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SAMMANFATTNING 
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Månad/år för examen:  April 2013 
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Introduktion: Att arbeta med människor som tandhygienist och lärare ger unika förut-

sättningar att agera som förebilder och att påverka människor i alla åldrar till att ha och 

uppleva en god oral hälsa fri från sjukdom. Egenvård-, kost- och tobaksvanor är tre fak-

torer som har stor påverkan på den orala hälsan. Parodontal ohälsa samt karies är idag 

vanligt förekommande i svenska befolkningen.  

Syfte: Att beskriva egenvårds, tobaks och kostvanor bland första års studenter på tand-

hygienist- och ämneslärarprogrammet vid ett universitet i Sverige. 

Frågeställningar: Vilka kostvanor förekommer? Vilka egenvårdsvanor förekommer? 

Vilka tobaksvanor förekommer? 

Metod: Tvärsnittsstudie gjord med hjälp av en enkät med 15 frågor gällande studenters 

kost-, egenvård- och tobaksvanor. Urvalet bestod av totalt 42 studenter från ett ämneslä-

rarprogram och 46 studenter från ett tandhygienistprogram vid ett svenskt universitet. 

Antal deltagare efter bortfall var 16 studenter från ämneslärarprogrammet och 7 studen-

ter från tandhygienistprogrammet. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. 

Resultat: Majoriteten av deltagarna borstade tänderna två gånger per dag, använde ap-

proximalt hjälpmedel och extra fluorpreparat utöver fluortandkräm. Deltagarna i studien 

uppgav ett lågt tobaksbruk och en relativt låg intagsfrekvens med kost och dryck mellan 

huvudmålen.  

Konklusion: Majoriteten av båda urvalsgrupperna visade bra egenvårdsvanor. Tandhy-

gieniststudenterna uppger bättre munhälsobeteende än ämneslärarstudenterna. Dock gav 

studien ingen ny information utan stärker tidigare studier som finner liknade resultat.  
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1. Introduktion  

 

Oral hälsa är en del av allmänna hälsan och en viktig del för en persons totala hälsa. God 

oral hälsa innebär att vara fri från kronisk orofacial smärta, defekter och sjukdomar i 

munnen. En frisk mun skyddar också kroppen mot mikrobakteriella infektioner.  

Orala sjukdomar kan leda till psykosociala konsekvenser som kan påverka livskvalitén. 

Personen kan få begränsningar med att skratta, le, tugga, prata och kyssas. Oral hälsa har 

också en estetisk viktig funktion för utseende och leende gällande att känna en 

bekvämlighet med utseendet inför andra människor (Dahl et al. 2012). 
 

Många olika riskfaktorer kan påverka orala hälsan. Tydliga kopplingar mellan en persons 

egenvårds- och kostvanor och en hög kariesrisk finns (Mobley et al 2009). Kopplingar 

mellan rökning och olika orala sjukdomar, till exempel parodontit, allmänna sjukdomar 

samt för tidig död har påvisats (Carr & Ebbert 2007). 

 
1.1 Världshälsoorganisationen WHOs mål för förbättrad oral hälsa 

Världshälsoorganisationens prioriterade insatsområden för att uppnå en bättre oral hälsa i 

världen, innehåller en rad punkter för att förbättra munhälsan (World Health Organisation 

[WHO] 2008).  Insatsområden som nämns är en effektivare användning av natriumfluorid, 

hälsosammare kost med fokus på lägre förbrukning av socker och ökad konsumtion av 

frukt och grönsaker. Tobakskontroll är en annan punkt som syftar till att engagera 

tandvårdspersonal i tobaksprogram för att på sådant vis hindra barn och unga att börja 

bruka tobak. Även att främja munhälsan bland barn och ungdomar genom 

hälsopromotionsprogram i skolorna är ett prioriterat område som syftar till att utveckla en 

hälsosam livsstil samt egenvårdsvanor bland barn och ungdomar. 

1.2 Karies 

Dental karies är en kronisk sjukdom som kan drabba en individ under hela livet. Karies är 

vanligaste orsaken till tandvärk och tandförlust vilket kan påverka individens utseende, tal 

och tuggfunktion. Faktorer som är inblandade och kan påverka kariesutvecklingen är; hög 

förekomst av kariogena bakterier, frekvent intag av produkter innehållande socker, 

bristande munhygien och otillräcklig fluorexponering, nedsatt salivfunktion samt beteende 

och livsstilsfaktorer. Karies är en sjukdom som oftast utvecklas långsamt och 

kariesutvecklingen kan avstanna i ett tidigt stadie av sjukdomsutvecklingen. Avstannar inte 

sjukdomsutvecklingen fortsätter kariesprocessen tills tanden är helt förstörd. Karies uppstår 

genom organiska syror som bildas av bakterier. Syrorna löser upp tandens hårdvävnad, så 

kallad demineralisering. När syraattacken avstannat kan tandens förlorade tandsubstans 

delvis återbyggas genom remineralisering. När remineraliseringen är större än tandens 

demineralisering uppstår till slut en kavitet i tanden på platsen emaljen fallit sönder 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2007). Hugoson et al. (2005b) har 

studerat hur kariesförekomsten förändrats mellan åren 1973-2003 i åldersgrupperna 3-80 år 

i Jönköping. Studien visar att antalet kariesfria individer i åldersgruppen 10-30 år, ökat 

mellan åren 1993-2003. År 2003 var 8 procent av alla 30 åringar helt fria från karies och 

lagningar.  
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1.3 Kost och dryckesvanor 

 

Totalkonsumtionen av socker och sirap i Sverige år 2010 var 36 kg per person och år 

(Jordbruksverket 2012). Konsumtionen av socker är inte enbart rent socker utan även en 

uppskattning av sockerinnehållet i andra livsmedel som sylt, bakverk med mera. Mellan 

åren 1980-2010 har konsumtionen av socker per person i Sverige varierat mellan 36-45 

kilo per år. Konsumtionen av choklad, sötsaker, läskedrycker och cider har samtidigt ökat 

kraftigt men gick ner under år 2000. Under 2010 ökade konsumtionen av choklad och 

sötsaker till 15 kilo per person, vilket betyder en ökning på 53 procent från år 1980. Från 

1980 till 2010 har det skett en tredubbling av konsumtionen av läskedrycker och cider i 

svenska hem. Till läskedrycker räknas även mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats 

av socker eller aromämnen (Jordbruksverket 2012). Livsmedelsverket visar att tre av tio 

svenskar, minst en gång per dag, äter någon sötsak i form av feta livsmedel som 

exempelvis godis, läsk/saft eller kaffebröd. Kvinnor äter oftare godis medan män oftare 

dricker saft/läsk och mer sällan äter frukt och grönsaker. Svenskar äter i genomsnitt godis 

och choklad 8 gånger i månaden vilket motsvarar två gånger i veckan. Svenskar dricker 

läsk/saft cirka 7 gånger i månaden och personer under 30 år dricker saft/läsk oftare än 

personer över 30 år. Personer med kort utbildning har en mer frekvent konsumtion av godis, 

kaffebröd/bullar och kakor jämfört med personer med en längre utbildning 

(Livsmedelsverket 2009). 

 

1.4 Kost och dryckers påverkan på tandhälsan 

 

En reviewstudie genomförd i USA av Mobley et al. (2009) påvisar tydliga kopplingar 

mellan hög konsumtion av enkla kolhydrater, främst sockerarter och en ökad kariesrisk.  

Frekvent konsumtion av godis, glass, kakor och chips flera gånger i veckan leder till en 

ökad risk att drabbas av karies.  
Gällande tandhälsan kan drycker orsaka både karies och erosioner, vilket är påvisat i en 

annan reviewstudie. Karies orsakas av bakteriell jäsning av kolhydrater och erosioner 

uppstår vid intag av sur föda och dryck i samband med ett lägre pH-värde (Benelam & 

Wyness 2010). 
 

1.5 Egenvårdsvanor 

 

Davies et al. (2003) och Zero et al. (2008) beskriver att bra munhygienvanor innebär att en 

person borstar tänderna 2 gånger per dag i 2 minuter. För maximal fluoreffekt av 

tandkrämen skall 1-2 cm tandkräm användas samt att sköljning av munnen med vatten 

direkt efter tandborstningen skall undvikas. 
 

År 2003 borstade 73-93 procent av befolkningen i Jönköping, mellan 3-80 år, tänderna två 

gånger per dag (Hugoson et al. 2005a). Jensen et al. (2012) visar även i en nyare studie att 

en klar majoritet (84-94%) av svenska befolkningen i åldrarna 15-80 borstar tänderna med 

tandkräm två gånger per dag eller oftare. Ericsson et al. (2012) visar att majoriteten (90 %) 

av i studien deltagande svenska ungdomar, anser sig nöjda eller relativt nöjda med orala 

hälsa trots att studien visar att ungdomarna har ett högt plack- och gingivit index. Bamise 

et al. (2010) påvisar att medium hårda tandborstar är vanligast använda, men bland 

deltagarna i studien som upplevde känsliga tänder använde majoriteten hård tandborste. 

