått?      

Ja…………………………   

Nej……………………….  

Vet inte…………………..  

Om ”nej” vad beror det på 

Kostsamt…………………   

Tidsbrist……….................   

Ointresse…………………   

Tandvårdsrädsla…………..   

Vet inte…………………..   

Annat: ___________________________________________________________ 

 

10. Hur viktigt är det för Dig att vara frisk i munnen? 

Mycket viktigt……………………………  

Ganska viktigt……………………………  



 

 

Inte särskilt viktigt……………………….  

Inte alls viktigt……………………………  

 

11. Hur bedömer Du Dina egna möjligheter att kunna påverka Din munhälsa? 

Stora……………………………………  

Ganska stora……………………………  

Ganska små……………………………   

Små……………………………………  

 

12. Har Du något annat Du vill delge oss går det bra att skriva det här 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


