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Sammanfattning 

Bakgrund: För att kunna behålla en god oral hälsa behöver barn och ungdomar ha ett adekvat 

kostintag samt goda munhygienvanor. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kost- och 

munhygienvanor hos asylsökande 15-16- åringar i Sverige. Material och Metod: Studien var en 

kvantitativ enkät-studie som genomfördes i Jönköpings kommun. Datainsamlingsinstrument var en 

enkät bestående av 30 frågor. Studien omfattade nittioen 15-16- åriga asylsökande ungdomar, 

övervägande pojkar. Enkäten delades ut i skolorna där ungdomarna gick. Resultat: Avseende 

måltidsvanor visade sig att lunch och middag var de två regelbundna måltiderna som majoriteten av 

deltagarna åt. Gällande kostvanor visade det sig att de flesta deltagarna konsumerade sockerrika 

produkter mer än en gång i veckan. Det fanns statistiskt signifikanta skillnader avseende 

chips/popcorn, saft, chokladdryck och läsk då ungdomarna från Afghanistan konsumerade mer än de 

från Syrien. Angående munhygienvanor angav majoriteten att de borstade tänderna två gånger per 

dag, dock använde inte alla fluortandkräm. Slutsats: Resultatet av denna studie visade bristfälliga 

kost- och munhygienvanor hos de asylsökande 15-16- åringarna i Jönköpings kommun, Sverige. Dessa 

beteenden i kombination med de odontologiska och socio-kulturella faktorer samt att vara tonåring 

definierar dessa ungdomar som riskpatienter för utveckling av orala sjukdomar. 

 

Nyckelord: utländsk bakgrund, ungdomar, diet, karies, munhygien 

 

  



 
 

Dietary- and oral hygiene habits of 15-16 years old 
asylum seekers 

 

Summary 

Background: To maintain good oral health should adolescents have an adequate food intake and 

good habits regarding oral hygiene. Purpose: The aim was to investigate dietary and oral hygiene 

habits of 15-16 years old asylum seekers in Sweden. Material and Method: The study was a 

quantitative survey made in Jönköping. To collect data for the study the authors used a paper-based 

questionnaire containing 30 questions. The study included 91 adolescents and the majorities were 

male. The questionnaire was distributed to the participants at their schools. Result: Regarding meal 

habits, lunch and dinner were the two meals that consumed on a regular basis by a majority. Dietary 

habits showed that the majority consumed products with high sugar content more than once a week. A 

statistically significant difference was found regarding the consumption of chips/popcorn, lemonade, 

chocolate milk and soft drinks. The participants from Afghanistan had a greater consumption than the 

participants from Syria. When they were asked about oral hygiene, majority answered that they brush 

their teeth twice a day. Conclusion: Results showed insufficient habits regarding diet and oral 

hygiene for the 15-16 years old asylum seekers in Sweden. These habits combined with odontological, 

sociocultural factors and being teenagers defines them as a risk group for developing oral diseases. 

Keywords: foreign background, adolescent, diet, tooth decay, oral hygiene 
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Inledning 

Målet med tandvården är att uppnå en god oral hälsa vilket omfattar förebyggande, utredande och 

behandling av orala sjukdomar eller skador (1). Ogynnsam kost och dålig munhygien definieras som 

riskfaktorer som kan leda till orala sjukdomar (2). Majoriteten av befolkningen som lever i fattigdom 

samt under sämre omständigheter i utvecklingsländerna har ingen tillgång till förebyggande tandvård 

och löper därmed större risk för att utveckla orala sjukdomar (3). Dessa människor utgör majoriteten 

av de asylsökande som söker skydd i andra länder på grund av olika omständigheter, inte minst i 

Sverige. Att kunna identifiera riskfaktorer och därmed planera ett förebyggande arbete för att uppnå 

eller bibehålla individens orala hälsa är huvudsakligen tandhygienistens arbete (4). 

 

Bakgrund 

Asylsökande barn 

Ett asylsökande barn är en individ upp till 18 år som har lämnat sitt land och söker skydd i något annat 

land på grund av flykt (barnet kan inte få skydd i hemlandet eller riskerar att bli utsatt för olika 

förföljelser), annan typ av skyddsbehövande (barn som är rädda att återvända till sitt hemland) eller 

några särskilda omständigheter (behövs bedömning av barnets fullständiga situation). Det kan ta olika 

lång tid tills barnet får komma på asylutredning och bedömning av dess rätt till uppehållstillstånd, 

särskilt i de nuvarande omständigheterna med flyktingströmmen från mellanöstern. Under hela sin 

vistelse i Sverige har barnet rätt till förskola, skola, sjukvård, tandvård och liv på samma villkor som 

alla andra barn i det svenska samhället. 

 

Under 2015 kom 63 568 asylsökande barn till Sverige, varav det största antalet kom från Afghanistan 

och Syrien. Under 2016 förväntas det komma in mellan 100 000-170 000 asylsökande varav enligt 

beräkningar kommer cirka 16 000-33 000 att vara ensamkommande barn (5). 

Oral hälsa 
Oral hälsa är ett begrepp som enligt WHO (World Health Organization) definieras som “free of chronic 

oro-facial pain, oral and pharyngeal (throat) cancer, oral tissue lesions, birth defects such as cleft lip 

and palate, and other diseases and disorders that affect the oral, dental and craniofacial tissues, 

collectively known as the craniofacial complex” (6).  

 

Det sägs att oral hälsa eller ohälsa är något som upplevs av individen själv medan det behövs en 

profession för att konstatera om individen är frisk eller sjuk (7). För att uppnå oral hälsa är god 

munhygien och bra kostvanor avgörande faktorer. Det kan sägas att oral hälsa är mer än bra tänder, 

det är även viktigt för den allmänna hälsan och för att människan ska må bra (8). 

 

Bestämningsfaktorer för oral hälsa 

Kultur 
I dagens läge påverkas och beblandas kulturer över hela världen genom att många människor 

förflyttas hela tiden (9). Inom begreppet kultur räknas bland annat etnicitet och socioekonomi (10). 
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Skillnaderna avseende den orala hälsan hos barn med olika etniciteter kan bero på bestämnings-

faktorer så som socioekonomi, utbildning och föräldrars civilstånd (10). En del av Sveriges kultur 

innefattar bland annat regelbundna tandvårdsbesök samt goda kunskaper om oral hälsa. Det är inte 

alla länder som har regelbundna besök till tandvården samt fri tandvård upp till en viss ålder (11). Ofta 

besöks tandvården vid oral smärta men inte i preventionssyfte (12). 

 

Föräldrar har stor påverkan på barnen gällande attityd till tandvården. Finns det ingen kunskap om 

det orala hälsobeteendet för det med sig en sämre oral hälsa (13). Föräldrar med utländsk bakgrund 

har även stort inflytande på ungdomars mat- och munhygienvanor som kan skilja sig en hel del från de 

”svenska” vanorna (14).  

 

Kost och kostvanor 
Kosten är en viktig del i alla barns tillväxt och utveckling. För att kunna behålla god oral hälsa behöver 

barn och ungdomar ha ett adekvat kostintag. Rekommendationer från Livsmedelsverket är att de äter 

fyra till sex gånger per dag med regelbundna måltider som består av frukost, lunch, middag och 

mellanmål. På så sätt får de tillräckligt med näringsintag av protein, fett, kolhydrater, vitaminer och 

mineraler i sig och behovet av småätande minskar (15). 