Studien visar även att känsliga tänder är vanligare bland män än bland kvinnor.  
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Roberts-Thomson & Stewart (2008) beskriver i en studie att unga vuxna som är arbetslösa, 

har lägre utbildning, borsta tänderna mindre än 2 gånger per dag samt endast uppsöker 

tandvården vid problem istället för att gå på regelbundna kontroller, uppvisar en högre 

kariesprevalens än unga vuxna utan ovanstående riskfaktorer.  

Dorri et al. (2009) visar att ett samband finns mellan tandborstningsfrekvensen och 

personliga hygienen. Personer som duschar och tvättar händerna oftare har bättre 

munhygien än personer med sämre personlig hygien. 

 

1.6 Approximala hjälpmedel  

 

Mellan åren 1993-2003 har en minskning skett i frekvensen av plackfria tandytor i svenska 

befolkningen i åldrarna 10-80 år. Tandytor där mest plack registreras är approximalt 

(Hugoson et al. 2005b). Berchier et al. (2008) påvisade att endast tandborstning inte är 

tillräcklig som rengöring. Tandborsten når inte in approximalt i tanduppsättningen, vilket 

innebär att en del av tandytorna lämnas orena. Approximala hjälpmedel bör därför 

användas utöver tandborstning.  

En reviewstudie gjord av Sambunjak (2011) visar att tandtråd tillsammans med 

tandborstning förbättrar förutsättningarna för att minska gingivit än vid endast användning 

av tandborste. Studien visar även att tandtråd ger en ökad risk för mjukvävnadsskador men 

fördelarna med användning överväger risken för skador. 

Två av tre studier visar att personer som använde interdentalborste (IDB), uppvisar mindre 

plack, blödningar samt fickdjup än personer som inte använder IDB. IDB reducerade mer 

plack än vid rengöring med hjälp av tandtråd och tandstickor. Dock visade en av tre studier 

inga skillnader mellan approximala hjälpmedel, enligt en reviewstudie (Slot et al. 2008). 

En review av Hoenderdos (2008) påvisar att IDB är ett bättre approximalt hjälpmedel 

jämfört med tandsticka och tandtråd. Tandtråd bidrar till en mer effektiv rengöring än 

tandsticka och tandsticka ger ett bättre resultat vid approximalrengöring än vid endast 

tandborstning. En annan studie visar att personer med en positiv inställning till användning 

av tandtråd, samt om personerna rengör approximalt före tandborstningen istället för efter, 

tenderar att ha en mer etablerad vana att använda tandtråd mer regelbundet jämfört med 

personer med negativ inställning till tandtråd (Judah et al. 2012).   

 

1.7 Natriumflourid (fluor) 

 

En studie gjord av Jensen et al. (2012) i två svenska kommuner, Stenungssund och 

Enköping, visar att bland ungdomarna som deltog i studien finns en okunskap om fluorets 

påverkan i tandkräm och många tror att fluor hjälper till att göra tänderna vitare. Hugoson 

et al. (2005a) visade i en studie genomförd 1973-2003 i Jönköping, att deltagande 

ungdomars kunskap om fluor låg på samma nivå under samtliga år studien genomfördes. 

Bland deltagande ungdomar mellan 13-15 år, hade 80 procent av ungdomarna kunskap om 

fluorets stärkande egenskaper på emaljen.  

Få personer i studien gjord av Jensen et al. (2012) uppgav att fluortandkräm var viktigaste 

källan till att undvika hål i tänderna och vid val av tandkräm är främst smaken avgörande 

för vilken tandkräm personen köper. Studien visar att 8-26 procent av 2023 deltagare, 

beroende på åldersgrupp, ibland borstade sina tänder utan tandkräm. Att borsta utan 

tandkräm var ett beteende som var vanligare bland äldre deltagare.  

Mellan åren 1983 och 2003 skedde en ökning i användningen av fluorinnehållande 

tandkräm i samtliga studerade åldersgrupper 3-80 år i Jönköping.  Användningen av 

fluorinnehållande tandkräm ökade från 71 procent 1983 till 93-100 procents användning 

2003 (Hugoson et al. 2005a).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roberts-ThomsonK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18494966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roberts-ThomsonK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18494966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%5C
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Jensen et al. (2012) visar att endast 10 % av 2023 deltagare i studien uppvisade bra 

tandkrämsbeteende som i studien betyder att tandborstning sker 2 gånger eller oftare per 

dag, individen använder 1 cm eller mer tandkräm, vid borstning med eltandborste skall 

individen ta på tandkräm 2 gånger samt att personen inte sköljer munnen med vatten efter 

tandborstning. Ett gott kariesförebyggande beteende finns oftare bland individer som har 

kunskap om fluoridens påverkan för oral hälsa och som använder fluortandkräm. 

Egenskaper som är kopplade till god oral hälsa är att vara yngre än 35 år, vara kvinna och 

att personen själv anser att orala hälsan är god. 

 
1.8 Parodontal ohälsa  

 

Gingivit innebär en inflammation i tandköttet som vanligast orsakas av 

bakteriebeläggningar på tandens yta och i tandköttsfickan. Vid parodontit förekommer 

alltid gingivit. Parodontit innebär en inflammation i parodontala vävnaderna. Sjukdomen 

kan ha en långsam eller måttlig progression som leder till förlust av tandens stödjevävnader. 

Sjukdomsförloppet kan sluta med att en eller flera tänder blir lösa eller lossnar helt. 

Kronisk parodontit med vävnadsförlust drabbar upp till 40 procent av alla vuxna, medan 

mer omfattande vävnadsförlust drabbar mellan 7 till 20 procent av svenska vuxna 

befolkningen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2004). 

Berchier et al. (2008) påvisar i en reviewstudie att bakteriell plack är en viktig etiologisk 

faktor för uppkomsten av parodontala sjukdomar.  Kronisk parodontit orsakas av en 

obalans i samspelet mellan bakteriebeläggningar på tandens yta och i tandköttsfickan och 

värdorganismen, det vill säga människan (SBU 2004). För patienter med kronisk 

parodontit är bakterierna A. Actinomycetemcomitans och P. gingivalis mer vanligt 

förekommande än för patienter som är friska (Torrungruang et al. 2009). 
 
Kronisk parodontit är mer vanligt förekommande hos individer som är äldre, är av manligt 

kön, har en lägre utbildning eller lägre inkomst, är rökare och har diabetes enligt en review 

studie gjord av Berchier et al. (2008). En diskussion förs om kronisk parodontit bland 

enskilda personer kan bidra till att utveckla eller förvärra andra sjukdomar. Särskilt har 

frågan om personer med parodontit löper ökad risk för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar, 

diabetes mellitus, astma eller reumatoid artrit diskuterats. Diskussioner har också förts om 

gravida kvinnor med kronisk parodontit har en ökad risk att få för tidigt födda barn och 

barn födda med för låg födelsevikt (SBU 2004). 

 
Både prevention och behandling vid kronisk parodontit och gingivit syftar till att minska 

bakteriernas mängd på tandytan och i tandköttsfickorna och minska bakteriernas 

sjukdomsframkallande förmåga (SBU 2004). 
 

1.9 Tobaksvanor 

 

I Sverige är över en miljon svenskar dagligrökare och nästan lika många snusar dagligen. 

Gällande rökning har andelen dagliga rökare i Sverige minskat från 11-16 % mellan åren 

2004-2011. Nedgången av rökning ser likartad ut både bland kvinnor och män. Största 

andelen rökare finns i åldersgruppen 45-64. Vanan att röka någon gång ibland är vanligare i 

åldern 16-29 (Statens folkhälsoinstitut [FHI] 2011). Svenska studier visar att flickor börjar 

röka senare än pojkar. I årskurs 7 har flickorna börjat röka i samma grad som pojkarna och 

i årskurs 9 är fler flickor än pojkar regelbundna rökare. Däremot är snusbruket bland 

pojkar 4-10 gånger vanligare än hos flickor (Galanti et al. 2008). 
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Samtidigt som allt färre röker har snusandet ökat. Åren 2004-05 var 27 procent av männen 

(16–84 år) och 5 procent av kvinnorna snusare (Statistiska centralbyrån [SCB] 2007). I en 

svensk undersökning av FHI som startade 2004, visas en viss minskning i andelen manliga 

dagligsnusare, medan andelen kvinnliga dagligsnusare i stort sett varit densamma under 

hela perioden. Enligt folkhälsoinstitutets undersökningar visar data att 20 procent av män-

nen och 4 procent av kvinnorna år 2010 är dagligsnusare. Motsvarande siffra 2011 är 18 

procent bland männen och 3 procent bland kvinnorna (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotika upplysningar [CAN] 2011). 

