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Introduktion: Att ha goda munhygienvanor är viktigt för att hålla munsjukdomar som karies och 

parodontit borta. För att undvika att få karies är det också viktigt med goda kostvanor och att 

intagsfrekvens av kariogen kost inte sker för ofta.  

Syfte: Att undersöka munhygien- och kostvanor samt intagsfrekvensen av kariogen kost hos en grupp 

universitetsstudenter. 

Metod: En tvärsnittsstudie som genomfördes på 85 studenter vid ett universitet i Mellansverige med 

hjälp av ett frågeformulär innehållande 14 frågor.  

Resultat: Totalt deltog 85 studenter och fördelningen mellan könen var jämn. Svarsfrekvensen var låg 

då 43 procent svarade av de 199 tillfrågade. Av deltagarna var det 97 procent som borstade sina tänder 

två gånger per dag och majoriteten använde fluortandkräm. Cirka en tredjedel utförde approximal 

rengöring 1–2 gånger i månaden i övrigt varierade svaren. De allra flesta (68 %) åt tre huvudmål och 

de flesta (67 %) åt 1–2 gånger mellan huvudmålen. Beträffande söta drycker och sötsaker varierade 

intagen allt mellan inga intag till 2 gånger per dag.  

Konklusion: Studenternas tandborstsvanor och användning av fluortandkräm var goda. Mindre goda 

vanor sågs vid rengöring approximalt samt extra fluoranvändning. Det var varierade kostvanor bland 

studenterna där intagsfrekvensen av sötsaker var hög. Kommande studier bör innehålla en fullständig 

undersökning för att se hur munhygien- och kostvanor påverkar orala hälsan. Även fördjupade studier 

om extra fluoranvändning samt studier som jämför kunskaper, attityder och könsskillnader vore 

intressant.  
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1. Introduktion 

I Sverige fanns år 2014/2015 totalt 403 900 studenter registrerade på 

högskoleutbildningar. Fördelningen mellan könen var 242 400 kvinnor och 161 500 män. 

För att bli student krävs grundläggande behörighet (Statistiska Central Byrån 2015), 

vilket innebär att det måste finnas fullständiga slutbetyg från program på gymnasienivå 

(Universitets- och högskolerådet u.å.). Enligt Högskolelagen (1992: 1434) sker studier på 

grundnivå på heltid i högst tre år. För att kunna läsa avancerad nivå krävs en examen på 

grundnivå.  

Studenter kan uppleva ohälsa (Ren et al. 2015) i form av stress, ångest eller oro. Cirka 21 

procent av de som studerar och är mellan 20 - 24 år känner stundvis något av dessa 

symptom (Socialstyrelsen [SoS] 2009). Stress kan exempelvis ge psykologiska 

förändringar hos vissa människor och komma till uttryck i att de till exempel äter oftare 

(Torres & Nowson 2007). En individs matvanor påverkas framförallt av psykologiska 

och sociala faktorer. Matvanorna påverkas negativt om individen känner sig ensam, 

uttråkad, upprörd eller nervös. Studenter har ofta en dålig ekonomi vilket gör att de blir 

mer utsatta för sämre matvanor. Det förekommer även mycket snabbmat i studenternas 

vardag då det är lättillgängligt när de är i skolan (Ganasegeran et al. 2012). Mello Rode 

et al. (2012) studie påvisar att kost- och munhygienvanor har stor betydelse för att 

undvika munsjukdomar som parodontit och karies.  

 

1.1 Oral hälsa 
Hälsa är ett brett begrepp som inte enbart syftar på symptom och funktionsförmåga utan 

även på socialt och känslomässigt välbefinnande. Oralt sett ska tänder och mun vara fria 

från smärta, obehag, obehandlade sjukdomar och dessutom ha en god tuggfunktion samt 

att det utseendemässigt är godtagbart för individen (Statens offentliga utredningar 2002).   

World Health Organization [WHO] (2014) definition av oral hälsa:  

Oral hälsa är en del av allmänna hälsan och bidrar till fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande med upplevda och fullgoda orala funktioner satta i relation till 

individens förutsättningar samt frånvaro av oral sjukdom.  

Sjukdom i munhålan kan påverka skola, jobb och andra aktiviteter negativt på grund av 

eventuell smärta eller andra problem. Individer som saknar eller har trasiga tänder 

undviker kanske att le på grund av att individen skäms över sina tänder (Petersen et al. 

2005). Av de som är i åldrarna 20–80 år i Sverige har cirka 10 procent problem med sin 

orala hälsa så pass mycket att det påverkar deras livskvalitet negativt dagligen (Einarson 

et al. 2009). För att undvika att livskvaliteten ska påverkas negativt är det viktigt att den 

allmänna- och orala hälsan är god (WHO 2012, Gil-Montoya et al. 2015). Det finns 

indikationer på att mindre god oral hälsa kan ge ökad risk för vanliga allmänsjukdomar 

som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, lungsjukdom och demens. En orsak till detta kan 

vara att det finns en ökad mängd bakterier i munnen hos en person vars munhygien brister 

(Gil-Montoya et al. 2015).  
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1.2 Parodontala sjukdomar 
Parodontala sjukdomar utvecklas främst på grund av att det finns bakteriebeläggningar 

som fäster vid gingivalranden, dessa bakteriebeläggningar kallas för dentalt plack. Om 

det dentala placket får sitta kvar sker en inflammationsreaktion i gingivan och sjukdomen 

gingivit kan utvecklas, därför anses dålig munhygien vara en riskfaktor. Ytterligare 

riskfaktorer för gingivit kan vara om individen är gravid eller i puberteten (Eley & 

Manson 2008). De kliniska tecknen på inflammation i gingivan är svullnad, rodnad och 

att det är lättblödande (Eberhard et al. 2013). Gingivit kan utvecklas till parodontit som 

är en inflammatorisk sjukdom. Vissa personer kan ha gingivit en längre tid utan att 

utveckla parodontit. Det som avgör om det utvecklas till parodontit är om individen är 

extra mottaglig för sjukdomsframkallande bakterier. Det som sker då är att tandens 

stödjevävnad bryts ner, här involveras bindväv, kontaktepitel och alveolarben. Rent 

kliniskt ses fördjupat fickdjup, inflammation i stödjevävnaden och bennedbrytning. 