 

Sockerrik mat innehåller mycket kalorier och ger därmed mer energi men mindre näringsvärde. För 

att uppnå en energibalans i kroppen i tonåren rekommenderas ett kolhydratintag av 45-60 E% 

(procent av måltidens energiinnehåll) varav max 10 E% av tillsatt socker (16).  Detta rekomenderas 

även av WHO som också rekommenderar en minskning av den totala sockerintaget på mindre än 10 

E%. Barn och ungdomar som ofta konsumerar sockerrika livsmedel som godis, kakor, glass, 

nyponsoppa, sötade flingor, saft, läsk och sötad fruktyoghurt överskrider med säkerhet den 

rekommenderade mängden (16). I en undersökning gjord av Riksmaten bekräftades det att 4-åringar, 

barn i årskurs 2 och 5 att livsmedel som snacks, godis, efterrätter som glass, bakverk, läsk gjorde 

ungefär en fjärdedel av barnens dagliga energiintag.  

Barnen i samma studie konsumerade i genomsnitt två deciliter sockerrik saft och läsk per dag (17). 

Sverige har haft en ökning med 52% i konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror, det noterades en 

tredubbling av konsumtionen av läskedrycker, cider, mineral- och kolsyravatten med tillsatt socker i 

under perioden 1980-2014 (18). 

 

Munhygien 
Att borsta tänderna och mekaniskt avlägsna de bakteriebeläggningar som bildas är en grund-

förutsättning för att uppnå en god munhygien. Det är väldigt individuellt hur tandborstningen sker 

och hur lång tid utförandet tar. Det är viktigt att individanpassa ett munhälsovårdsprogram för att 

uppnå det bästa resultatet avseende patientens orala hälsa. Vid manuell tandborstning är det viktigt 

att borsta alla ytor fram till tandköttskanten genom att föra tandborsten fram och tillbaka med mindre 

rörelser för att rengöra tand efter tand.  
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Tandborsten ska vinklas 45 grader och hela tiden ha kontakt med tandkött och tandyta. Angeläget att 

tänka på är att ha ett lätt tryck för att inte skada omkringliggande vävnad, vilket utgår från BASS 

metoden (19). Det är vetenskapligt bevisat att det är effektivare att använda sig av en eltandborste än 

en manuell tandborste (20). För att det ska vara möjligt att upprätthålla en god munhygien är 

rekommendationen att borsta tänderna två gånger dagligen och använda tandkräm som innehåller 1 

000-1 500 ppm fluor (21).  

Oral ohälsa 

Erosionsskador 
Erosion definieras som en kemisk process som leder till förlust av tandens hårdvävnad utan 

involvering av bakterier. Erosionens etiologiska faktorer kan delas in i externa och interna. I de 

externa faktorerna ingår syror som härstammar från kosten (mat och dryck), men även arbetsmiljö-

relaterade faktorer som individer exponeras för i vissa industrier (luftburensyra). Interna faktorer som 

kan orsaka erosion är syror som kommer upp i munhålan från magsäcken, oftast vid olika sjukdomar 

och ätstörningar. Emaljen försvinner skiktvis varje gång den exponeras och skadorna blir irreversibla. 

Det kan leda till estetiska och funktionella problem oftast på grund av blottlagt dentin som är känsligt 

för temperaturväxling och beröring (22). 

 

Gingivit och parodontit 
Bakterieansamlingar vid tandköttskanten kan orsaka gingivit av olika grader som beror på mängden 

bakterier och biologiska produkter. Om bakteriebeläggningarna inte avlägsnas i god tid kan det leda 

till utveckling av kronisk parodontit som i sin tur kan leda till förlorade tänder. 

 

En typ av gingivit som tonåringar kan drabbas av är ”puberty gingivitis”. Det är en typ av tandkötts-

inflammation orsakad av en ökad ström av sexuella steroidhormoner som är karaktäristiska för denna 

period (23). 

 

Karies 
Karies är en multifaktoriell sjukdom och en av de vanligast förekommande kroniska infektions-

sjukdomarna i världen. Det förekommer som ett resultat av en obalans mellan angrepps- och 

försvarsfaktorer i munhålan avseende kost, bakteriearter, saliv och fluor (24).  

 

Kost 
Kost, kolhydratinnehåll, dess konsistens och intagsfrekvens har stor betydelse för kariesutveckling. 

Frekvent intag av sockerrik kost, framförallt sackaros och tillsatt socker, ökar risken för karies. Vid 

varje intag av framförallt sockerrik kost sänks pH-värdet i munnen som följd av bakteriernas 

syraproduktion, vilket leder till demineralisering av tandytan och gör att tandens hydroxylapatit-

kristaller luckras upp. Om perioderna med demineralisering är fler än remineraliseringsperioderna, 

där hydroxylapatitkristaller återbildas, uppstår en tandsubstansförlust (24). 

Frekvent konsumtion av sockerhaltiga drycker mer än tre gånger per dag, samt konfektyrvaror och 

andra sockerrika livsmedel oftare än en gång per vecka redan vid ett till tre års ålder förknippas med 

förekomst av karies approximalt hos ungdomar i femton års ålder (25). 
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Oregelbundna måltider hos tonåringar och framförallt vanan att hoppa över frukosten beskrivs som 

klar bidragande faktor till kariesutveckling (26-28). Dessutom var dessa negativa livsstilsfaktorer i 

kombination med frekvent intag av sockerhaltiga livsmedel bidragande faktorer till tonåringars 

tanderosion och kariesförekomst (29).  

 

Bakteriearter 
Lactobaciller och Streptococus Mutans är genom sin syraproduktion, möjlighet till överlevnad och 

förökning i den sura miljön de mest involverade bakterierna i kariesprocessen (24). 

 

Saliv 
För att kunna motverka kariogena angreppsfaktorers negativa verkan på tanden fungerar saliven som 

en viktig försvarsfaktor. Saliven, dess mängd, dess buffrande, antibakteriella, smörjande, skyddande 

och metabola funktioner bidrar till upprätthållande av balansen i munhålan. Detta kan motverka 

demineraliseringen och utvecklingen av karies (24). 

 

Fluor 
Fluor är en försvarsfaktor med betydelsefull kariesförebyggande effekt. Den lokala effekten som fluor 

genomför via saliven på tandens hårda yta ökar emaljens motstånd mot det sänkta pH-värdet orsakat 

av bakteriernas syraproduktion genom absorbering och integrering av fluor i kristallappatitens 

struktur. De absorberade fluoridjonerna försvarar emaljytan av ny uppluckring vid sänkning av pH-

värdet. Remineraliseringsprocessen påskyndas genom lockning av kalciumjjoner och 

demineraliseringen minskar.  

  

Oral hälsa och utländsk bakgrund  
De olika kulturella och socioekonomiska faktorerna styrker effekten av riskfaktorerna på den orala 

hälsan hos barn och ungdomar (30). Att kosten inte betraktas som en riskfaktor för orala hälsan hos 

familjer som har flyttat från länder utanför västvärlden medför större risk att barnen från dessa 

familjer utvecklar karies (31). Dessutom saknar barn och ungdomar med utländsk bakgrund 

regelbundna tandrengöringsvanor som bidrar till en hög kariesprevalens (28). Även bland barn som 

levde under samma låga socioekonomiska omständigheter hade barn med utländsk bakgrund mindre 

gynnsam oral hälsa med högre kariesprevalens och hade fått mindre av den professionella tandvården 

jämfört med de inhemska barnen (32). 