Kvinnor och män i åldersgruppen 65-84 snusar i mindre utsträckning än bland övriga 

åldersgrupper (FHI 2011). Män med kort utbildning snusar i högre grad än män med lång 

eller mellanlång utbildning. För kvinnor är vanan att snusa dagligen något vanligare bland 

kvinnor som arbetar än bland kvinnor som går på sjukpenning/ersättning. Vanan att snusa 

någon gång ibland är vanligare bland kvinnor och män i åldersgruppen 16-29 än bland 

personerna i åldrarna 45-84.  

En studie genomförd i Västerbotten, visar att vanan att snusa är vanligare bland män 

(26,3%) än bland kvinnor (5,3 %)(Norberg et al. 2011). För båda könen är snusbruket 

vanligare i yngre åldrar, hos personer som är arbetslösa eller bor ensamma. Snusbruk är 

mer sällan förekommande bland personer med medel eller hög utbildning, medan 

snusbruket bland kvinnor är högre hos kvinnor med en högre utbildning. Bland män är 

vanan att snusa vanligare på landet än i tätbefolkade områden. Bland kvinnorna är 

skillnaderna i snusbruket små mellan kvinnor som bodde på landsbygden och kvinnor som 

bodde i tätort.  
 

1.10 Vattenpipa 
 

Rökning med vattenpipa är en fyrahundra år gammal form av rökning där tobaken värms 

upp med träkol och leds genom vatten innan den inandas (Grekin et al. 2012). 

Användningen av vattenpipa har tidigare förknippats med Mellanöstern men har på senare 

år spridits till bland annat till Europa, enligt reviewstudie.  

Precis som vid alla former av tobaksbruk ökar rökningen med vattenpipa risken för olika 

negativa hälsoeffekter. Speciellt förknippas vattenpipsrökning med matstrupscancer, kro-

mosomavvikelser. Lungornas och hjärtats funktion, barnets födelsevikt och fertiliteten 

minskar samt att tandproblem och olika infektionssjukdomar ökar (Grekin et al. 2012). På 

marknaden finns också rökmassa av organiskt material utan tobak, men även sådan inhale-

ring kan leda till hälsorisker (Statens folkhälsoinstitut [FHI] 2010). 

År 2009 hade 27 procent av svenska befolkningen 15 år och äldre provat att röka vatten-

pipa (FHI 2010). Vilket innebär att Sverige ligger i topp 5 bland länderna i Europa med 

högst andel av vattenpipsrökning bland befolkningen. Genomsnittet på vattenpipsrökning i 

övriga Europa ligger på 12 procent. I Sverige har 33 procent av pojkarna och 26 procent av 

flickorna i årskurs 9 rökt vattenpipa med eller utan nikotin. På gymnasiet har 2/3 av ung-

domarna testat att röka vattenpipa och studier visar att förekomsten har ökat från 2007-

2010. I Sverige sker debuten för vattenpipa i tidig ålder och studier gjorda i Uppsala 2009, 

visar att redan i årskurs 7 hade 25 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna testat 

vattenpipa. Vanan att röka vattenpipa regelbundet är vanligare bland ungdomar med ut-

ländsk härkomst än bland ungdomar med svensk härkomst. Vanligt är även att ungdomar 

som röker vattenpipa även röker cigaretter. Samband finns även mellan vattenpipsrökning 

och användning av snus, alkohol och narkotika. 
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Grekin et al. (2012) visar i review studien gjord på högskolestudenter vid olika universitet i 

USA, att män är mer benägna än kvinnor att rapportera användning av vattenpipa. En 

europeisk undersökning visar att typiske vattenpipsrökaren är en man i åldern 15-24 års 

ålder och tillhör en hög social klass (FHI 2010). Hammal et al. (2012) påvisar att många 

som börjar röka cigaretter ofta har en negativ första upplevelse med dålig smak, yrsel och 

hosta. Medan personer som provar vattenpipa för första gången istället ofta har en positiv 

första gången upplevelse och tycker att vattenpipa smakar och luktar gott. Majoriteten av 

deltagarna i studien tror även att vattenpipsrökning är ett hälsosammare alternativ än cigar-

rettrökning och många såg vattenpipsrökning som ett substitut för cigaretter och alkohol 

(Hammal et al. 2008). Liknade resultat påträffades i studien av Grekin et al. (2012) som 

visar att många unga vuxna tror att vattenpipsrökning är mindre skadligt jämfört med ci-

garrettrökning och att vattenpipsrökning innehåller mindre nikotin och är mindre beroende-

framkallande än vanlig cigarrettrökning. Vattenpipsrökarna anser även att vattenpipa ger 

liknande positiv effekt som alkohol. Exempelvis att individen blir avslappad och upplever 

ett gott humör samt slipper negativa effekter som illamående och huvudvärk. Vattenpipsrö-

karna uppger dock samma beroendesymtom som cigarettrökare i form av rastlöshet och 

trötthet (Hammal et al. 2008). Enligt undersökningar av FHI (2010) ses vattenpipsrökning 

ofta som en social aktivitet för att fördriva tid eller umgås med vänner. Orsaken att röka 

vattenpipa kan vara att individen har roligt med vänner, underhållning, grupptryck, av-

slappnande effekt eller att individen blir inspirerad av atmosfären, smaken och lukten. 

 

1.11 Tobaksbrukets påverkningar på allmänna hälsan 

 

Ett antal sjukdomar kan ses ha ett direkt samband med tobaksrökning och flera av 

sjukdomarna kan få en dödlig utgång. Vanligaste rökrelaterade sjukdomarna är hjärt- och 

kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer samt andra typer av 

cancer (Allender et al. 2009). Gällande unga individer visar studier att missbruk under 

centrala skeden i kroppens utveckling kan förändra pubertetens utveckling. Flickor som går 

in i puberteten tidigt har större risk att börja med alkohol och tobaksdebut innan 11 år 

(Peck et al. 2011). Risken för medföljande sjukdomar från tobaksröken ingående 

komponenter verkar vara dosberoende. Om koncentrationen av farligaste gifterna i röken 

sänks kan riskerna i samband med tobaksrökning minska (Talhout et al. 2011). 

 

Att snusa innebär en ökad risk för att drabbas av cancer i bukspottskörteln, matstrupen och 

magsäcken. Snus kan även öka risken för en dödlig hjärtinfarkt samt ökat blodtryck. 

Dödlig stroke, diabetes och metabolt syndrom är övriga sjukdomstillstånd som kan drabba 

personer som snusar. Samtidigt finns studier som visar att inget direkt samband finns 

mellan snusbruk och hjärt- och kärlsjukdomar (Lee 2011). Hos individer med ett snusbruk 

på 4 dosor eller mer i veckan har studien funnit en ökad risk att drabbas av stroke (Hansson 

et al. 2009). Inte heller Haglund et al. (2007) har funnit något samband mellan 

hjärtsjukdom och stroke men visade att kombinationen av snus och rökning samtidigt, ger 

en ökad risk för stroke.  

Vid graviditet där mamman snusar kan snusningen leda till låg födelsevikt hos barnet, 

enligt en review studie (Lee 2011). Snuset ger en högre nikotinnivå än vid rökning vilket 

ger ett starkare nikotinberoende (Post et al. 2010). 
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1.12 Tobaksbrukets påverkan på oral hälsa 
 

Cigarrettrökning har visats ha en betydande negativ effekt på munhälsan och 

tobaksexponering anses vara främsta orsaken till oral skivepitelcancer. Cancerformen är 7 

gånger vanligare bland rökare än icke rökare. Rökning ökar även risken för parodontit och 

har en negativ inverkan på parodontal behandling, oral sårläkning, behandling med 

implantat samt vid kosmetisk tandvård (Carr & Ebbert 2007). Studier visar även att rökare 

mer sällan än icke rökare går till tandvården och att rökare har en tendens att ha mer plack 

än icke rökare (Broadbent et al. 2011; Khami et al. 2007). 
 

Snusare drabbas oftare av orala slemhinneförändringar, gingivala retraktioner, parodontal 

fästeförlust och blottade rotytor än icke snusanvändare (Rolandsson et al. 2005). Samtidigt 

finns studier som inte tyder på att samband finns mellan snusbruk och tandlossning 

(Hugoson & Rolandsson 2011). 
 