Parodontit är irreversibel och om sjukdomsförloppet inte avstannar får tanden tillslut 

inget fäste på grund av att käkbenet bryts ner, vilket kan leda till tandförlust. Riskfaktorer 

för utveckling av parodontit är exempelvis rökning, diabetes, bakterier och ärftlighet 

(Eley & Manson 2008).  

 

1.3 Kariessjukdom 
Tanden är uppbyggd av emalj, dentin och pulpa där emaljen är tandens yttersta skikt och 

kroppens hårdaste vävnad. Emaljen består av oorganiska substanser till 96 procent vilket 

är hydoxidapatit (hydroxid, kalcium och fosfat). Emaljen består också av organiska 

substanserna på 4 procent innehållande vatten och protein. Dentinet består av oorganiska 

substanser till 70 procent vilket också är hydroxidapatit, 30 procent är organiska 

substanser innehållande kollagena fibrer, proteiner och vatten. Tanden har också en pulpa 

i sig med nerver och blodkärl som ger tanden känsel och näring (Melfi & Alley 2000).  

 

Karies är en av de vanligaste sjukdomarna i munnen. De bakterier som förknippas mest 

med kariessjukdom är Streptococcus Mutans och Lactobacillus. På den hinna av saliv 

som finns på tanden fäster bakterier och bildar ett skikt med biofilm. Biofilmen tjocknar 

om inte mekanisk rengöring sker, som till exempel vid tandborstning och då bildas ett 

dentalt plack. Bakterierna i dentala placket livnär sig på ämnen som finns i saliven. 

Kariesbakterier omvandlar socker i mat och dryck till mjölksyra och mjölksyran gör att 

pH-värdet i placket sjunker. Ett neutralt pH-värde ligger på 7,0 och när det neutrala pH-

värdet sjunker sker en demineralisering på tandytan vilket innebär att vätejoner och 

protoner tränger in mellan kalciumfosfatkristallerna i emaljen. Vätejonerna och 

protonerna löser upp kalcium- och fosfatjoner i emaljen och dessa lämnar tandytan, det 

har nu blivit en förskjuten jonjämvikt. I emaljen startar denna process när pH-sänkningen 

är 5,5 och i dentinet sker processen vid pH 6,5. Upplösningen av kalcium- och fosfatjoner 

gör att det sker en uppluckring av emaljen vilket blir påbörjan till en kavitet, ett 

kariesangrepp (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2002). När 

fluortandkräm används påverkas remineraliseringens effekt på emaljen positivt och 
demineraliseringen i emalj- och rotdentin reduceras. Dock visar reduceringen inte lika 

bra resultat på dentinet. Det kan konstateras att frekvensen av borstning med 

fluortandkräm är viktigt för att minska progressionen av emaljkariesskador (Nóbrega et 

al. 2016). 
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Fluor skyddar tändernas hårdvävnad genom att tillsättas till saliven. Fluor hjälper till att 

reparera tandskador på emaljen vid remineraliseringen genom att inlagras i tandens 

yttersta skikt. Fluor försvårar demineraliseringen genom att öka ytspänningen på tanden 

vilket gör det svårare för pellikel och bakterier att addera på tandytan. Detta leder i sin tur 

till att metabolismen försvåras och bakterierna får svårare att föröka sig. Fluor hämmar 

bakteriernas syraproduktion och syratolerans samt ökar ytspänningen (Fejerskov et al. 

2015). Det finns fluor i tandkräm och i andra preparat som till exempel fluorskölj, 

fluortabletter och fluorlack (SBU 2002).  

 

1.4 Munhygienvanor 
Om en individ har bristande munhygien kan biofilmen sitta kvar ostört på tanden och 

mikroorganismer får växa till. Det är när individen inte kan försvara sig mot dessa 

mikroorganismer som tanden och tandens stödjevävnad påverkas negativt (Mello Rode 

et al. 2012). För att förhindra att karies uppstår är rekommendationerna att borsta tänderna 

två gånger per dag med fluortandkräm och tandkrämen ska innehålla 1000 - 1500 ppm 

fluor. För att sjukdomar i gingivan inte ska uppstå är individens munhygienvanor av stor 

vikt. Att göra rent tandens alla ytor varje dag är viktigt för att avlägsna bakterier som 

sitter längs med gingivalranden, då det är dessa bakterier som skapar inflammation i 

gingivan (SOS 2011). Därför har approximala hjälpmedel som till exempel plackers, 

tandtråd och tandstickor stor betydelse (Axelsson et al. 2004). De som utför tandborstning 

med fluortandkräm och använder approximala hjälpmedel en till två gånger per dag har 

en friskare gingiva än de som inte använder approximala hjälpmedel. De som endast 

rengör varannan dag upplever ofta blödning i gingivan, dålig smak och lukt i munnen i 

jämförelse med de som rengör 2 gånger om dagen (Freitas et al. 2016).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) är 36 procent av 19-åringarna helt kariesfria. Bland 19-

åringarna i Ericsson et al. (2012) studie borstar 76 procent sina tänder minst två gånger 

om dagen. Det har konstaterats ett samband mellan sämre egenvårdsvanor och mer mängd 

plack. I en annan studie av Ericsson et al. (2009) har nästan hälften av 19-åringarna 

mycket plack och blödning. Den höga andelen plack och blödning kan bero på att endast 

4 procent av deltagarna i studien utför daglig rengöring approximalt. Även om 60 procent 

av 19-åringarna tycker att det är mycket viktigt att rengöra tänderna för att bibehålla en 

god munhälsa (Ericsson et al. 2012) planerar 41 procent av männen och 30 procent av 

kvinnorna att inte gå regelbundet till tandvården när de själva ska betala för den (Östberg 

et al. 2010). 