 

Problemformulering 

Med tanke på den nuvarande flyktingströmen från mellanöstern, kommer allt fler människor att söka 

skydd i Sverige. Enligt Migrationsverket prognoser kommer en stor del av dem att vara barn och 

ungdomar och majoriteten av dem kommer att få permanent uppehållstillstånd och fortsätta leva i 

någon av Sveriges kommuner. Många av de nyinkomna ungdomarna är i 15-16 års ålder som är en 

riskålder för utveckling av munsjukdomar, eftersom de permanenta tänderna blivit utsatta för 

påverkan i den orala miljön under flera år (33). Dessutom kan ungdomar ha en ökad känslighet för 

kariesskador på approximala tandytor, framförallt på premolarer och molarer (24). 
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Åldersgruppen 15-19 år anses vara en viktig grupp för bedömning av eventuell utveckling av 

parodontal sjukdom (33). Därför var det värdefullt att få mer kunskap om asylsökande 15-16-åringars 

kost- och munhygienvanor som definieras som riskfaktorer för oral hälsa. Denna kunskap kan 

användas till att planera det mest lämpliga munhälsofrämjande arbetet för dessa ungdomar. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka kost- och munhygienvanor hos asylsökande 15-16- åringar i 

Sverige. 

Frågeställningar 
Vilka vanor har asylsökande 15-16- åringar när det gäller intag av sockerhaltig kost? 

Vilka munhygienvanor har asylsökande ungdomar? 

Finns det någon skillnad mellan asylsökande ungdomars kost- och munhygienvanor beroende på 

deras ursprung?  

  



6 
 

Material och metod 

Studiedesign 
Studien var en kvantitativ enkätstudie. 

 

Population 
I perioden då enkätundersökningen genomfördes fanns 140 asylsökande 15-16- åringar i Jönköpings 

kommun varav 124 ensamkommande. De flesta kom från Afghanistan, Syrien och Irak, men det fanns 

även från Iran, Eritrea, Kosovo, Azerbajdzjan, Somalia och Georgien. De nyanlända barnen i 

Jönköpings kommun med rätt till grundskola påbörjar sin utbildning i en kartläggningsgrupp på 

Roselundskolan i Jönköping för att kunskaper och erfarenheter skall utvärderas. Det används som en 

grund för vilken förberedelseklass och årskurs de sedan kommer att fortsätta i. Under den period som 

kan vara upp till två månader börjar barnen lära sig det svenska språket och fortsätter med det även i 

förberedelseklassen med möjlighet om att få undervisning i övriga grundskoleämnen (34). 

 

Urval 
Det gjordes ett konsekutivt urval, alla asylsökande 15-16- åringar som under denna studies tidsperiod 

var registrerade inom Jönköpings kommun och som fanns på plats på någon av de sju grundskolorna 

med kartläggnings- och förberedelseklasser utgjorde urvalet till denna studie. Inklusionskriterier för 

deltagandet var att deltagarna skulle vara asylsökande 15-16- åringar som kom till Sverige under andra 

halvan av 2015 och början av 2016 samt att de skulle kunna läsa, antingen på sitt modersmål (Dari, 

Arabiska) eller på svenska. Alla 15–16- åringar som ingick i studien hade påbörjat sin studiegång i 

någon av de sju skolorna med kartläggnings- eller förberedelseklasser i Jönköpings kommun. Alla sju 

skolor besöktes och totalt delades 111 enkäter ut. 

 

Datainsamling 
Då syftet med studien var att undersöka kost- och munhygienvanor hos asylsökande 15-16- åringar, 

ansågs en enkätundersökning som ett lämpligt datainsamlingsinstrument. 

 

Enkät 
Enkäten bestod av 30 frågor uppdelade i tre avsnitt som omfattade deltagarnas bakgrund, kost- och 

munhygienvanor. Frågeformuläret inleddes med sex frågor gällande deltagarnas bakgrund. Frågor om 

deltagarnas kostvanor bestod av arton frågor vars svar gav information om deltagarnas 

regelbundna/oregelbundna huvudmåltider samt konsumtion och frekvens av olika 

mellanmålsprodukter. Det tredje avsnittet innehöll fem frågor vilka beskrev deltagarnas munhygien-

vanor. De flesta av frågorna (9-21, 23-30) hämtades och modifierades från tidigare forskning med 

liknande population utan att förlora sin innebörd (28). Sista frågan var en skalfråga (skala från 1-10) 

om hur viktiga tänderna är  (Bilaga 2). 
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Då det fanns risker med att deltagarna inte hunnit lära sig varken förstå eller prata det svenska språket 

på ett för denna studie ”tillfredställande sätt”, översattes enkäten av en auktoriserad översättare till 

dari och arabiska eftersom majoriteten av de asylsökande 15-16- åringar kom från Afghanistan och 

Syrien. För att underlätta förståelsen av frågorna visualiserades de olika kost- och munhygien-

produkterna med bilder på ett separat papper med samma siffra på bilden som frågan den hörde till 

(Bilaga 3). 

 

Pilotstudie 
För att undersöka frågorna och eventuellt eliminera eller ändra det som upplevdes svårt i enkäten 

genomfördes en pilotstudie på tre deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna. Deltagarna valdes 

separat ut av ansvarig lärare på en av skolorna vid tidigare kontakt med författarna. Dessa deltagare 

räknades inte in i enkätundersökningen. Frågorna ansågs vara lättförståeliga däremot kunde ingen 

skillnad noteras gällande tandborstning med tandkräm och fluortandkräm, men eftersom detta är en 

viktig frågeställning ändrades inte frågan. 

Genomförande 
De lärare som var ansvariga för kartläggnings- och förberedelseklasserna vid respektive skola 

kontaktades via telefon för att förklara syftet med studien, dess utformning, anonymitet och 

konfidentialitet men även för att få ett godkännande om att få utföra enkätundersökningen. Datum 

och tid fastställdes för genomförandet. Sju klasser varav en kartläggningsklass och sex förberedelse-

klasser från sju olika skolor besöktes under de överenskomna tiderna. 

Inledningsvis genomförde författarna en muntlig presentation av sig själva, syftet med studien, 

information om att undersökningen var anonym, frivillig och att deltagandet kunde avbrytas när som 

helst utan anledning. Deltagarna informerades även om att enkäten var tillgänglig på tre olika språk 

(svenska, arabiska och dari) och att deltagarna hade tillgång till att få hjälp med frågorna från de 

närvarande lärarna samt författarna. På grund av tidsbrist och enligt överenskommelse med de 

ansvariga lärarna delades informationsbrevet och enkäten på svenska ut vid det personliga mötet 

(Bilaga 1). Enkäterna delades ut i klassrummet, under lektionstid, fylldes i på plats och samlades sedan 

in löpande efter besvarandet. I några av skolorna hade deltagarna möjlighet att använda sina telefoner 

och datorer för att få hjälp med översättning vid behov. Flera lärare samt författarna var på plats och 

förtydligade vissa frågor på andra språk (arabiska, engelska, serbiska och bosniska) samt med hjälp av 

de bifogade bilderna. För att besvara enkätfrågorna behövdes cirka 20 minuter i varje klass. 

Databearbetning 
All insamlad data bestod främst av kvantitativa variabler men också av en kvalitativ variabel. Data 

bearbetades statistiskt med dataprogrammet “The Statistical Package for Social Science, version 21.0 

(SPSS). Deskriptiv statistik användes för att beskriva insamlad data med hjälp av absoluta och relativa 

frekvenser. Diagram och figur användes för att visualisera detta grafiskt. Därefter utfördes analytisk 

statistik via Mann-Whitney U-test för att analysera eventuella statistiskt signifikanta skillnader mellan 

ungdomarnas kost- och munhygienvanor beroende på deras ursprung (35). Signifikansnivå, p=0,05 

sattes som ett statistiskt signifikant värde.  
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Etiska överväganden  
För att identifiera eventuella etiska problem inom arbetet utfördes en etisk egengranskning 

tillsammans med handledaren på Hälsohögskolan i Jönköping. Enligt Hälsohögskolans etiska regler 

var studien godkänd för genomförande. 