1.13 Self- efficacy och orala hälsan 

 

Några studier rapporterar att personer som har mer kunskap om oral hälsa har högre grad 

utmärkt eller god oral hälsa än personer med mindre kunskap. Även ett starkt samband 

mellan tandvårdsförsummelse, och sämre oral hälsa kan påvisas. Self- efficacy i samband 

med ökad kunskap om oral hälsa minskar risk för oral försummelse enligt en review studie 

(Lee et al. 2012). En finsk studie utförd på universitetsstuderande visar att personer med 

hög self- efficacy har bättre munhälsobeteende och har en mer positiv inställning till 

regelbundna tandvårdsbesök än personer med låg self-efficacy (Mizutani 2012). 
 

Personer med en stor känsla av sammanhang (KASAM) har mindre plack, färre tänder med 

tandsten som är belägen supra gingivalt och har bättre periodontal status än personer med 

låg KASAM. Personer med högre KASAM har en högre grad av trasiga/fyllda tänder i 

munnen (Lindmark et al. 2011). En studie gjord av Furuta et al. (2012) visar att unga 

personer som uppskattar orala hälsan lägre har en lägre tandborstfrekvens. Likadant 

uppvisar personer som aldrig använder tandtråd ett lägre självförtroende än personer som 

använder tandtråd regelbundet (Dumitrescu et al. 2012). Största sambandet mellan sämre 

oral hälsa och livskvalité finns bland personer och egenuppskattade orala hälsan. Personer 

som upplever en sämre oral hälsa uppvisar oftare sämre oral hälsa och tvärtom (Dahl et al. 

2011). Personer med bättre självkänsla skattar egenupplevda munhälsan bättre, samt är mer 

tillfredsställd med tändernas utseende (Dumitrescu et al. 2012). Personer som är mer 

benägna att skatta munhälsan som dålig är kvinnor och yngre personer med lägre 

utbildningsnivå samt personer med få eller inga tänder (Dahl et al. 2011). 

 

1.14 Tandhygienisternas hälsopedagogiska roll 

 

Tandvårdsstuderande världen över anser att blivande yrket leder till att studenterna blir 

förebilder för andra människor gällande orala hälsan och anser även att rökavvänjning och 

rådgivning är viktigt med patienterna (Warren et al. 2011). En studie i tre bostadsområden i 

Västsverige (två på landsbygden och en stad) visar att största delen av informationen unga 

får kring orala hälsan kommer från munhälsovårdspersonalen (Östberg et al. 2010).  

 

En studie av Andersson et al. (2012) genomförd på svenska tandhygienister visar att arbetet 

mot tobaksbruk kan vara problematisk eftersom många patienter upplever tobaksfrågan 

som ett känsligt ämne. Tandhygienisterna upplever ofta att ändra personers snusvanor var 
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svårare än att ändra rökvanor eftersom rökning ger fler skäl att sluta. En ytterligare orsak 

till att tandhygienisterna upplever svårigheter med att få patienten att sluta bruka snus är att 

snusning är en mer accepterad vana i samhället.  

 

Många tandhygienister anser att uppgiften att få yngre personer motiverade att sluta bruka 

tobak är svårare än att få äldre att sluta bruka tobak, eftersom unga oftare uppger att 

tobaksstopp kommer att ske senare i livet. Dessutom har negativa effekter av tobaksbruket 

ännu inte hunnit uppkommit. Ett annat problem med att samtala kring snus är att många 

tandhygienister tycker att kunskap i ämnet saknas även om tandhygienisterna deltagit i 

kurser efter examen från tandhygienistutbildningen. Studier påvisar att insatser mot 

tobaksanvändning i tandvårdsituation eller i skolan ökar chansen för unga skall lyckas sluta 

bruka tobak (Carr & Ebbert 2007). 

 

1.15 Lärares hälsopedagogiska roll 

 

Som personal inom skolan har lärare möjlighet att främja en hälsosam livsstil bland barn. 

Lärarna har ett ansvar att lära ut ett hälsosamt beteende, samt lära ut värdering som ska 

följa barnet vidare i livet (Skolverket 2011). Personer som har sämre tillit från omgivande 

social miljö samt skolan, har en sämre uppskattad oral hälsa vilket betyder att omgivande 

miljö samt skolan är viktiga arenor som påverkar ungas orala hälsa (Furuta et al. 2012). 

Unga som har bättre självkänsla, framtidsambitioner, gör ansvarsfulla val, har god 

kommunikation inom familjen samt har övriga vuxna förebilder och känner ett 

engagemang från samhället, uppvisar ett bättre beteende gällande hälsoansvar, socialt stöd, 

stresshantering, kost och motion (Wang et al. 2011). Studier visar även att återkommande 

undervisning i ämnet oral hälsa ger eleverna en förbättrad munhygien och elever på skolor 

med regelbundna munhälsoprogram har bättre munhälsa och större kunskap om oral hälsa 

än elever på skolor med mindre frekvent munhälsoundervisning (Chandrashekar et al. 

2012). 
 

1.16 Samarbete tandhygienister och lärare 

 

En studie gjord av Hedman et al. (2009) visar att tandvårdspersonalen anser att arbetet ute 

på skolorna är viktigt och att skolan är en lämplig arena för hälsofrämjande arbete. 

Eftersom informationen kan hållas på en mer allmän nivå behöver inte 

tandvårdspersonalen se eleverna som patienter på samma sätt som när barnen kommer till 

tandvårdskliniken. För att uppnå en bra munhälsolektion är ett fungerande samarbete 

mellan lärare och tandvårdspersonal viktigt. Tandvårdspersonal anser att lärarnas attityd 

mot munhälsan är viktigt och betraktas som en förutsättning för en bra munhälsolektion. 

Information som tandvårdspersonalen vill ha med i undervisningen på skolorna är 

information om orala sjukdomar, kostvanor, fluor och munhygien. Syftet med oral 

hälsoundervisning är inte enbart att ge fakta utan att även skapa ett deltagande bland 

eleverna, vilket skapar ett engagemang för individens privata hälsa. 

Undervisningen skall väcka tanken att sjukdom i munnen inte är något normalt och att 

eleverna lätt kan göra något åt situationen. 

Tandhygienister och lärare har gemensamt att de arbetar med människor och kan ses som 

förebilder. Lika viktigt som för en lärare att leva som vederbörande lär ut, så är också 

tandhygienisten en viktig förebild för patienterna gällande god oral hälsa. Att ta reda på 

vilka vanor och riskbeteenden som finns bland ämneslärar- och tandhygieniststudenter är 

intressant och kan ge en inblick i hur prioriterat ett oralt hälsosamt beteende är för en grupp 

människor som i framtiden skall lära ut och vägleda människor i viktiga val i livet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva egenvårds, tobaks och kostvanor bland första års 

studenter på tandhygienist- och ämneslärarprogrammet vid ett universitet i Sverige. 
 

2.2 Frågeställningar 

 

Vilka kostvanor förekommer? 

Vilka egenvårdsvanor förekommer? 

Vilka tobaksvanor förekommer? 
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3. Metod 

 

3.1 Definition av begrepp 

 

I studien definieras kostvanor som intagsfrekvens av mat och dryck, egenvårdsvanor som 

fluoranvändning, tandborstning samt approximalrengöring och tobaksvanor som vanor att 

röka och snusa. 

 

3.2 Design 

 

En tvärsnittsstudie med hjälp av en enkät. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. 

 

3.3 Urval 
 

Urvalet bestod av 46 tandhygieniststuderande och 42 ämneslärarstuderande som studerade 

första året på ett universitet i Sverige. Åldern på deltagarna var från 18 år och uppåt.   

 

Av totalt 88 tillfrågade deltagare svarade 23 deltagare på enkäten. Studien hade ett bortfall 

med 65 deltagare. Sexton individer från ämneslärarprogrammet och sju individer från 

tandhygienistprogrammet svarade på enkäten. Bortfallet bland ämneslärarprogrammet 

studenter var 26 individer (61,9 %) och bortfallet bland tandhygienistprogrammet studenter 

var 39 individer (84,7 %). Urvalet bestod slutligen av 23. Bland deltagarna var 2 individer 

män och 21 individer var kvinnor.  

 

3.4 Datainsamling  

Programansvariga för tandhygienist- och ämneslärarprogrammet kontaktades via mail. 

Programansvariga fick ett informationsbrev (Bilaga 2) gällande undersökningen. 

Tandhygienist- och ämneslärarprogrammets studenter fick vid tillfället för deltagandet ett 

informationsbrev (Bilaga 3) samt en enkät (Bilaga 1) via mail. Studenterna informerades 

via informationsbrevet om vilka vi var, undersökningens syfte och att deltagandet var 

frivilligt och anonymt. 

 

Enkäten skickades ut via webb baserade enkätverktyget Survey & Report. Survey & 

Report bearbetade även svaren vilket innebar att deltagarna inte kan knytas till enkätsvaren. 