 

1.5 Kost och oral hälsa 
En förutsättning för god hälsa är goda kostvanor. Rekommendationerna är att äta en 

välbalanserad kost som innehåller gryn, fullkorn, grönsaker, frukt, nötter, ris, pasta och 

omättat fett (Statens Livsmedelsverk 2014). Vad som äts och hur det äts påverkar också 

munhälsan och risken att få karies. Kariogen kost beror på kostens påverkan på tänderna 

där födoämnets konsistens, klibbighet samt innehåll av sackaros spelar en stor roll. Även 
intagsfrekvensen påverkar och framförallt om intagsfrekvensen mellan huvudmåltiderna 

är hög (SBU 2002) eftersom de kariogena bakterierna får näring varje gång föda intas. 

Dryckesvanor påverkar också uppkomsten av karies (SoS 2011), dryck och vätskor 

elimineras snabbt från munhålan men har ändå en signifikant kariogen potential. 

Rekommendationerna är att minska förbrukningen av all annan dryck än vatten för att 

minimera risken för karies, särskilt bland barn och unga vuxna (Hans et al. 2016).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed/?term=Hans%20R%5Bauth%5D
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Personer som dricker och äter livsmedel innehållande socker mer än tre gånger per dag 

har ett högre DMFT (decayd, missing, filled, teeth) index (antalet kariesskadade tänder) 

än de med låg sockerkonsumtion (Gil et al. 2015). Individer med hög sockerkonsumtion 

kan även ha högre kariesprevalens och visar på högre prevalens av karies resten av livet 

(Peres et al. 2016). De med måttligt intag av socker har lägre antal kariesskador, med 

måttligt intag menas att det dagliga intaget av livsmedel som innehåller socker är mindre 

än 10 procent. De som istället äter mer än 10 procent har större risk för att få karies. 

Slutsatsen i studien är att sockerkonsumtionen bör begränsas till mindre än 5 procent för 

att minimera risken för karies (Freeman 2014). En vuxen bör inte äta mer än cirka 50–75 

gram tillsatt socker per dag. Dock beror detta på hur mycket energi varje enskild individ 

behöver. Fyra av tio vuxna svenskar äter mer än denna rekommendation. Mycket av det 

socker som finns i produkter som äts idag innehåller osynligt socker, vilket till exempel 

finns i produkter som flingor och yoghurt. Andra produkter som innehåller socker är 

bland annat läsk, saft, godis och kakor (Statens Livsmedelsverk u.å.).  

 

1.5.1 Studenters matvanor 

Mat som innehåller mycket fett och socker klassas som onyttig mat. Åldersgruppen 18 - 

30 år är den grupp som generellt äter mest onyttigt, de dricker även mer sötad dryck som 

läsk och saft samt att de äter mindre mängd frukt och grönt. Kvinnor har oftast bättre 

matvanor än män men med undantag för kvinnor i åldrarna 18 - 30 år då dessa får i sig 

mer socker jämfört med männen (Statens Livsmedelsverk 2012). Ganasegeran et al. 

(2012) har kommit fram till att mer än hälften av alla studenter inte äter frukost. Enligt 

Avram och Oravitans undersökning (2013) visar resultatet att 26 procent av studenterna 

konsumerar snabbmat 2–3 gånger i veckan. Risken för hjärtsjukdom ökar redan vid 

konsumtion av snabbmat 1 gång i veckan (Odegaard et al. 2012). Frukt och grönt äts 

sällan av studenter, 33 procent uppgav att de inte åt frukt varje dag. De största 

anledningarna till att studenterna inte väljer hälsosam kost är dålig ekonomi och tidsbrist 

(Avram & Oravitan 2013). Det har visat sig att stress påverkar ungdomars kostvanor 

negativt, det kan till exempel vara mer intag av saft, läsk eller mindre nyttiga mellanmål 

(De Vriendt et al. 2012). 

 

Genom att undersöka en grupp studenters munhygienvanor och kostvanor vill vi få en 

inblick i vilka vanor studenterna har. Utifrån denna kunskap hoppas vi kunna bidra till 

tandvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete bland studenterna i det aktuella 

området. 

2. Syfte  
 

Syftet med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor samt intagsfrekvensen 

av kariogen kost hos en grupp universitetsstudenter.  

 

3. Metod 

3.1 Design 
Studien var en tvärsnittsstudie i form av en enkät. 
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3.2 Urval 
Valet av ett universitet i Mellansverige var ett bekvämlighetsurval. Totalt fanns det cirka 

16 000 studenter inskrivna på universitetet. Inklusionskriterierna för att delta i studien var 

manliga och kvinnliga studenter 18 år eller äldre som studerade på det utvalda 

universitetet. Urvalet var till en början ett konsekutivt urval genom att tillfråga de 

studenter som under tidpunkten undersökningen utfördes gick förbi där författarna befann 

sig. Totalt tillfrågades 199 personer om att delta i enkätundersökningen och av dem var 

det 85 som ingick i inklusionskriterierna och som valde att besvara enkäten utifrån ett ja-

sägarurval.  Det externa bortfallet i studien blev 114 personer på grund av att dessa 

tackade nej eller att de inte uppfyllde de krav som ställdes för att delta. 

Exklusionskriterierna var om den tillfrågade var lärare eller besökare på universitetet. På 

fem frågor blev det interna bortfall då dessa frågor inte besvarats fullständigt, till exempel 

hade respondenten glömt att svara på en fråga eller skrivit dit egna svarsalternativ i 

enkäten. 

 

3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen ägde rum onsdagen den 23 november 2016 på ett utvalt universitet i 

Mellansverige. Ett grupprum hade bokats där grupper på cirka 5 deltagare åt gången satt 

och besvarade enkäten. Grupprummet valdes eftersom det låg i anslutning till en av 

universitetets matsalar vilket innebar att många passerade där. Det gav en större spridning 

bland studenterna än om enkäten delats ut i ett klassrum då endast en specifik grupp nåtts. 