De fyra grundläggande principerna för etisk medicin i humanforskning: autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, icke skada principen och rättviseprincipen, som bör gälla i alla relationer med 

människor respekterades i denna studie (36). För att garantera deltagarnas identitet och integritet tog 

författarna även hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (37). 

För att uppfylla informationskravet gavs muntlig information om studiens syfte, innehåll samt 

hantering av insamlad data till deltagarna innan enkätundersökningen ägde rum. Deltagarnas rätt till 

självbestämmande förklarades även genom det frivilliga deltagandet och rätten till att avbryta 

deltagandet utan någon förklaring. 

Dessa individer har samma rättigheter och värde som alla andra och rättviseprincipen uppfylldes 

genom att alla asylsökande 15-16- åringar som var närvarande under den bestämda dagen för 

enkätundersökningen var inkluderade, oavsett deras bakgrund, kön eller social status. Eftersom 

deltagarna var 15-16 år behövdes inget samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Deltagandet 

godkändes genom att de svarade på frågeformuläret. Enkätfrågorna formades på så sätt att de inte 

kunde skada deltagarna och resultatet av svaren presenterades gruppvis och kunde därmed inte 

påverka den enskilde deltagaren varken fysiskt eller psykiskt. På så sätt uppfylldes icke skada 

principen. All insamlad information förvarades konfidentiellt och kunde inte kopplas till någon av 

deltagarna eftersom enkäten var anonym. Tillgång till deltagarnas svar hade bara författarna och de 

användes bara i studiesyfte. Med det ovannämnda uppfylldes konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Denna undersökningsgrupp valdes för att få mer kunskap om ungdomarnas kost-och munhygienvanor 

och utifrån det planera det mest lämpliga hälsofrämjande arbetet för deltagarnas orala hälsa och 

därmed samhället i stort. På det sättet uppfylldes även godhetsprincipen. 
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Resultat 

 

Samtliga av de 111 enkäter som delades ut till de 15-16- åriga asylsökande ungdomar besvarades. Det 

blev ett externt bortfall av 20 ungdomar som inte uppfyllde studiens ålderskriterier. Slutligen kvarstod 

91 enkäter, vilket gav en svarsfrekvens på 82%. Majoriteten av deltagarna var pojkar. Knappt en 

tredjedel av ungdomarna var femtonåringar och drygt två tredjedelar av deltagarna var sextonåringar. 

Det interna bortfallet redovisas i tabell 2 och 4. Deltagarnas ursprung varierade och de två största 

grupperna kom från Afghanistan (56 %) och Syrien (15,4 %) (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Fördelning (n,%) av deltagarna avseende kön, ålder och etnicitet. (n=91). 
1.  

 Antal (n) Andel (%) 
Kön   
Flicka  13 14,3 
Pojke  

Total 

78 

91 
85,7 

100,0 

Ålder   
15 år 26 28,6 
16 år 65 71,4 
Ursprung   
Afghanistan 51 56 
Syrien 14 15,4 
Iran 9 9,9 
Irak 6 6,6 
Eritrea 5 5,5 
Somalia 

Pakistan 

 

4 

2 
4,4 

2,2 

 
 

Måltidsvanor 
 

Gällande deltagarnas regelbundna måltidsvanor angav 62,6 % (n=91) av deltagarna att de äter frukost 

dagligen och 5,5 % att de inte äter frukost alls. Avseende lunch visade det sig att 90,1 % av 

ungdomarna äter det regelbundet och 1,1 % äter ingen lunch dagligen. Regelbunden middag äter 73,6 

% av deltagarna och 2,2 % angav att de inte äter någon middag. Kvällsmat äter 46,2 % av ungdomarna 

dagligen och 22 % äter ingen kvällsmat. Det var 22 % av ungdomarna som svarade att de går upp 

under natten och äter något och 47,3 % svarade att de inte äter något under natten. På frågan om 

ungdomarna dricker något annat förutom vatten under nätterna svarade 27,5 % ja och 33 % svarade 

att de inte drack något annat än vatten nattetid (Figur 1).  
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Figur.1 Deltagarnas fördelning av måltidsvanor (n=91). 

 

Kostvanor 
Undersökningen visade att choklad konsumeras en gång om dagen av 41,8 % (n=91) av deltagarna 

medan 33 % inte konsumerar choklad alls. Kakor äter 16,5 % av deltagarna en gång om dagen medan 

27,5 % aldrig äter kakor. På frågan om intagsfrekvensen gällande glass svarade 7,7 % att de äter en 

gång dagligen och 25,3 % att de aldrig äter glass. Godis äter 8,8 % av deltagarna en gång per dag 

medan 31,9 % aldrig äter godis. Torkad frukt konsumerar 20,9 % ungdomar en gång dagligen och 37,4 

% äter aldrig torkad frukt. Chips och popcorn äter 15,4 % av deltagarna en gång dagligen och 11 % äter 

aldrig chips och popcorn (Tabell 2).  

 
Tabell 2. Deltagarnas intagningsfrekvens av sockerhaltiga produkter (n=91).  

 Aldrig 

(n) 

1 

gång/dag

(n) 

2-3 

ggr/dag 

(n) 

Fler än 3 

ggr/dag 

(n) 

1-2 

ggr/veckan 

(n) 

Internt 

bortfall 

(n) 

Sockerhaltiga produkter       
Choklad 30 14  4 5 38  

Kakor 

Glass 

Godis 

Torkad frukt 

Chips/Popcorn 

 

25 
23 
29 
34 
10 

 

15 
7 
8 
19 
14 

 

8 
7 
10 
9 
4 
 

5 
2 
5 
3 
7 
 

38 
51 
38 
25 
10 

 

 
1 
1 
1 
1 

 
 
Te med socker/honung konsumeras varje dag av 35,2% av deltagarna och 25,3 % dricker aldrig te med 

socker/honung. Avseende mjölk med socker/honung svarade 24,2% att de dricker det en gång om 

dagen och 39,6 % att de aldrig dricker mjölk med socker/honung. Saft konsumeras en gång om dagen 

av 24,2 % av deltagarna och 31,9 % dricker aldrig saft. Angående juicekonsumtionen bland 

ungdomarna visade de sig att 28,6 % dricker juice dagligen och lika många dricker aldrig juice. 
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Hur viktiga är tänderna för dig? 

Chokladdryck dricker 6,6 % av ungdomarna en gång dagligen medan 59,3 % dricker aldrig 

chokladdryck. Deltagarna som dricker läsk en gång om dagen var 12,1% medan 34,1% av ungdomarna 

svarade att de aldrig dricker läsk (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Deltagarnas intagningsfrekvens av sockerhaltiga drycker (n=91). 

 Aldrig 

(n) 
1 

gång/dag 

(n) 

2-3 

ggr/dag 

(n) 

Fler än 3 

ggr/dag 

(n) 

1-2 ggr/veckan 

(n) 

Sockerhaltiga drycker      
Te med socker/honung 

Mjölk med socker/honung 

Saft 

Juice 

Chokladdryck 

Läsk 

23 32 17 6 13 

Mjölk med socker/honung 

Saft 

Juice 

Chokladdryck 

Läsk 

36 
29 
26 
54 
31 

22 
22 
26 
6 

11 
 

13 
8 

10 
3 
5 
 

3 
5 
5 
3 
8 
 

17 
27 
24 
25 
36 
 

 

Munhygienvanor 
 

Frekvensen av tandborstningen visade att 62,6 % av ungdomarna borstar tänderna två gånger dagligen 

medan 2,2 % av deltagarna aldrig borstar tänderna. Fluortandkräm använder 44 % av deltagarna två 

gånger om dagen och 19,8 % borstar aldrig tänderna med fluortandkräm. Gällande 

fluorsköljningsfrekvensen svarade 15,4 % av deltagarna att de sköljer en gång om dagen och 42,9 % att 

de aldrig sköljer med fluor (Tabell 4).  