Lärarstudenterna fick enkäten skickad till privat e-post och tandhygieniststudenterna fick 

enkäten skickad till e-post vid lärosätet. Samtliga deltagare fick 14 dagar att svara på 

enkäten och efter 7 dagar skickades en påminnelse ut till samtliga studenter som inte hade 

svarat på enkäten.  

 

Efter inhämtandet av informerat samtycke från studenterna, fyllde studenterna i enkäten 

innehållande 15 frågor och skickade därefter in enkäten via Survey & Report till 

författarna. Studenter som valde att inte medverka i studien svarade inte på enkäten. 

Studenter som inte svarade på enkäten räknades till bortfall. Endast författarna hade 

tillgång till insamlad data som behandlades anonymt och oåtkomliga för allmänheten i 

Survey & Report, fram tills svaren bearbetats och redovisats i form av en kandidatuppsats. 

Efter att studien avslutats och svaren bearbetats försvann författarnas tillgång till 

enkätverktyget Survey & Report. 
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3.5 Databearbetning 
 

Enkäterna bearbetades och sammanställdes gemensamt av författarna med hjälp av 

enkätverktyget Survey& Report samt kalkylprogrammet Excel. Studien redovisas med 

deskriptiv statistiskt i löpande text och i form av frekvenstabeller. 
 

3.6 Etiska överväganden 

 

Studien har granskats av etikkommittén på Karlstads universitet avdelningen för hälsa och 

miljö. Texten i uppsatsen redovisas utan värderingar från författarna. 
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4. Resultat  

 

4.1 Ålder 

 

Av ämneslärarstudenterna var åtta individer i åldern 18-25 år. Fyra var i åldern 26-30 år, en 

var i åldern 31-40 år, två var i åldern 41-50 år och en individ i åldern 50 +. Bland 

tandhygieniststudenterna var två deltagare i åldern 18-25 år. Tre var 26-30 år. En deltagare 

var i åldern 31-40 år och en ålder 41-50 år.  

 

Tabell 1. Ålder bland deltagande tandhygienist- och ämneslärarstudenter. 

Ålder  

(år) 

Tandhygieniststuderande 

(antal) 

Ämneslärarstuderande  

(antal) 

18-25  2  8  

26-30 3 4  

31-40 1  1 

41-50  1  2 

50 + 0 1 

 

 

4.2 Egenvårdsvanor 

 

Bland ämneslärarstudenterna uppgav en deltagare att de borstade tänderna mer än 2 gånger 

per dag (Tabell 2). Tolv individer borstade tänderna 2 gånger per dag, en borstade tänderna 

1 gång per dag och två uppgav att de borstade sina tänder några gånger i veckan. Bland 

tandhygieniststudenterna uppgav samtliga sju deltagare att de borstade tänderna 2 gånger 

per dag. 

 

Tabell 2. Tandborstningsfrekvens bland tandhygienist- och ämneslärarstudenter.  

Tandborstningsfrekvens Tandhygieniststuderande 

(antal) 

Ämneslärarstuderande 

(antal) 

Mer än 2 gånger per dag 0  1 

   Två gånger per dag 7  12  

    En gång per dag 0  1  

Några gånger i veckan 0 2 

 

Egenvårdsvanor med approximalt hjälpmedel bland ämneslärarprogrammets studenter 

studerades (Tabell 3). Fem uppgav att de gjorde rent approximalt flera gånger i veckan. 

Nio individer uppgav att de gjorde rent någon gång ibland och två uppgav att de gjorde 

sällan eller aldrig rent mellan tänderna. Bland tandhygieniststudenterna uppgav två 

individer att de gjorde rent approximalt varje dag. Tre individer uppgav att de gjorde rent 

approximalt flera gånger i veckan och två uppgav att de gjorde rent någon gång ibland. 

 

Tabell 3. Approximal rengöringsfrekvens bland tandhygienist- och ämneslärarstudenter.  

Approximal 

rengöringsfrekvens 

Tandhygieniststuderande 

(antal) 

Ämneslärarstuderande 

(antal) 

Varje dag 2  0  

Flera gånger i veckan 3  5  

Några gånger i veckan 2  9  

Sällan eller aldrig 0  2  
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Egenvårdsvanor med extra fluorpreparat studerades och bland ämneslärarstudenterna 

uppgav sex deltagare att de använde fluorsköljning, två uppgav att de använde 

fluortuggummi, två uppgav att de använde fluortabletter och sex uppgav att de inte 

använde något extra fluorpreparat utöver tandkrämen.  

Bland tandhygieniststudenterna uppgav fem individer att de använde fluorsköljning och två 

uppgav att de använde fluortuggummi som extra fluorpreparat utöver tandkrämen. 

 

På frågan om deltagaren sköljde munnen med vatten efter tandborstning svarade sex 

individer av ämneslärarstudenterna att de sköljde munnen med vatten efter tandborstning 

och tio svarade att de inte sköljde munnen med vatten efter tandborstning.  

Bland Tandhygieniststudenterna svarade två deltagare att de sköljde munnen med vatten 

efter tandborstning och fem svarade att de inte sköljde munnen med vatten efter 

tandborstning. 

 

4.3 Kostvanor 

 

Kostvanorna studerades och en deltagare av ämneslärarstudenterna uppgav att individen 

aldrig åt något mellan huvudmålen (frukost, lunch och middag). Tolv uppgav att de åt 1-3 

gånger, tre uppgav att de åt 4-6 gånger. Bland tandhygieniststudenterna uppgav fem 

deltagare att de åt 1-3 gånger, två uppgav att de åt 4-6 mellan huvudmålen. 

 

Dryckesvanorna med sötade drycker mellan huvudmålen (frukost, lunch och middag) 

bland ämneslärarstudenterna undersöktes (Tabell 4) och tio deltagare uppgav att de aldrig 

drack sötad dryck mellan huvudmålen, fyra att de drack sötad dryck 1-3 gånger om dagen 

och två uppgav att de drack sötad dryck 4-6 gånger per dag mellan huvudmålen. Bland 

tandhygieniststudenterna uppgav fem individer att de aldrig drack sötad dryck mellan 

huvudmålen och två uppgav att de drack sötad dryck 1-3 gånger om dagen mellan 

huvudmålen.  

 

Tabell 4. Dryckesfrekvens med sötade drycker mellan huvudmålen bland tandhygienist- 

och ämneslärarstudenter.  

Dryckers frekvens 

 

Tandhygieniststuderande 

(antal) 

Ämneslärarstuderande 

(antal) 

Ingen gång 5  10  

Mellan 1-3 gånger per dag 2  4  

Mellan 4-6 gånger per dag 0  2  

Mellan 7-10 gånger per 

dag 

0  0 

Mer än 10 gånger per dag 0  0  

 

4.4 Tobaksvanor 

 

Cigarrettrökning bland ämneslärarprogrammets studenter studerades och 2 deltagare 

uppgav att de rökte och fjorton att de inte rökte. Av studenterna som uppgav att de rökte 

var det en som rökte ibland/feströkte och en som rökte 11-20 cigaretter om dagen. Bland 

tandhygieniststudenterna svarade samtliga sju deltagare att de inte rökte.  

 

I frågan om snusbruk uppgav en deltagare av ämneslärarstudenterna bruk av snus med en 

dosa per dag. Femton deltagare bland ämneslärarprogrammets studenter uppgav att de inte 
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snusade. Bland tandhygieniststudenterna svarade samtliga sju deltagare att de inte brukade 

snus.  

 

Fyra deltagare bland ämneslärarstudenterna uppgav att de någon gång rökt vattenpipa 

bland tandhygieniststudenterna var det en deltagare som någon gång rökt vattenpipa. 
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5. Diskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva egenvårds, tobaks och kostvanor bland första års 

studenter på tandhygienist- och ämneslärarprogrammet vid ett universitet i Sverige. 
Resultatet av studien visar att majoriteten av deltagarna bland både ämneslärarstudenterna 

och tandhygienistsstudenterna uppvisar goda munhälsovanor samt tobaksvanor. Gällande 

egenvårdsvanor borstar majoriteten av studenterna tänderna två gånger per dag, använde 

approximala hjälpmedel samt extra fluorpreparat utöver tandkrämen. Kost och 

intagsfrekvens av sötade drycker visade goda resultat då majoriteten hade 1-3 intag utöver 

de tre huvudmålen samt att majoriteten av deltagarna aldrig dricker sötad dryck mellan 

måltiderna. Tobaksbruket var lågt både gällande rökning och snusning och studien visar 

även att en klar majoritet av deltagande studenter aldrig testat att röka vattenpipa. 