För att ställa frågan om deltagande valde författarna att befinna sig i korridoren utanför 

grupprummet. Alla som gick förbi tillfrågades om de ville delta i en enkätundersökning. 

Vid detta tillfälle undrade flertalet studenter vad undersökningen handlade om innan de 

tackade ja medan andra tackade ja direkt. De som ville delta följde med till grupprummet. 

Där gav författarna en muntlig presentation av studien och därefter delades ett skriftligt 

informationsbrev (Bilaga 1) samt en samtyckesblankett (Bilaga 2) ut. Respondenterna 

hade möjlighet att ställa frågor till författarna om studien och därefter besvarades enkäten 

(Bilaga 3), vilket tog cirka 5 minuter att besvara. Författarna var närvarande i rummet 

hela tiden för att kunna besvara frågor. Enkäten och samtyckesblanketten lades i ett varsitt 

kuvert för att bibehålla data konfidentiellt, kuverten samlades in av författarna. Då båda 

författarna hela tiden var närvarande i rummet när respondenterna fick information och 

besvarade enkäten tillfrågades inte de personer som passerade i korridoren under tiden. 

Dessa personer har inte kunnat räknas med i bortfallen då det inte fanns möjlighet att 

räkna dem.  

 

3.3.1 Pilottest 

För att säkerställa validiteten testades frågorna genom ett pilottest innan datainsamlingen, 

det gjordes för att se om frågorna var begripliga eller om någonting behövde ändras. 

Pilottestet genomfördes på fyra respondenter i samma målgrupp som studien var tänkt 

för. Förståelsen och läsbarheten var god. En av respondenterna tyckte att det saknades ett 

svarsalternativ på fråga 8, där lades alternativet 1–2 gånger/månad till inför 
datainsamlingen. Pilottestet genomfördes 26 september 2016 och de svar som angavs i 

pilotestet är inte inräknade i studiens resultat. 
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3.3.2 Enkät 

Varje enkät var kodad med ett nummer från 1–85 för att författarna lättare skulle se om 

någon enkät saknades och för att underlätta vid datainsamlingen. Enkäten innehöll 14 

frågor med förutbestämda svarsalternativ. Frågorna hade författarna själva formulerat för 

att de skulle vara anpassade till studiens syfte. På vissa frågor kunde respondenten kryssa 

i flera alternativ och på andra frågor kunde endast ett alternativ kryssas i. Frågorna 1–3 

var bakgrundsfrågor rörande kön, ålder och studienivå. Frågorna 4–9 innehöll frågor om 

munhygienvanor. Här frågades det efter hur ofta tänderna borstades, vad för tandborste 

och tandkräm som användes. Användning av extra fluor, hur ofta rengöring mellan 

tänderna gjordes och vad för hjälpmedel som i så fall användes frågades det också efter. 

Frågorna 10–13 bestod av frågor om matvanor och intagsfrekvens för att få reda på hur 

många huvudmål samt hur många gånger det äts mellan huvudmålen per dag. Det 

frågades också efter intagsfrekvensen av kakor, chips, godis och söt dryck. I fråga 14 

kunde respondenten skriva fritt i text ifall det fanns någonting de ville tillägga.  

 

3.4 Databearbetning 
För att sammanställa insamlade data användes deskriptiv statistik med absoluta och 

relativa frekvenser med hjälp av ett Microsoft Excelprogram. De öppna frågorna har 

analyserats genom att författarna läst igenom svaren samt sammanställt dem. Resultatet 

redovisas i löpande text, figurer och tabeller.  

 

3.5 Etiskt förhållningssätt 
Studien har etikgranskats av etiska rådet vid Intuitionen för hälsovetenskap, ämne oral 

hälsa. Respondenterna fick muntlig och skriftlig information om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan innan enkäten lämnades 

in. Respondenterna godkände till att delta i studien genom att signera en 

Samtyckeblankett (Bilaga 2). Enkäten besvarades konfidentiellt, det gick inte att 

identifiera respondenten eller dennes svar till studien. Insamlat material förvarades inlåst 

och endast projektledare och författare hade tillgång till materialet. När studien 

examinerats kommer materialet som använts förstöras så att ingen obehörig får tillgång 

till dem. Detta gör att studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som finns 

(Vetenskapsrådet 2002).  
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4. Resultat 
Totalt deltog 85 studenter (43 %) i studien av de 199 tillfrågade och fördelningen mellan 

könen var jämn. Åldern på deltagarna var mellan 19–46 år, den största åldersgruppen var 

mellan 19–25 år. Deltagarna studerade på grund- eller avancerad nivå och den främst 

representerade gruppen var de som studerade på grundnivå (Tabell 1).  

Tabell 1. Fördelning av deltagarna avseende kön, ålder och studienivå redovisat i antal och procent(n=85)  

 

 

4.1 Munhygienvanor 
4.1.1 Tandborstvanor 

Majoriteten (97 %) av deltagarna svarade att de borstade sina tänder 2 gånger per dag. 

Endast en person borstade mer än 2 gånger per dag (Figur 1).  

 

 
Figur 1. Deltagarnas fördelning av tandborstfrekvens redovisas med relativ frekvenserfördelning (n=85).  
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Majoriteten (63 %) använde manuell tandborste, sedan var det jämt fördelat mellan de 

som enbart använde elektrisk tandborste och de som använde både manuell- och 

elektrisk tandborste. En person besvarade inte frågan (Figur 2). 

 
Figur 2. Redovisar i relativ frekvensfördelning deltagarnas val av tandborste (n= 84). 

 

4.1.2 Val av tandkräm 

Större delen av deltagarna (95 %) använde fluortandkräm med undantag för tre deltagare 

som använde fluortandkräm i kombination med aloe vera eller bakpulver. En använde 

enbart salttandkräm och det var en person som inte besvarade frågan (Figur 3). 