Tabell 4. Deltagarnas frekvens av dagliga munhygienvanor.  

 Aldrig 

(n) 
Ibland 

(n) 

1 

gång/dag 

(n) 

2 

ggr/dag 

(n) 

Flera 

ggr/dag 

(n) 

Internt 

bortfall 

(n) 

Munhygienvanor       
Tandborstningsfrekvens 2 8 17 57 6 1 

Tandborstning med tandkräm 

Tandborstning med fluortandkräm 

Munsköljningsfrekvens 

Fluorsköljningsfrekvens 

 

1 
18 
37 
39 
 

7 
9 
19 
20 
 

19 
19 
14 
14 

 

57 
40 
16 
12 
 

6 
3 
3 
3 
 

1 
2 
2 
3 

       

Figur 2: Frekvens för dem avseende hur viktiga tänderna är för deltagarna på en skala från 1-10 där ett 

är inget alls och 10 är mycket viktiga. 
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Angående frågan om hur viktiga individerna anser sina tänder vara framkom att majoriteten (63,7 %) 

värderade sina tänder mycket viktigt, 10 (Figur2). 

 

För att undersöka om det fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan kost och munhygienvanor i 

förhållande till deltagarnas ursprung jämfördes de två länderna som representerades som störst i 

undersökningen, Afghanistan och Syrien. Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader mellan 

ungdomarna gällande konsumtionen av choklad, kakor, glass, godis, och torkad frukt. Dock påvisades 

en statistisk signifikant skillnad gällande konsumtionen av chips/popcorn (p=0,007) då ungdomarna 

från Afghanistan hade en högre intagsfrekvens av chips/popcorn än vad ungdomarna från Syrien 

hade. Det fanns även en statistiskt signifikant skillnad avseende saft, chokladdryck och läsk (p≤0,001). 

Även där visade det sig att ungdomarna från Afghanistan konsumerade dessa produkter oftare än 

ungdomarna från Syrien. Ingen statistiskt signifikant skillnad påvisades mellan ungdomarna gällande 

deras munhygienvanor. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

I Jönköpings kommun fanns det 140 asylsökande 15-16- åringar under perioden då studien planerades 

och genomfördes. Planen från början var att genomföra enkäten på barnens boenden som är placerade 

på olika platser inom kommunen. Då processen att komma i kontakt med ansvarig vårdnadshavare 

eller god man för ett godkännande avseende studiens utförande inte kunde genomföras, beslutades att 

kontakta målgruppen och genomföra studien på deltagarnas utbildningsplats. Det hade sparat mycket 

tid och underlättat för studiens utförande om kontakt med de berörda skolorna hade tagits redan från 

första början eftersom alla barn som kommer till Sverige har skolplikt. För att få en mer representativ 

urvalsstorlek, inkluderades alla skolor med kartläggnings- och förberedelseklasser i studien. Samtliga 

ungdomar som befann sig på plats under de dagarna då studien genomfördes tillfrågades och 

medverkade i studien. Författarnas närvaro vid genomförandet av enkäten kan ha medfört till en 

relativ stor svarsfrekvens på enkäten eftersom närvaron upplevs som mer personlig än att bara skicka 

enkäterna via post eller mail och begära att ungdomarna svarar på frågorna. 

 

Då planeringen inte gick som den skulle i början medförde det tidsbrist för utförandet. Det i sin tur 

förde med sig att informations- och samtyckesbrevet inte kunde skickas ut till rektorer och lärare utan 

gavs ut på plats, vilket troligtvis inte påverkade resultatet i studien. Därmed fick inte lärarna någon 

chans att förbereda eleverna genom att förklara vad studien gick ut på och hur de skulle medverka. Det 

hade däremot kunnat föra med sig att mer förväntas av lärarna genom att de får ytterligare en uppgift 

att gå igenom och tänka på utöver allt de redan har att kämpa med.  

 

Eftersom syftet med studien var att undersöka kost- och munhygienvanor hos asylsökande 15-16 

åringar, ansågs en enkätundersökning som ett lämpligt datainsamlingsinstrument för att deltagarna 

kunde svara samtidigt och smidigt genom att kryssa i svarsalternativen. Därmed blev det intressant att 

jämföra de olika länderna via svaren som samlades in för att se om det fanns några stora skillnader 

mellan de länder som majoriteten av ungdomarna kom ifrån. 

 

Pilotstudien som utfördes innan själva studien kändes nödvändig att göra för att kunna utvärdera 

enkätens validitet samt hur ungdomar i samma åldersgrupp med samma förutsättningar som studiens 

målgrupp förstod och besvarade frågorna. De flesta frågorna bedömdes som lättförståeliga. Dock 

ansågs det inte finnas någon skillnad mellan frågorna om tandborstningsfrekvens med tandkräm och 

tandborstningsfrekvens med fluortandkräm. Det kan ha berott på att deltagarna saknade vetskap om 

fluor och vilka munvårdsprodukter innehåller fluor. Med tanke på vikten av tandkrämens 

fluorinnehåll bestämde författarna att inte formulera om frågan. 

 

Enkäten var skriven på tre språk: svenska, arabiska och dari. Detta gjordes på grund av att författarna 

kontaktade skolorna och fick information om att majoriteten av ungdomarna kom från Afghanistan 

och Syrien.  
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Vid genomförandet av studien var flera av deltagarna engelsktalande och det hade varit lämpligt att 

även översätta enkäten till engelska. För att tydliggöra vissa frågor fick deltagarna hjälp av sina lärare, 

författarna samt av telefoner och datorer då det behövdes ytterligare översättning av texten. I vissa fall 

visualiserades frågorna med hjälp av de bifogade bilderna som kom till nytta då författarna eller 

lärarna behövde förtydliga frågornas innebörd. Många av deltagarna tyckte det var bra att titta på 

bilderna när de skulle besvara frågorna gällande munhygienvanor. En kritisk tanke för genomförandet 

av studien kan vara att ungdomarna hade möjligheten att diskutera frågorna med varandra vilket 

kunde påverka svaren genom grupptryck. Detta kan förklara det stora andelen svar med högst siffra på 

skalan om hur viktiga tänderna är. Trots att alla kanske inte tyckte att tänderna var lika viktiga, ville 

deltagarna inte sticka ut och svarade lika som kamraten bredvid.  

 

Första delen av enkäten bestod av frågor angående deltagarnas bakgrund. Vid närmare granskning av 

enkäternas svar förstod författarna att frågan om föräldrars yrke borde formulerats på ett mer 

omsorgsfullt sätt. Då majoriteten av deltagarna var ensamkommande barn misstolkades frågan och 

besvarades som om föräldrarna var vid liv eller inte. Detta missförstånd var svårt att förutse när 

enkäten gjordes och upptäcktes inte heller vid pilotstudien då deltagarna svarade som förväntat. Då 

många av deltagarna var ensamkommande, borde familjeangelägenheterna tas upp med omsorg och i 

minsta möjliga mån. Många kan ha förlorat ett syskon eller till och med hela familjen eller fått dåligt 

samvete för att ha lämnat familjen bakom sig för att få det bättre någon annanstans.  

 

En annan misstolkning upptäcktes på frågan angående ungdomarnas besök hos tandvården där 

svårighet uppstod att förstå svarsalternativen akut och regelbundet. Det hade underlättat om 

författarna på något sätt hade förklarat de två begreppen. Dessutom kan dessa begrepp ha olika 

innebörd för olika personer. I Sverige är ett akut fall exempelvis tandvärk medan i Afghanistan kan 

begreppet akut innebära grav parodontit med inflammation. 