    

5.1 Metoddiskussion 

 

Studien gjordes över internet och studenterna träffade aldrig författarna till studien. 

Deltagandet var även frivilligt och anonymt. Fördelarna med upplägget var att studien 

kunde genomföras när det passade studenterna, inom en tidsram på två veckor. Inte heller 

blev studenterna påverkade av författarna när studenterna svarade på enkäten vilket kan ha 

gjort att svaren vart mer sanningsenliga. Studien var även resurssparande eftersom inga 

utgifter behövdes läggas ut för att nå ut till studenterna.  

 

Validiteten i studien är låg på grund av det stora bortfallet (73,9 %). Gällande validiteten av 

svaren i studien, kan faktorn att författarna inte var på plats bidragit till att svarande 

studenterna lämnade korrekta svar eftersom studenterna inte känner någon press från 

författarna. Samtidigt medföljer författarnas frånvaro att deltagande studenter inte kunnat 

ställa frågor gällande undersökningen och enkäten, vilket kan ha medfört 

missuppfattningar kring frågorna som lett till att studenterna inte svarade sanningsenligt. 

För att undvika att missförstånd gällande frågorna hade frågorna, innan studien, kunnat 

testas på en testgrupp för att fastställa att frågorna förstods och tolkades på det sätt 

författarna avsett att frågorna skulle tolkas. 

 

Tandhygieniststudenterna var en grupp som förväntades ha ett bra oralt hälsobeteende 

eftersom studenterna läser om ämnet oral hälsa. Tandhygieniststudenterna kan ha känt en 

press att ge svaren som studenterna tror att författarna vill ha, istället för att svara på hur 

studenterna verkligen gör. Faktorn att ge ett, troligtvis, önskat svar istället för verkliga 

svaret kan ha bidragit till resultatet av tandhygieniststudenternas goda munhälso- och 

tobaksbeteenden. Ämneslärarstudenterna kan ha påverkats av faktorn att författarna till 

studien studerar till tandhygienister och kan därför också gett svar som 

ämneslärarstudenterna tror att författarna vill ha.  

 

Faktorn att endast två män deltog i studien gör att manliga studenterna som deltog och 

redovisas i studien kan bli utpekade vilket hade undvikits om fler manliga deltagare deltog 

i studien.  

 

För att fastställa bästa datainsamlingsmetoden kunde vi ha utfört ett metodprov till en 

mindre urvalsgrupp för att se om responsen var god nog för att användas på ett större urval 

eller om insamlingsmetoden skulle skett på annat vis.  

 

En orsak till studiens stora bortfall kan vara att studien genomfördes via mail istället för att 
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författarna mötte studenterna personligen. En annan möjlig orsak kan vara att mailet om 

studien förbisågs eller glömdes bort bland studenternas övriga mail i inboxen. Skillnader 

fanns mellan ämneslärarprogrammets studenter och tandhygienistprogrammets studenter 

gällande vilken mail som enkäterna skickades ut på. Ämneslärarstudenterna fick enkäten 

skickad till privata mailen och tandhygieniststudenterna fick enkäten skickad till mailen 

via lärosätet. Tandhygieniststudenterna hade en lägre svarsfrekvens än 

ämneslärarstudenterna. En spekulation om vad orsaken till att tandhygieniststudenterna 

hade en lägre svarsfrekvens än ämneslärarstudenterna kan vara att 

tandhygieniststudenterna fick undersökningen på mailen via lärosätet istället för den 

privata mailen vilket kan ha bidragit till att enkäten översågs. Kanske att mail på privata 

mailen känts mer personligt och viktigt än mail som kommer på mailen via lärosätet.  

 

Tidpunkten när studien genomfördes kan ha orsakat lägre svarsfrekvens. Enkäten 

skickades i slutet på december 2012 till ämneslärarstudenterna och i början på januari till 

tandhygieniststudenterna. Datumen för utskicket av studien var under en period på året när 

troligtvis många studenter i urvalet har skolpaus. En övrig orsak kan också vara att 

datumen kan ha infallit i samband med eventuella tentamen samt nya kursstarter för 

studenterna, vilket kan ha gjort att mailen om undersökningen förbisågs. Att studien 

genomfördes olika tidpunkt är en svaghet i studien. Ämneslärarprogrammets studenter fick 

tillgång till studien i slutet på december 2012 och tandhygieniststudenterna fick tillgång till 

studien i början på januari 2013.  

 

Skulle studien göras om skulle båda grupper studenter ha exakt samma förutsättningar att 

svara på enkäten genom att enkäten skickats ut till samma typ av mail till bägge grupper 

studenter samt under samma tidsperiod. På grund av stort bortfall bör inte resultaten från 

studien generaliseras och ge svar på hur situationen ser ut för en större grupp ämneslärar- 

och tandhygieniststudenter.  

 

Författarna i studien har medvetet valt en urvalsgrupp med ett förväntat relativt gott 

resultat gällande munhälsovanor och tobaksvanor. Studien skall därför inte ses som ett 

generellt resultat för samtliga studenter som studerar vid ett universitet.  

Studien kan, med några ändringar gällande insamlande av data, genomföras på ett större 

urval och andra urvalsgrupper med syfte att beskriva munhälsovanor och tobaksvanor.  

 

5.2 Resultatdiskussion. 

 

Egenvårdsvanor 

 

Nitton av 23 deltagare i studien borstade tänderna två gånger per dag vilket stämmer 

överens med studien av Jensen et al. (2012) som också visar att majoriteten av svenska 

befolkningen borstar tänderna två gånger per dag vilket räknas som goda tandborstvanor. 

 

Majoriteten av deltagarna i studien använde någon typ av approximalt hjälpmedel för att 

göra rent mellan tänderna. Av ämneslärarstudenterna gjorde 14 av 16 individer rent mellan 

tänderna. Varav nio ämneslärarstudenter gjorde rent mellan tänderna någon gång ibland 

och fem gjorde rent flera gånger i veckan. Bland tandhygieniststudenterna gjorde samtliga 

rent mellan tänderna och två av sju av tandhygieniststudenterna gjorde rent mellan 

tänderna varje dag och tre av sju gjorde rent mellan tänderna flera gånger i veckan. 

Resultatet visar att tandhygieniststudenterna uppvisade en mer frekvent användning av 

approximala hjälpmedel än ämneslärarstudenterna. En viktig del i tandhygienistens arbete 
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är att främja hälsa och motverka sjukdom och komplikationer (SOS 2005). Judah et al. 

(2012) bekräftar att personer som har en positiv inställning till användning av tandtråd har 

en starkare vana att använda approximala hjälpmedel mer regelbundet. Totalt använde 21 

av 23 deltagare i studien approximala hjälpmedel för att göra rent mellan tänderna vilket 

också kan anses som en bra oral vana. Berchier et al. (2008) visade att endast 

tandborstning inte är tillräcklig vid oral rengöringen eftersom tandborstning inte rengör 

approximalt i tanduppsättningen. Approximala hjälpmedel bör därför användas utöver 

tandborstning. 

 

Majoriteten bland deltagande tandhygienist- och ämneslärarstudenter använde någon typ 

av extra fluorpreparat utöver tandkrämen. Av ämneslärarstudenterna använde tio av sexton 

individer någon typ av extra fluorpreparat utöver fluortandkrämen och av 

tandhygieniststudenterna använde samtliga någon form av extra fluorpreparat, vilket är ett 

positivt resultat. Bland deltagarna i studien var sköljning med fluorlösning vanligast 

använda produkten, därefter kom tuggummi innehållande fluor och sist fluortabletter. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxen tandvård visar dock att användningen av 

tuggummi och tabletter innehållande fluor har en låg evidensstyrka mot karies jämfört med 

sköljning med fluorlösning (SOS 2011). 

 

Gällande sköljning med vatten efter tandborstning svarade tio av sexton 

ämneslärarstudenter och fem av sju av tandhygieniststudenterna att studenterna inte sköljde 

med vatten efter tandborstning. Flera studier visar att svenska ungdomar har en låg 

kunskap om fluoridets positiva egenskaper och påverkan på oral hälsa (Jensen et al. 2012; 

Hugoson et al. 2005a). Få personer i studien av Jensen et al. (2012) uppgav att 

fluortandkräm var viktigaste källan till att undvika hål i tänderna. 

 

Deltagande studenter uppvisar i stort bra orala egenvårdsvanor. Resultatet visar att 

majoriteten borstade tänderna två gånger per dag och sköljde inte munnen med vatten efter 

tandborstningen vilket räknas som ett bra tandborstbeteende (Jensen et al. 2012). 