 
Figur 3. Påvisar resultatet av vilka olika tandkrämer som används och redovisas med relativ 

frekvensfördelning (n=84).  
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4.1.3 Extra fluorpreparat 

På frågan om extra fluorpreparat svarade knappt hälften av respondenterna att de använde 

fluorskölj. Det var sju som använde fluortuggummi eller både fluortuggummi och 

fluorskölj, fluortabletter var heller inte så vanligt. Cirka hälften av alla deltagare använde 

inget extra fluorpreparat alls. En person besvarade inte frågan (Figur 4).   

Figur 4. Redovisar i relativ frekvensfördelning vilka olika fluorpreparat som används (n=84).  

 

4.1.4 Approximal rengöring  

Beträffande frågan hur ofta approximal rengöring utfördes svarade drygt en tredjedel att 

de rengjorde 1–2 gånger i månaden. I övrigt var det jämt fördelat mellan de andra 

svarsalternativen. Det var sju stycken som aldrig rengjorde approxmialt. Det var tre som 

inte visste hur ofta de rengjorde tänderna (Figur 5).  

Figur 5. Visar hur ofta deltagarna rengör mellan sina tänder, resultatet anges i relativ frekvensfördelning 

(n=85).  
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För att rengöra mellan tänderna var det vanligast att använda plackers som approximalt 

hjälpmedel, vilket trettio personer använde. Tjugo använde sig istället av tandtråd och 

därför blev tandtråd det näst vanligaste alternativet. Det var sjutton personer som använde 

2–3 olika hjälpmedel. Svaret från en person var inte fullständigt (Figur 6).  

 
Figur 6. Uppvisar resultatet gällande vilket/vilka approximala hjälpmedel som används med relativ 

frekvensfördelning (n=84). 

 

 

 

4.2 Kostvanor och intagsfrekvens av kariogen kost 
4.2.1 Måltider 

På frågan hur många huvudmål som intogs per dag, där huvudmål innebär frukost, lunch, 

middag och kvällsmål svarade femtioåtta personer att de hade 3 huvudmål. Vilket står för 

drygt två tredjedelar av resultatet. Därefter var det vanligast med 4 huvudmål per dag 

vilket femton personer hade, följt av 2 intag som tio personer svarade. Det fanns en som 

hade mer än 4 intag och en som hade 1 huvudmål per dag (Figur 7).  

Figur 7. Intag av huvudmål per dag redovisat med relativ frekvensfördelning (n=85). 
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När det gällde intag mellan huvudmålen fanns en stor variation mellan svaren. En person 

åt 5–6 gånger medan det var tolv deltagare som inte gjorde något intag alls. Störst andel 

respondenter svarade att de hade 1–2 intag mellan huvudmålen dagligen då femtiosju 

svarade det. Resterande femton hade 3–4 intag (Figur 8). 

 
Figur 8. Antal dagliga intag mellan huvudmålen, presenterat i relativ frekvensfördelning (n=85).  

 

 

4.2.2 Sötsaker och söta drycker 

Med sötsaker menas intag av till exempel godis/chips/bakverk och kakor. Det var ungefär 

lika många som svarade att de åt sötsaker 1–2 gånger i veckan som de som svarade 3–6 

gånger i veckan. Det framkom att det var två personer som aldrig åt sötsaker. Två personer 

hade skrivit till egna svar på frågan och räknades därför inte med i resultatet (Figur 9). 

 
Figur 9. Redovisar i relativ frekvensfördelning resultatet gällande intag av sötsaker (n=83). 
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Ungefär hälften svarade att de hade 1–3 intag av söta drycker som inte är light produkt i 

veckan mellan huvudmålen. Det var trettio personer som svarade att de inte drack söt 

dryck mellan måltiderna. Tio deltagare hade 4–6 intag och det var en som hade 7–9 intag 

mellan huvudmålen i veckan (Figur 10).  

 
Figur 10. Visar intag av söta drycker mellan huvudmålen i veckan med relativ frekvensfördelning (n=85).  

 

4.2.3 Övrigt 

I sista frågan fick deltagarna skriva om de hade någonting de ville tillägga, tre tillägg 

inkom. En skrev att den åt många gånger på en dag på grund av Gastric By Pass. En annan 

att den inte hade några hål i tänderna. En tredje skrev att den slarvade med sin orala hygien 

och att denna undersökning var bra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

12%
1%

35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-3 ggr/vecka 4-6 ggr/vecka 7-9 ggr/vecka Aldrig

Hur ofta dricker du söt dryck mellan huvudmålen i 
veckan?



 

13 
 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor samt intagsfrekvensen 

av kariogen kost hos en grupp universitetsstudenter, vilket gjordes genom en 

tvärsnittsstudie. Vid datainsamlingen har författarna använt enkätfrågor. Resultatet visade 

att 85 studenter av 199 tillfrågade svarade på enkäten, vilket är en låg svarsfrekvens på 

bara 43 procent. En övervägande majoritet av deltagarna borstade tänderna två gånger om 

dagen. Nästan alla använde fluortandkräm. Ungefär hälften av deltagarna använde inte 

något extra fluorpreparat och av de som använde extra fluorpreparat var fluorskölj 

vanligast. Gällande approximal rengöring var det vanligast förekommande att den 

utfördes 1–2 gånger i månaden. Resultatet visade även varierande kostvanor och varierad 

intagsfrekvens. I detta avsnitt kommer författarna att diskutera metod, resultat och tankar 

om framtida hälsofrämjande arbete. 
 

5.1 Metoddiskussion  
Urvalet var ett bekvämlighetsurval när det gällde val av skola, men ett konsekutivt urval 

samt ja-sägarurval gällande studenterna. Om bekvämlighetsurvalet istället varit ett 

slumpmässigt urval hade resultatet lättare kunnat generaliseras till en större population. 