 

Andra delen av frågeformuläret bestående av frågor om deltagarnas kostvanor uppvisade glädjande 

nog få interna bortfall och dessa gällde frågorna om intagsfrekvensen av glass, godis, torkad frukt och 

chips/popcorn. Ett förtydliggörande behövdes även på huvudmåltidernas formulering eftersom 

ungdomarna kom från länder där måltiderna möjligtvis var ordnade på annat sätt.  

 

I den tredje delen av frågeformuläret som bestod av frågor angående deltagarnas munhygienvanor var 

det nio deltagare som inte besvarade någon av frågorna. Deltagarna tycktes inte notera någon skillnad 

mellan frågan om tandborstningsfrekvens med tandkräm och tandborstningsfrekvens med 

fluortandkräm, samt frågan om munsköljningsfrekvens med natriumfluoridsköljning och 

munsköljning med annan vätska. Då behövdes ett förtydligande av ordet fluor samt visualisering med 

hjälp av bifogade bilder. Det ovannämnda skulle kunna vara förklaringen till det interna bortfallet i 

den tredje delen. Sista frågan i enkäten kunde utvecklas mer genom att tydliggöra närmare om hur 

deltagarna skulle gå tillväga för att svara på frågan avseende skala. 



15 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visade att majoriteten av de asylsökande 15-16- åringarna hade bristfälliga 

kost- och munhygienvanor. 

Måltidsvanor 
En tredjedel av deltagarna i studien angav att de äter inte frukost regelbundet vilket överensstämmer 

med ett tidigare resultat i en studie där målgruppen var 15-16- åriga flickor (26). Det är möjligt att 

deltagarna saknade vanan att äta frukost regelbundet redan i hemlandet och hade tagit med sig den 

vanan hit. Andra faktorer som kan ha påverkat deltagarna att välja att inte äta frukost kan vara 

socioekonomiska förhållanden och trygghet i vardagen. Den oregelbundna frukostvanan kan medföra 

småätande av andra sockerrika livsmedel med mindre näringsvärde som kan ha negativt påverkan på 

ungdomarnas orala och även allmänna hälsa. Ett klart samband mellan oregelbundna frukostvanor 

och kariesförekomsten visades i flera studier (26-28). Eftersom en del asylsökande 15-16- åringar har 

oregelbunden frukostvana och befinner sig i åldern då livsstilsfaktorer spelar stor roll i deras liv kan 

det anas att de står som en potentiell riskgrupp för hög kariesförekomst.  

 

I denna studie har majoriteten av ungdomarna rapporterat att de äter lunch regelbundet vilket skiljer 

sig från en annan studie (26) där hälften av de flickorna hoppade över skollunchen. En förklaring till 

detta kan vara att tonårstjejer är mer utseendefixerade än tonårspojkar och majoriteten av deltagarna i 

den här studien var pojkar. Dessutom uppskattas maten mer av individer som kommer från ett fattigt 

krigsdrabbat land jämfört med personer uppväxta i det trygga och ekonomiskt stabila Sverige.  

 

Nästan hälften av deltagarna äter även kvällsmat innan läggdags och det kan förklaras med 

ungdomarnas kulturella bakgrund och annan dygnsrutin. Att en femtedel av deltagarna äter och 

dricker något under natten kan bero på detta och kan även ses som en riskfaktor för karies. Under 

natten utsöndras mindre saliv så den skyddande effekten på tänderna går förlorad (24). Visserligen 

borstar ungdomarna inte tänderna efter maten utan lägger sig igen och tillåter att maten fungerar som 

en källa för syraproduktion av de kariogena bakterierna.  

 

Kostvanor 
De flesta sockerhaltiga produkter som konsumerades dagligen av deltagarna visade sig vara choklad, 

torkad frukt, kakor, chips/popcorn, godis och glass. Det kan förknippas med tonåringarnas 

livsstilsfaktorer som visar att de inte prioriterar en hälsosam livsstil eller att de saknar kunskap om vad 

en hälsosam livsstil innebär. Då dessa ungdomar överskrider Livsmedelsverkets rekommendationer 

om kolhydratintag (16), löper de större risk att få den allmänna- och orala hälsan påverkad negativt. 

Att det finns ett klart samband mellan konsumtionen av sockerhaltiga produkter fler än en gång i 

veckan och kariesförekomst hos barn och ungdomar har bekräftas i flera studier (25-29).  

 

Det har även visats att ungdomar med utländsk bakgrund har högre intagsfrekvens av sockerhaltiga 

produkter i jämförelse med ungdomar med svensk bakgrund (28). En förklaring till detta kan vara att 

ungdomar med utländsk bakgrund har andra livsstilar och traditioner som kan innefatta att de 

konsumerar kolhydratrika matvaror oftare än svenska ungdomar.  
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Detta har bekräftats i en rapport av Socialstyrelsen där familjer som har förflyttats från länder utanför 

västvärlden ser inte kosten som en riskfaktor för den orala hälsan (31). Det är inte alla som anammat 

kunskapen om hur viktig kosten är i förhållande till den orala hälsan. Tillsatt socker/honung i te, 

mjölk, juice och saft konsumerades dagligen av ungdomarna. Det intressanta var att endast ett fåtal 

rapporterade att de dricker läsk dagligen vilket är positivt med tanke på dagens samhälle och 

ungdomarnas livsstilsfaktorer. Risk för utveckling av erosionsskador finns där så länge ungdomar 

dricker läsk eller andra liknande produkter (22). 

 

Oregelbundna måltidsvanor med hög intagsfrekvens av sockerhaltiga livsmedel definieras som en av 

de etiologiska faktorerna för utveckling av fetma hos barn och ungdomar. Det har visat sig att 

överviktiga och ungdomar med fetma hade mer kariesförekomst i jämförelse med ungdomarna som 

var under- och normalviktiga (38). Med tanke på att de båda sjukdomarna, karies och fetma, har 

gemensam etiologisk faktor kan det uppmuntra till ett samarbete mellan tandhygienister och 

nutritionister eller andra yrken inom vården för att motverka sjukdomarnas förekomst. 

 

Munhygienvanor  
I denna studie uppgav ungefär två tredjedelar av ungdomarna att de rengjorde tänderna två gånger per 

dag. Jämfört med studien utförd av Jacobsson där 88% av de svenska 15-åringar med utländsk 

bakgrund rengjorde tänderna regelbundet med fluortandkräm (28) anses 62,6% som otillräckligt 

procenttal. Trots att deltagarna i båda studierna hade utländsk bakgrund ses en tydlig skillnad i deras 

tandborstnings-vanor som kan bero på att svenska ungdomar med utländsk bakgrund har accepterat 

den svenska tandvårdskulturen. Onekligen kan det vara olika bakomliggande orsaker till de 

asylsökande ungdomarnas oregelbundna tandborstningsfrekvenser. I många utvecklingsländer finns 

det inte tillräckliga ekonomiska resurser som kan bidra till en förbättring av barnens tandhälsa, både 

på individuell- och samhällsnivå. De flesta av deltagarna i studien kommer från länder där fattigdom, 

konflikter och olika sociala orättvisor är en del av deras vardag (39). Att rengöra tänderna två gånger 

per dag stod kanske inte högst upp på deras prioriteringslista. 

 

Enligt Socialstyrelsen är regelbunden tandborstning med fluorinnehållande tandkräm två gånger per 

dag den enda vetenskapligt bevisade åtgärden som rekommenderas mot kariesförekomst hos barn och 

ungdomar (40). I denna studie angav mindre än hälften av deltagarna att de använder fluortandkräm. 