Majoriteten använde också någon form av approximalt hjälpmedel vilket är en 

förutsättning för att få alla ytorna av tänderna rena (Berchier et al. 2008) En anledning till 

det positiva resultatet bland deltagarna, speciellt bland tandhygieniststudenterna, kan vara 

att majoriteten var kvinnor och troligtvis besatt en viss grundkunskap om fluor. Jensen et al. 

(2012) visar att ett gott kariesförebyggande beteende oftare finns bland personer som har 

kunskap om fluoridets påverkan för oral hälsa och som använder fluortandkräm. 

Egenskaper som är kopplade till god oral hälsa är att vara yngre än 35 år, vara kvinna och 

att personen upplever god orala hälsa. 

 

Kostvanor 

 

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) äter svenska befolkningen, både vuxna och 

barn, i genomsnitt dubbelt så mycket godis, snacks, glass, läsk och alkohol i förhållande till 

vad som rekommenderas för att täcka näringsbehovet. Endast en liten del av vuxna svenska 

befolkningen uppfyller Livsmedelsverkets råd om frukt, grönsaker och fisk. Konsumtionen 

av frukt och grönsaker beräknas vara mindre än 200 gram frukt per person och dag, vilket 

är betydligt mindre än 500 gram som Socialstyrelsen rekommenderar.  

Livsmedelsverket (2009) påvisar att tre av tio personer i svenska befolkningen äter 

sötsaker i form av godis, läsk/saft eller kaffebröd minst en gång per dag utöver 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%5C
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%5C


 
 

18 
 

huvudmålen frukost, lunch och middag. Föreliggande studie visar att tolv individer av 

sexton deltagande ämneslärarstudenter åt 1-3 gånger utöver huvudmåltiderna och tre 

individer av 16 deltagande ämneslärarstudenter åt 4-6 gånger utöver huvudmålen. Bland 

tandhygieniststudenterna åt fem individer av sju deltagare 1-3 gånger utöver måltiderna 

och två individer av sju deltagare åt 4-6 gånger mellan huvudmålen. Dock visar inte 

studien om intagen är av typen sötsaker eller av ett mellanmål med icke kariogena 

egenskaper. En reviewstudie genomförd i USA av Mobley et al. (2009) visar att frekvent 

konsumtion av godis, glass, kakor och chips flera gånger i veckan leder till en ökad risk att 

drabbas av karies och tydliga kopplingar finns mellan hög konsumtion av enkla 

kolhydrater, främst sockerarter och en ökad kariesrisk.  

 

Bland samtliga svarande deltagare i studien uppgav ingen av deltagarna från varken 

ämneslärarprogrammet eller tandhygienistprogrammet att de åt 7-10 gånger eller mer per 

dag mellan huvudmålen. Deltagarna i studien studerar alla på universitet. Enligt 

Livsmedelsverket (2009) är ett högt intag av godis, kaffebröd/bullar samt övriga sötsaker 

vanligare bland personer som har kort utbildning. Dock är inte endast hög konsumtion av 

socker enda faktorn som påverkar kariesutvecklingen.  

 

Gällande dryckesvanor uppvisade majoriteten av studenterna både från 

ämneslärarprogrammet och tandhygienistprogrammet goda dryckesvanor. Tio individer av 

16 deltagande ämneslärarstudenter och 5 individer av 7 deltagande 

tandhygieniststuderande uppgav att de aldrig intog sötad dryck mellan huvudmåltiderna. 

Endast en liten del av deltagarna både från ämneslärarprogrammet och från 

tandhygienistprogrammet uppgav att de drack sötade drycker 1-3 gånger per dag mellan 

huvudmålen. Ingen av deltagarna från varken ämneslärarprogrammet eller 

tandhygienistprogrammet drack sötade drycker 7-10 eller mer per dag mellan huvudmålen. 

Benelam & Wyness (2010) visade i en reviewstudie att erosioner uppstår vid intag av sur 

föda och dryck i samband med ett lägre pH-värde.  

Karies orsakas främst av ett frekvent intag av sockerinnehållande produkter (SBU 2007). 

 

Jordbruksverket (2012) beskriver att från år 1980 till år 2010 har en tredubbling skett av 

konsumtionen av läskedrycker och cider i svenska hem. Till läskedrycker räknas enligt 

jordbruksverket inte enbart läsk utan även mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av 

socker eller aromämnen. Svenskar dricker enligt livsmedelsverket läsk/saft cirka 7 gånger i 

månaden och personer under 30 år dricker saft/läsk oftare än personer över 30 år. Enligt 

samma rapport äter kvinnor oftare godis och män dricker oftare saft/läsk 

(Livsmedelsverket 2009), vilket kan vara en förklaring till låga intaget av sötade drycker, 

eftersom majoriteten av deltagarna i vår studie var kvinnor. 

 

Tobaksvanor 

 

Resultatet i studien visar ett lågt tobaksbruk bland deltagarna både från tandhygienist- och 

ämneslärarprogrammet. I Sverige har andelen dagliga rökare minskat mellan åren 2004-

2011. Nedgången ser likartad ut för både män och kvinnor (FHI 2011).  

 

Bland ämneslärarstudenterna var 14 individer av 16 deltagare icke-rökare och bland 

tandhygieniststudenterna var samtliga icke-rökare. Av ämneslärarstudenterna som uppgav 

cigarettbruk, var en student feströkare/rökte ibland och en student rökte 11-20 cigaretter 

per dag. Cigarrettrökning har visats ha en betydande negativ effekt på munhälsan och 

tobaksexponering anses vara främsta orsaken till oral skivepitelcancer. Rökning ökar även 
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risken för parodontit och har en negativ inverkan på parodontal behandling, oral sårläkning, 

behandling med implantat samt vid kosmetisk tandvård (Carr & Ebbert 2007). Studier 

visade även att rökare mer sällan än icke rökare går till tandvården och att rökare hade en 

tendens att ha mer plack än icke rökare (Broadbent et al. 2011; Khami et al. 2007). 

 

I FHI:s undersökning som startade 2004 visar en viss minskning i andelen manliga 

dagligsnusare, medan andelen kvinnliga dagligsnusare i stort sett varit densamma under 

hela perioden. Enligt folkhälsoinstitutets undersökningar visar data att 20 % av männen 

och 4 % av kvinnorna var dagligsnusare år 2010. År 2011 var motsvarande siffra 18 % 

bland männen och 3 % bland kvinnorna (CAN 2011). 

 

Bland ämneslärarstudenterna var 15 individer av 16 deltagare icke snusbrukare. En individ 

av sexton deltagande ämneslärarstudenter var daglig snusare och brukade en dosa per dag. 

Bland tandhygieniststudenterna var samtliga sju deltagare icke snusbrukare. Bland snusare 

uppkommer oftare orala slemhinneförändringar, gingivala retraktioner, parodontal 

fästeförlust och blottade rotytor än bland icke snusanvändare (Rolandsson et al. 2005).  

 
Enligt Statens folkhälsoinstitut har 27 procent av svenska befolkningen i ålder femton år 

och uppåt provat att röka vattenpipa år 2009. Vilket innebär att Sverige ligger på en femte 

plats bland länder i Europa där vattenpipsrökning är som vanligast (FHI 2011). 

 

Bland ämneslärarstudenterna hade fyra individer av sexton deltagare någon gång rökt 

vattenpipa. Av tandhygieniststudenterna uppgav en individ av sju deltagande att individen 

någon gång rökt vattenpipa.  Precis som vid alla former av tobaksbruk ökar även rökningen 

med vattenpipa risken för olika negativa hälsoeffekter. Speciellt förknippas 

vattenpiparökning med matstrupscancer, kromosomavvikelser, lungornas och hjärtats 

funktion minskar, födelsevikten minskar, fertiliteten minskar, tandproblem och olika 

infektionssjukdomar ökar (Grekin et al. 2012). På marknaden finns också rökmassa av 

organiskt material utan tobak, men även sådan inhalering kan leda till hälsorisker (Statens 

folkhälsoinstitut [FHI] 2010). 
 

Samtliga studenter som rökte i studien var kvinnor och individer som brukade snus var 

män. Att samtliga deltagare som rökte var kvinnor kan styrka rapporten från CAN (2012) 

som visade att rökning är vanligast bland kvinnor. Studien visar att 15 procent bland 

svenska kvinnor och 13 procent av svenska männen är dagligrökare.  

 

Studiens validitet är tveksam eftersom deltagarantalet inte blev så stort som författarna 

hoppats på. Om fler män deltagit i studien hade tydligare paralleller kunnat dras till 

tidigare forskning gällande att män har sämre munhälsobeteende än kvinnor (Jensen et al. 

2012).  

 

Studien visar på vilka munhälso- och tobaksvanor som faktiskt finns i en grupp studenter 

som i framtiden aktivt skall arbeta med promotion av hälsobeteendet. Trots bortfallet kan 

ändå en tendens ses att studenterna i båda grupper har goda munhälso- och tobaksvanor. 