Studien var liten och ska därför tolkas med försiktighet. Det gick inte exakt att veta hur 

många studenter som befann sig på universitet just denna dag. Endast de studenter som 

vistades i och omkring den aktuella korridoren under tiden då datainsamlingen utfördes 

blev tillfrågades om att delta. Platsen valdes för att den låg på ett sådant ställe där många 

passerade. På så vis blev det en större spridning på studenternas program/utbildningsnivå, 

vilket ansågs göra studien mer tillförlitlig eftersom det inte bara inriktats på en specifik 

grupp människor till exempel sjuksköterskestudenter. Nackdelen med att vara på samma 

plats hela tiden var att vissa studentgrupper kan ha uteslutits då datainsamlingen inte 

skedde i deras lokaler. Tanken var att samla en grupp på 8–10 personer inför varje 

frågetillfälle. Dessa grupper blev mindre, oftast 4–5 personer vilket i efterhand gav en 

större spridning av personer med olika bakgrund och utbildning. Hade det varit större 

grupper som tillfrågats hade risken ökat att de tillhört samma utbildning. Samma fråga 

ställdes till alla studenter när de tillfrågades att delta i studien, författarna frågade om 

studenten/studenterna ville delta i en enkätundersökning. Endast de som frågade vad 

studien handlade om visste att studiens innehåll bestod av kost- och egenvårdsvanor innan 

de följde med till grupprummet. Vilket stärker studiens validitet och reliabilitet då det inte 

endast var de med goda kost- och munhygienvanor som deltog.   

 

Ett pilottest gjordes på fyra respondenter i samma målgrupp för att testa om frågorna var 

funktionella och relevanta. Efter att pilottestet analyserats lades ett svarsalternativ till på 

fråga åtta. Författarna valde att inte använda sig av färdiga frågor utan utformade frågorna 

själva då de ansåg att det var enklare att formulera tydliga frågor som kunde besvara syftet 

på det sättet. Frågorna var slutna för att försöka undvika att frågorna misstolkades som i 

sin tur kunde leda till bortfall på frågorna. Detta försökte också undvikas genom att endast 

skriva ut att ett svarsalternativ kunde kryssas i om inte annat stod i frågan. Alternativ som 

”Vet ej” eller ”annat alternativ” fanns alltid att välja bland svarsalternativen för att fånga 

upp den som var osäker, även detta för att undvika internt bortfall. Validiteten det vill 

säga att mäta det som avsetts att mätas i studien har varit god när det gäller den interna 

validiteten. Studiens syfte har uppnåtts med hjälp av svaren från frågorna i studien. Det 
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går dock inte att generalisera studiens resultat till andra än de i studentgruppen, därför går 

det inte säga att den externa validiteten uppnåtts. Frågornas reliabilitet har däremot varit 

god, med det menas att om liknande studier görs kommer troligen samma resultat att 

visas, därför anses mätningen i denna studie tillförlitlig.  

 

På fråga tre efterfrågades det om vilken studienivå respondenten hade, här hade 

svarsalternativen kunnat förtydligas beträffande vad de olika nivåerna innebar då många 

var osäkra på vad som menades. Detta kan ha gjort att fördelningen gällande studenternas 

studienivå blivit missvisande, dock har inte resultatet påverkats eftersom syftet inte var 

att jämföra studienivåer. Gällande fråga sju ifall extra fluorpreparat användes hade en 

följdfråga där frekvensen av användandet varit intressant att ha med. Då det vore 

intressant att veta hur ofta extra fluorpreparat användes eftersom det minskar risken för 

karies. Nu besvarades bara att extra fluorpreparat användes av vissa men inte hur ofta. I 

ett av svarsalternativen i fråga nio stod det ”mellanrumsborste” vilket kanske inte alla 

visste vad det var. Där hade ett förtydligande varit bra då det kan ha varit en anledning 

till varför det inte var så många som svarade att de använde det. Två deltagare hade skrivit 

till ett eget svarsalternativ på fråga tolv, vilket inneburit två interna bortfall. Här kunde 

svarsalternativet 1–2 gånger i månaden varit med eftersom båda respondenterna skrivit 

till detta alternativ. Frågorna i enkäten var relevanta och uppfyller studiens syfte och 

besvarar frågeställningarna. Nackdelen med att ha egengjorda frågor var att det inte gick 

att jämföra svaren med någon annan undersökning. Dock går frågorna i studien att 

användas av andra författare i kommande studier.  Att fråga personer som kommer i grupp 

är svårt, kanske är det någon som inte vågar säga nej på grund av grupptrycket. Detta kan 

även påverka personens sätt att svara och att deltagaren bara kryssar för vilket 

svarsalternativ som helst. Individens personliga egenskaper kan också spela roll om 

deltagaren väljer att delta eller inte, mer utåtriktade personer kanske väljer att delta i större 

utsträckning än de som är mer tillbakadragna. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
Då inga studier har undersökt munhygienvanor och intagsfrekvens av kariogen kost bland 

universitetsstudenter i Sverige, har författarna försökt jämföra med studier som undersökt 

samma åldersgrupp och studier med blandad ålder. Dock har det inte framgått om de varit 

studenter eller icke som studierna handlat om. Författarna har också försökt jämföra 

resultatet med liknande studier från andra länder.  

 

Munhygienvanor 
Resultatet visar att majoriteten (98 %) borstar sina tänder 2 gånger om dagen eller mer 

och 2 procent borstar 1 gång.  Jensen et al. (2012) rapporterade att 84 – 94 procent i alla 

åldersgrupper borstade 2 gånger om dagen eller mer, vilket stämmer väl överens med 

resultatet i denna studie. Likheterna kan bero på att det finns rekommendationer på att 

borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm i Sverige, där båda studierna är 

gjorda (SoS 2011). Lin & Schwarz (2001) studie visade att 14 procent i åldrarna 35–44 

år inte borstade sina tänder varje dag, vilket inte stämmer med denna studies resultat där 

det inte finns någon som inte borstar sina tänder dagligen. Skillnaden kan bero på att det 

är större åldersspridning i Lin & Schwarz studie och att den utfördes i ett annat land där 

munhygienvanorna kanske skiljer sig åt mot i Sverige. Norderyd et al. (2015) undersökte 

3–80 åringar i Sverige och kom fram till att ungefär 85 procent av dem borstade tänderna 

två gånger om dagen med fluortandkräm. Resultatet skiljer sig från resultatet i denna 
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studie. Spridningen på resultaten kan bero på att den här studien är liten med mindre antal 

respondenter i jämförelse med Norderyds studie, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen 

så att det blev fler inkomna svar bland de som borstade 2 gånger per dag i denna studie. 