Trots rekommendationen för daglig användning av fluortandkräm som preventiv åtgärd för minskad 

kariesförekomst visade det sig i en studie att ungdomar i Afghanistan som rengör tänderna med 

fluortandkräm hade en högre kariesförekomst jämfört med barnen som använde sig av salt och vatten. 

I Afghanistan innehåller flera tandkrämer inte den internationellt rekommenderade halten av fluor 

(1000-1450 ppm). Det förklarades som en av faktorerna för den höga kariesprevalensen samt de 

lagade och förlorade tandytorna hos 15- åringarna (39). I den föreliggande studien kan en tanke ägnas 

åt ungdomarnas okunskap om hur mycket fluor ska tandkräm innehålla för att den ska ha en 

skyddande effekt på tänderna.  
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Denna bristfälliga kunskap om fluor och dess positiva egenskaper för tandhälsan kan anas även genom 

den här studiens resultat där bara en väldigt liten del av deltagarna rapporterade daglig fluortillförsel 

genom sköljning jämfört med ca tre fjärdedelar av svenska ungdomar i en annan studie (28).  

 

De oregelbundna tandrengöringsvanorna hos deltagarna i studien kan också ses som en riskfaktor för 

forekomst av gingivit och även utveckling av parodontit. Trots att ”puberty gingivitis” orsakas av den 

ökade strömmen av sexuella steroida hormoner under tonåren (23), kan denna ovana förvärra 

ungdomarnas gingivala tillstånd. 

 

De goda munhygienvanorna hos svenska ungdomar i studien gjord av Jacobsson (28) kan bero på att 

de omfattas av det svenska preventiva programmet som erbjuds till barnen redan från tidig ålder. På 

så sätt fås kunskap om vikten av goda munhygienvanor och dess påverkan på orala hälsan. Då 

kunskapen följt med från tidig ålder ses munhygienen som en självklarhet senare i livet. Det är oklart 

vad regelbundet besök hos tandvården innebär i ungdomarnas hemländer och i vilken utsträckning 

barn och ungdomar får information, instruktion samt kunskap om vikten av goda munhygienvanor. 

Det kan vara en förklaring till sambandet mellan barn och ungdomar som kommer från utlandet och 

deras sämre munhygien jämfört med svenska barn och ungdomar (28,31). 

 

Många av ungdomarna i denna studie hade bristfälliga kost- och munhygienvanor. För att kunna 

minska dessa riskfaktorers påverkan på deras orala hälsa är det av avgörande betydelse att öka 

ungdomarnas kunskap om oral hälsa och metoden för dess upprätthållande. Information om kostens 

innehåll och vilken kost som anses vara kariesframkallande, samt om riskerna med bristfällig 

munhygien kan göras redan på ungdomarnas boenden och skolor för att försöka ändra deras kost– och 

munhygienvanor och förbereda dem för den organiserade svenska ungdomstandvården. De kan även 

instrueras om tandborstningsteknik med hjälp av de olika hjälpmedel som finns. Ett hinder som kan 

förekomma vid kontakt med de asylsökande ungdomarna kan vara språket och trots hjälp av tolk kan 

det vara lämpligt att visualisera de olika stegen med hjälp av fysiska- eller digitala hjälpmedel. 

Tandborstar, tandkräm samt broschyr på deras modersmål om hur munhygienen ska skötas bör även 

delas ut. Kunskapen om fluor kan förstärkas genom att förklara varför det bör tillföras varje dag och 

vad det är som gör det så viktigt för den orala hälsan. Det var glädjande att mer än två tredjedelar av 

ungdomarna värderade sina tänder högt på mätskalan och ansåg att de är väldigt viktiga för dem. Det 

kan vara en utgångspunkt till motivation inom det förebyggande arbetet som tandvården kommer att 

jobba med i framtiden för att förbättra tandhälsan hos 15-16- åringar som söker asyl i Sverige.  

Utifrån tandhygienistens kompetensområde är att kunna bedöma individens möjlighet till egenvård 

och motivera den till förändring vid behov, samt utföra förebyggande vård några av de huvudsakliga 

rollerna (4). Att bemöta dessa ungdomar i den nivå i orala hälsan som de befinner sig i och sätta ett 

gemensamt mål med individuellt anpassade åtgärder inom preventivprogrammet kan ha avgörande 

roll för ett lyckande resultat. God kooperation genom ett etiskt förhållningssätt med hänsyn till 

individens autonomi och rättigheter samt förståelse för individens bakgrund med sina kulturella, 

socioekonomiska och levnadsvillkor bör vara en grund till detta munhälsoarbete. 
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Eftersom en stor del av de asylsökande ungdomarna kommer att bo kvar i Sverige är fortsatt forskning 

inom området oral hälsa samt kartläggning av ungdomarnas riskfaktorer för oral ohälsa av stor 

betydelse. Ett pågående projekt som genomförs av Folktandvården i Jönköping satsar genom ett 

förebyggande arbete på att förbättra tandhälsan hos de asylsökande, då det förmedlas information om 

oral hälsa och goda tandvårdsvanor på olika möteplatser flera gånger i månaden.  

 

Denna studie har genomförts i Jönköpings kommun där de flesta deltagarna kom från Afghanistan och 

Syrien. Studiens resultat kan ge bara en överblick i de asylsökande 15-16- åringarnas kost- och 

munhygienvanor men kan inte generaliseras på alla asylsökande ungdomar som kommer från olika 

länder till Sverige. 
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Slutsats 

 

Resultatet av denna studie visade bristfälliga kost- och munhygienvanor hos de asylsökande 15-16 -

åringarna i Sverige. Oregelbundna måltidsvanor och daglig konsumtion av sockerhaltiga produkter, 

samt oregelbundna munhygienvanor och okunskap om fluor kännetecknade majoriteten av 

deltagarna. Dessa beteenden i kombination med de odontologiska och sociokulturella faktorer samt att 

vara tonåring definierar dessa ungdomar som riskpatienter för utveckling av orala sjukdomar. Denna 

kunskap kan användas av tandvårdspersonal för att på bästa sätt planera det lämpligaste 

munhälsofrämjande arbetet för dessa ungdomar. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrev  

Vi är två tandhygieniststudenter, Hanan och Nina som läser vår sista termin på 

tandhygienistutbildningen vid Jönköpings University. Under vårterminen kommer vi att 

skriva vår C-uppsats med syftet att undersöka kost- och munhygienvanor hos asylsökande 15-

16- åringar. 

Med tanke på att 15-16- åringar är riskpatienter och det är viktigt att fånga upp dem i tid för 

att planera det lämpligaste munhälsofrämjande arbete.  

Examensarbetet kommer att genomföras med hjälp av en enkät som besvaras anonymt.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan någon anledning. Identiteten 

kommer inte vara identifierbar. Enkäten innehåller frågor berörande kost- och 

munhygienvanor samt den individuella synen på munhälsan.  

Välkomna med frågor gällande deltagandet, enkäten eller studien.  

 

Med vänliga hälsningar  

Hanan Omeirat   Handledare: Brittmarie Jacobsson 

Mail: omha1011@student.ju.se  Universitetslektor Oral Hälsovetenskap 

    Tandhygienistprogrammet 

Nina Trajkovski   Jönköpings universitet 

Mail: trni1215@student.ju.se  Mail: Brittmarie.jacobsson@ju.se 

  



 
 

Bilaga 2, enkät 

Kost- och munhygienvanor hos asylsökande 15 åringar 

Bakgrundsfakta 

Födelseår: __________ 

Kön: ______________ 

 

1. Vilket land är du född i? __________________________________________ 

2. Hur länge har du varit i Sverige? ___________________________________ 

3. Vilket yrke hade din mamma i hemlandet? ___________________________ 

4. Vilket yrke hade din pappa i hemlandet? _____________________________ 

5. Har du haft någon kontakt med tandvården i ditt hemland? _______________ 

– Om svaret är ja, i vilket syfte akut eller regelbundet? ____________________ 

6. Har du kommit i kontakt med den svenska tandvården? __________________ 

 

Kostvanor     Ja  Nej             Ibland 

7. Äter du frukost varje dag?  