Studien visar även att ytterligare rum finns för förbättringar både för 

tandhygieniststudenterna och ämneslärarstudenterna kring ämnet oral hälsa och 

påverkande faktorer. 
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Framtida forskning 

 

Intressant hade varit att studera vidare kring om, och i vilken grad, patienter och elever 

anser att tandhygienister och lärares munhälsa är relevant för hur trovärdiga 

tandhygienister och lärare är i undervisningen av ett hälsobeteende. Intressant hade även 

vart att se om munhälso- och tobaksvanorna förändras med studietiden för deltagande 

tandhygienist- och ämneslärarstudenter. 

 

6. Konklusion. 

 

Studien visar att majoriteten av deltagarna har bra munhälsobeteende. Majoriteten borstar 

tänderna två gånger per dag, använde extra fluor utöver tandkräm och använde någon form 

av approximalt hjälpmedel. Majoriteten av deltagarna hade en intagsfrekvens på 1-3 extra 

intag per dag och drack aldrig sötad dryck mellan huvudmålen. Tobaksbruket bland 

deltagarna var lågt. 
 

Studien tillför ingen ny information utan stärker tidigare studier som finner liknande 

resultat. 
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Bilaga 1 

 

Frågeformulär 

 

Sätt ett kryss vid det alternativ Du tycker stämmer bäst överens med dig! 

 

1. Genom inlämnade av svars blankett godkänner Jag min medverkan i 

studien ”Munhälsovanor och tobaksvanor bland första års studenter vid ett 

tandhygienist- och lärarprogram” 

o Jag godkänner villkoren för denna studie. 

 

2. Ålder 

o 18-25 år 

o 26-30      

o 31-40     

o 41-50       

o 50+ 

 

3. Kön 

o     Kvinna 

o     Man 

 

4. Vilket program tillhör Du? 

o Tandhygienistprogrammet 

o Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 

 

 
5. Hur ofta borstar Du tänderna? 

o Mer än 2 gånger om dagen 

o 2 gånger per dag 

o 1 gång per dag 

o Några gånger i veckan 

 

  

6. Hur ofta gör Du rent mellan tänderna? 

o Varje dag 

o Flera gånger i veckan 
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o Någon gång ibland 

o Sällan eller aldrig 

 

 

7. Använder Du något extra fluorpreparat utöver din tandkräm? 

o Fluorskölj 

o Fluortabletter 

o Fluortuggummi 

o Inget extra fluorpreparat 

 

 

8. Sköljer Du munnen med vatten direkt efter tandborstning? 

o Ja 

o Nej 

 

 

9. Hur många gånger om dagen äter Du mellan huvudmålen? 
Med huvudmål menas frukost, lunch och middag. 

 

o Ingen gång   

o 1-3 gånger om dagen 

o 4-6 gånger om dagen 

o 7-10 gånger om dagen 

o ˃ 10- gånger om dagen 
 

10. Hur ofta dricker Du sötad dryck mellan huvudmålen? 

o Ingen gång   

o 1-3 gånger om dagen 

o 4-6 gånger om dagen 

o 7-10 gånger om dagen 

o ˃ 10- gånger om dagen 
 

11. Röker du? 

o Nej 

o Ja 

 

12. Hur mycket röker du? 

o Någon gång ibland (feströkare) 

o 1-10 cigaretter per dag 
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o 11-20 cigaretter per dag 

o ˃ 20 cigaretter per dag 
 

 

 

13. Snusar du nikotininnehållande snus? 

o Ja 

o Nej 

 

14. Hur mycket snusar du? 

o ≥ 1/2 dosa per dag 

o 1 dosa per dag 

o ˃ 1 dosa per dag 
 

15. Har du någon gång rökt vattenpipa? 

o Ja 

o Nej 
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Bilaga 2 

Informationsbrev huvudansvarig lärare 

 

Vi är två studenter som läser tredje året på Tandhygienistprogrammet 180 hp vid Karlstads 

Universitet. Under hösten 2012 kommer vi att utföra en enkätstudie till grund för vårt 

examensarbete i Oral hälsa. Syftet med undersökningen är att beskriva munhälsovanor och 

tobaksvanor hos första års studenter vid ett tandhygienist- och lärarprogram vid ett svenskt 

universitet. 
 

Uppsatsens betydelse är att få en djupare förståelse för studenternas levandesvanor som 

kan påverka den orala hälsan. Både tandhygienister och lärare har gemensamt att de arbetar 

med människor och kan ses som förebilder. Att undersöka munhälsovanor och tobaksvanor 

samt riskbeteenden för orala hälsan bland den här gruppen av studenter är intressant på 

grund av att det är personer som i framtiden skall arbeta med att hälsopedagogiskt påverka 

andra människor. 

 

Ert universitet har valts ut att delta i studien som är etiskt granskad och godkänd av 

Karlstads universitets etikkommitté, avdelning hälsa och miljö. Vid tidpunkten för 

datainsamlingen delges skriftlig information om studiens syfte och upplägg. Insamlad data 

är anonyma och att konfidentialitetskravet kommer att tillgodoses. 

Studenterna samtycker till deltagande genom att svara på enkäten. De fyller själv i enkäten 

anonymt på nätet och skickar in den till oss. Frågeformuläret innehåller totalt 14 frågor 

som berör person uppgifter, egenvård, kost och tobaksvanor och undersökningen beräknas 

ta cirka 6 minuter. Insamlade data kommer därefter att förvaras inlåsta av projektansvariga 

och oåtkomliga för allmänheten fram tills svaren bearbetas och redovisas i form av en 

kandidatuppsats. Därefter kommer materialet att förstöras i dokumentförstörare. 

 

Vid frågor rörande undersökningen kontakt:                                    Tandhygieniststuderande                                            

Handledare Lena Hellqvist 

Katarina Svensson                                                      Leg. Tandhygienist, 

E-post: sv_katarina@hotmail.com                            Tandhygienistprogrammet 180 hp             

Lisa Fogelberg                                                           Karlstad Universitet       

E-post: lisa_fogelberg@hotmail.com                        E-post: lena.hellqvist@kau.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisa_fogelberg@hotmail.com
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Bilaga 3 

Informationsbrev till deltagare             

Vi är två studenter som läser tredje året på Tandhygienistprogrammet 180 hp vid Karlstads 

Universitet. Under hösten 2012 kommer vi att utföra en enkätstudie till grund för vårt 

examensarbete i Oral hälsa. Syftet med undersökningen är att beskriva munhälsovanor och 

tobaksvanor hos första års studenter vid ett tandhygienist- och lärarprogram vid ett svenskt 

universitet. 
 

Uppsatsens betydelse är att få en djupare förståelse för studenters levandesvanor som kan 

påverka orala hälsan. Både tandhygienister och lärare har gemensamt att de arbetar med 

människor och kan ses som förebilder. Att undersöka munhälsovanor och tobaksvanor samt 

riskbeteenden för orala hälsan bland denna grupp av studenter är intressant på grund av att 

detta är personer som i framtiden skall arbeta med att hälsopedagogiskt påverka andra 

människor. 

 

Ert studentprogram har blivit utvalt att ingå i studien som är etiskt granskad och godkänd 

av Karlstads universitets etikkommitté, avdelning hälsa och miljö. Vid tidpunkten för 

datainsamlingen delges skriftlig information om studiens syfte och upplägg. Insamlad data 

är anonym och konfidentialitetskravet kommer att tillgodoses. Ni samtycker till deltagande 

genom att svara på enkäten. Ni fyller själv i enkäten anonymt på nätet och skickar in den 

till oss. Frågeformuläret innehåller totalt 14 frågor som berör person uppgifter, egenvård, 

kost och tobaksvanor och undersökningen beräknas ta cirka 6 minuter. Insamlade data 

kommer därefter att förvaras inlåsta av projektansvariga och oåtkomliga för allmänheten 

fram tills svaren bearbetas och redovisas i form av en kandidatuppsats. Därefter kommer 

materialet att förstöras i dokumentförstörare. 

 

 De studenter som svarade på enkäten vid närträffen tisdagen den 11/12 -12 ombeds svara 

igen eftersom enkäterna vid detta tillfälle har makulerats. 
                                                

Vid frågor rörande undersökningen kontakta: 

Tandhygieniststuderande                                            Handledare Lena Hellqvist 

Katarina Svensson                                                      Leg. Tandhygienist, 

E-post: sv_katarina@hotmail.com                            Tandhygienistprogrammet 180 hp             

Lisa Fogelberg                                                           Karlstad Universitet       

E-post: lisa_fogelberg@hotmail.com                        E-post: lena.hellqvist@kau.se 
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