Det var också större spridning på åldern i Norderyds studie vilket kan ha gjort att 

skillnader mellan resultaten uppstår eftersom studierna jämför olika åldersgrupper. 

Jämförs resultatet från denna studie med resultatet i Ericsson et al. (2012) studie där 76 

procent borstade 2 gånger per dag skiljer sig också resultatet åt, Ericssons studie har 21 

procent lägre. Orsaken till varför det blivit stor skillnad mellan resultaten kan vara att 19-

åringarna i Ericssons studie inte var studenter, utan att studien endast gjorts på 19-åringar 

och att de inte kan jämföras med denna studies målgrupp.  

 

Resultatet i denna studie visar att majoriteten (63 %) använder manuell tandborste vilket 

är jämförbart med Jensen et al. (2012) där 66 procent i åldrarna 31–35 år också använde 

manuell tandborste. Likheterna i resultaten kan bero på att studierna är från samma land. 

Manuell tandborste är det hjälpmedel som funnits med under längst tid och många är 

därför vana att använda den sortens tandborste. Enligt Mello Rode (2012) gör en elektrisk 

tandborste bättre rent än en manuell tandborste. Resultatet i denna studie visar att 21 

procent använder elektrisk tandborste vilket är jämförbart med Stadelmann et al (2012) 

där nästan 28 procent använde elektrisk tandborste. Det finns också likheter mellan 

studierna gällande användandet av både manuell och elektrisk tandborste. I denna studie 

använder 16 procent båda delarna och i Stadelmanns studie hamnade siffran på 13 

procent. Varför samma resultat uppnåtts, där det visar att det är relativt få som använder 

elektrisktandborste kan bero på att det kanske är få som fått in vanan att använda elektrisk 

tandborste. Vilket kan bero på att den är relativt ny på marknaden jämfört den manuella 

tandborsten. Många kanske är skeptiska till användandet av elektrisk tandborste och 

tycker det är svårt och väljer därför en manuell. 

 

Fluor motverkar karies enligt Scardina & Messina (2012) och för att motverka karies och 

parodontit är rekommendationerna att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger om 

dagen (SoS 2011). I Norderyd et al. (2015) studie visade resultatet att de allra flesta (85 

%) använde fluortandkräm, vilket 95 procent i denna studie också använder.  Bland extra 

fluorpreparat är fluorskölj vanligast (40 %) i denna studie men det allra vanligaste är att 

inte använda något extra fluorpreparat alls (48 %).  Resultaten går att jämföra med Jensen 

et al. (2012) studie där 36 procent använde fluorskölj och där 52 procent inte använde 

något fluorskölj. Varför likvärdiga resultat har uppnåtts kan vara att studierna gjorts i 

samma nation, där det rekommenderas av tandvården att använda fluortandkräm och 

fluorskölj dagligen för att förhindra kariesprogression. Fluortabletter och 

fluortuggummin används inte i stor utsträckning (7 %) i denna studie. Orsaken kan vara 

att tandvården inte rekommenderar dessa fluorpreparat då de inte bevisats ha någon 

effekt, därför väljer många att inte använda dessa preparat (SoS 2011).   

 

Cirka 8 procent av deltagarna i denna studie utför aldrig approximal rengöring, vilket gör 

att resultatet skiljer sig jämfört Jensen et al. (2012) studie där 53 procent aldrig rengjorde. 

Varför en stor skillnad ses kan vara för att Jensens studie är på 15–80 åringar vilket gett 

en större spridning. Med åldern kan det bli svårare att rengöra approximalt samt att den 

äldre generationen kanske inte har med sig samma kunskap som den yngre generationen 

gällande approximal rengöring. Trettioen procent uppger i denna studie att de 3 gånger i 

veckan eller mer rengör approximalt. Detta resultat är inte jämförbart med Rothen et al. 
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(2014) där det var dubbelt så många (60 %) som rengjorde lika ofta, vilket var det 

vanligast förekommande svarsalternativet i den studien.  I denna studie är det istället 

vanligast att rengöra 1–2 gånger i månaden. Det vanligast förekommande approximala 

hjälpmedlet är plackers, något som inte är i linje med resultatet i Stadelmann et al (2012) 

studie. Där uppgav de flesta att de använde tandtråd/tandsticka. Eftersom det endast var 

det svarsalternativet som fanns i den studien kan det ha gjort att studiernas resultat skiljer 

sig. I Norderyds et al. (2015) studie använde 30 procent tandsticka att jämföras med denna 

studie där bara 7 procent använder det samma. Anledningen till detta kan vara att det finns 

med mer äldre personer i Norderyds studie. Äldre människor är uppväxta med att använda 

tandsticka då utbudet inte varit så stort bland approximala hjälpmedel förr. Hos den yngre 

generationen däremot har det alltid funnits ett större utbud att välja på. På senare tid har 

användningen av plackers verkligen slagit igenom. Det har blivit ett lättvindigt och 

populärt hjälpmedel att använda.  

 

Kostvanor 
Studier har visat att risken för att utveckla karies ökar om intagsfrekvensen av 

fermenterbara kolhydrater är hög och främst om intagen är mellan måltiderna (Scardina 

& Messina 2012 & SBU 2002). Att dra ner på sockerkonsumtionen och intagsfrekvensen 

av kariogen kost har bedömts som den mest kostnadseffektiva åtgärden enligt 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer (2011). Sextioåtta procent svarade att de äter tre 

huvudmål om dagen i denna studie, vilket överensstämmer med de rekommendationer 

som finns. I denna studie är det över hälften (56 %) av deltagarna som äter sötsaker mer 

än 2 gånger i veckan, detta skiljer sig från Norderyd et al. (2015) studie där det var färre 

(19 %) i samma åldersgrupp som åt sötsaker i samma utsträckning. Resultatet kan skilja 

sig åt då deltagarna i Norderyds studie svarade för hur ofta de åt sötsaker mellan 

måltiderna, medan de i denna studie endast svarar för hur många gånger de äter något 

sött. Resultatet från Norderyd et al. (2015) studie med mätningar från både år 2003 och 

2013 visade att det var 20 procent som inte drack sötad dryck år 2003. År 2013 visade 

resultatet på 35 procent, vilket är exakt samma resultat som framgår i denna studie. 