8. Äter du lunch varje dag?  

9. Äter du middag varje dag?  

10. Äter du kvällsmat innan läggdags?  

11. Äter du något under natten? 

12. Dricker du något under natten,  

      förutom vatten?  

 

Hur ofta äter du följande        Aldrig      1gång/      2-3ggr/    Fler än         1-2 ggr/ 

produkter?     dag dag        3 ggr/dag     veckan 

 

13. Choklad?  

14. Kakor? 

15. Glass? 

16. Godis? 

17. Torkad frukt?  

18. Chips/popcorn? 

 

 



 
 

Hur ofta dricker du följande            Aldrig      1gång/      2-3ggr/    Fler än         1-2 ggr/ 

produkter?              Dag          dag         3 ggr/dag      veckan 

 

19. Te med socker/honung? 

20. Mjölk med socker/honung?  

21. Saft?  

22. Juice?  

23. Chokladdryck? 

24. Läsk?  

 

Munhygienvanor                         Aldrig      Ibland      1gång/      2 ggr/       Flera ggr/ 

                              dag            dag            dag 

 

25. Hur ofta borstar du tänderna?    

26. Hur ofta borstar du tänderna 

med tandkräm? 

27. Hur ofta borstar du tänderna  

med fluortandkräm? 

28. Hur ofta sköljer du med 

munskölj? 

29. Hur ofta sköljer du med fluor? 

 

30. Hur viktiga är tänderna för dig?    Inte viktiga   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 viktiga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 نظر سنجی
ساله های مهاجر 51عادت های غذایی و بهداشت دهان در نزد   

 سابقه ی شما

_________________سال تولد شما     

___________________جنسیت شما    

 

______________________________  کشوری به دنیا آمدید؟در چه   

_______________________________چه مدت در سوئد بوده اید؟    

_______________________________  ؟ شتندمادر شما چه شغلی دا  

_______________________________  شما چه شغلی  داشتند؟  پدر  

_____________________نپزشکی رفته اید؟آیا شما در کشور خود به دندا  

__________________________           اید بطور مرتب بوده است؟ و اگر رفته   

_______________________  آیا شما در سوئد با دندانپزشکی تماس داشته  

 

 

   عادت های غذایی

 

 

 آیا هر روز صبحانه می خورید؟

 آیا هر روز ناهار می خورید؟

 آیا هر شب شام می خورید؟

 آیا فبل از خواب چیزی می خورید؟

 آیا در طول شب چیزی می خورید؟

 آیا در طول شب چیزی می نوشید؟

 

 

 

 

 بله
 

 گهگاه

 
 

 خیر

 
 

Enkät på Dari 



 
 

 

 

 شما هر چند گاه یک بار این خوراکی ها را می خورید؟

 

 

؟شکال ت  

؟بیسکویت  

؟بستنی  

؟شیرینی  

؟میوه های خشک  

؟چیپش و پاپ کورن  

 

 

نوشیدنی ها را می نوشید؟اه یک بار ای  شما هر چند گ  

 

 

 چای با شکر یا عسل؟ 

 شیر با شکر یا عسل؟

 شربت ؟

 آب میوه؟

 نوشیدنی شکالتی؟

 نوشیدنی های دیگر

مانند کوکاکوال و غیره؟   

 

 

 

 هرگز

 
زمان  1

 روز/ 

 

بار  2-3

 روز/ 

 

 3بیش از 

 روز/ بار 

 

بار  1-2

 هفته/ 

 

 هرگز

 

زمان  1

 روز/ 

 

بار  2-3

 روز/ 

 

 3بیش از 

 روز/ بار 

 

بار  1-2

 هفته/ 

 

 



 
 

 

 عادت های بهداشت دهان

 

 

 دندان های خود را روزی چند بار

مسواک می کنید؟   

 دندان های خود را چند بار با خمیر

دندان می شویید؟   

 هر چند گاه دندان های خود را با خمیر

دندان فلور دار می شویید؟   

 هر چند کاه دندان ها را با دهان شور

می شویید؟   

 هر چند گاه دندان ها را با فلور 

 می شویید؟

 

.نمره گذاری کنید 11تا  1از شماره   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گهگاه

 
چند بار 

 روز/ 

 

زمان  2

 روز/ 

 

زمان  1

 روز/ 

 

 هرگز

 



 
 

 
 

 حقائق أساسية
 

___________: سنة الميالد  
______________: الجنس  

 
____________________________________فيه؟  في أي بلد ولدت. 1  
________________________________في السويد؟  منذ متى وانت . 2  
_________________________________ما مهنة والدتك في بلدك ؟ . 3  
__________________________________ما مهنة والدك في بلدك؟ . 4  
__________________هل كان لديك أي اتصال مع طبيب األسنان في بلدك؟ . 5  
__________________بنعم، ألي غرض وهل كانت بانتظام؟ إذا كانت اإلجابة  -  
____________________هل كنت على اتصال بطبيب األسنان في  السويد؟ . 6  
 
 
 

الطعامعادات   
 

 
         هل تتناول وجبة الفطور كل يوم؟. 7

هل تأكل وجبة الغداء كل يوم؟. 8   

تتناول وجبة العشاء كل يوم؟ هل. 9   

هل تأكل العشاء قبل النوم؟. 11   

هل تأكل أي شيء خالل الليل؟. 11   

هل تشرب أي شيء خالل الليل؟. 12   

 

 

 

 

 

 

 

 ال احيانا نعم

Enkät på arabiska 



 
 

غالبا تتناول كيف 

 المنتجات التالية

 

الشوكوالته. 13  

؟الكاكاو. 14  

؟(بوظة) جاتلالمث. 15   

السكاكر ؟. 16   

الفواكه المجففة؟. 17   

الطاطا البشار؟/ رقائق . 18   

 

غالبا كيف تتناول  

 المنتجات التالية

   

   العسل؟/ الشاي مع السكر . 19 

العسل؟/ الحليب السكر . 21  

عصير؟. 21  

شراب ؟.22   

الشوكوالته ؟. 23   

المشروبات الغازية؟. 24   

 

 

 

 

 

 

 

 

2ـ1  
 في االسبوع

في  2-3
 اليوم

اكثرمن
مرات3  

مرة واحدة 
 في اليوم

 ابدا

2ـ1  
 في االسبوع

في  2-3
 اليوم

اكثرمن
مرات3  

مرة واحدة 
 في اليوم

 ابدا



 
 

 

 

 

 

 

سنان؟المرات تستخدم فرشاة األكم  عدد . 25  

كم  عدد المرات تستخدم الفرشاة مع. 26  

معجون االسنان؟       

م  مرات عدد ك تخدم  ال س شاة ت فر  27ال

نان معجون مع   س توي أ ح لى ي د؟ ع لوراي ف  ال

كم مرة تغسل فمك  بمادة غسول الفم؟. 28   

كم مرة تغسل فمك بلفلور ؟. 29   

 

مه 11-1يس مهما مدى أهمية األسنان بالنسبة لك؟ لما . 31  

  

مرة واحدة  احيانا ابدا
 في اليوم

مرات  2

 يوم/ 

 

عدة مرات 

 يوم/ 
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