Resultaten visar på att det har skett en förbättring, dock är det svårt att veta om resultaten 

stämmer helt överens då denna studie undersöker intag av sötad dryck mellan måltiderna 

och i Norderyds studie har det endast frågats om intag av sötad dryck. Om det skett en 

förbättring beror det troligen på att människor idag vet att smådrickande av sötad dryck 

ökar risken för karies.  

 

Resultatet i denna studie besvarar studiens syfte, som var att undersöka munhygien- och 

kostvanor samt intagsfrekvensen av kariogen kost hos en grupp universitetsstudenter. En 

överblick har fåtts över denna grupp med hjälp av frågor som fångat upp relevant 

information som sedan granskats och studerats för att kunna få fram ett resultat. Enligt 

Nationella riktlinjerna är god munhygien och minskat sockerintag åtgärder som krävs för 

att undvika munsjukdomar. Genom denna studie där författarna studerat studenters kost- 

och munhygienvanor ger det tandvården i studentgruppen en inblick i vart resurser behövs 

läggas. Detta skulle effektivisera tandvården till att utnyttja kunskapen om studenternas 

vanor. Studien har visat att respondenterna har goda tandborstvanor och använder 

fluortandkräm, men var mindre bra på att rengöra approximalt. Det behöver lyftas att 

vikten av approximal rengöring är viktig, den kunskapen bör nå ut till denna grupp. Även 

vikten av extra fluorpreparat bör lyftas fram. Tandvården behöver synas mer för att kunna 

förmedla ut viktig information och kunskap till denna målgrupp. Detta kan göras bland 
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annat genom att ge tandvården mer plats i samhället till att just synas, det kan till exempel 

ske via massmedia eller att tandvården uppsöker offentliga platser. Viktigt är att utreda 

om de bristande munhygienvanorna beror på kunskapsbrist eller om den kanske beror på 

attityden hos individen.  

 

Studenternas intag av sötsaker är ganska frekvent i studien vilket ökar risken för karies, 

Därför kan det vara viktigt att i kommande studier titta på vad orsakerna till detta kan 

vara. Författarna anser att det finns anledning att diskutera om sötsaker är mer 

lättillgängligt nu för tiden då affärer har öppet från tidig morgon till sent på kvällen, vilket 

gör att det alltid finns möjlighet att köpa sötsaker. Konsekvenser som kan uppstå är om 

studiens resultat generaliseras till andra än studenter, vilket kan ge en missvisande bild 

av hur det ser ut hos en större population gällande kost-och munhygienvanor. Det som 

kan uppstå då är att tandvården lägger resurser på fel områden vilket i sin tur gör att 

tandvården inte blir kostnadseffektiv.  

 

6. Konklusion 
 

Studenternas munhygienvanor var goda avseende tandborstning och användning av 

fluortandkräm. Mindre goda vanor sågs vid rengöring approximalt och när det gällde 

extra fluoranvändning. Vanligast förekommande bland studenterna var tre huvudmål om 

dagen och mellan måltiderna intogs 1–2 mellanmål. Intagen av sötsaker gjordes ofta av 

många, vilket ökar risken för karies. 

 

I kommande studier vore det önskvärt att göra en fullständig undersökning för att 

verkligen kunna se hur det ser ut i munnen hos studenterna. Detta för att se hur deras 

munhygien- och kostvanor påverkar den orala hälsan rent kliniskt. Det skulle också vara 

intressant att göra en studie som fördjupar sig kring användandet av extra fluor. Detta för 

att få reda på frekvensen av användandet samt vilken fluorhalt som tillförs. Det vore också 

bra att göra en liknande studie som denna men som också jämför kön för att se om det 

finns några skillnader. Även studier som undersöker studenternas attityder och kunskap i 

dessa områden vore intressanta för att på så sätt se om de kan vara påverkande faktorer 

till olika beteenden.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev   

Hej!  

Vi är två studenter, Caroline Grützelius och Sara Åkerberg som läser 

Tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. Vi är nu inne på vår näst sista 

termin och under hösten/våren 2016/2017 kommer vi skriva vårt examensarbete inom 

området oral hälsa.  

Syftet med arbetet är att studera en grupp universitetsstudenters kost- och 

munhygienvanor. Undersökningen genomförs med ett frågeformulär som tar cirka 10 

minuter att fylla i. För att delta i studien krävs att Du är över 18 år samt att Du studerar 

på Karlstads Universitet. Du som respondent kommer att besvara enkäten konfidentiellt 

vilket innebär att din identitet inte kommer att avslöjas. Du har en fri vilja till att avstå 

eller avbryta din medverkan innan enkäten inlämnats.  

All bearbetning av data kommer ske på Karlstads universitet och data kommer endast 

att användas till studiens syfte. Det slutgiltiga arbetet kommer att registreras i DiVA 

http://kau.se/bibliotek/publicera/publicering-for-studenter där Du kan ta del av 

resultatet.  

 

Med Vänliga Hälsningar   

 

Tandhygieniststuderande:     Handledare: Eva Hedman 

Caroline Grützelius   Leg. Tandhygienist & 

E-post: carolinegrytzelius@hotmail.com  Odont. doktor 

Sara Åkerberg      Folktandvården kansli 

E-post: akerberg.sara@hotmail.com  Uppsala län 

                                                                                       E-post: eva.hedman@lul.se 

  

http://kau.se/bibliotek/publicera/publicering-for-studenter
mailto:carolinegrytzelius@hotmail.com
mailto:akerberg.sara@hotmail.com
mailto:eva.hedman@lul.se


 

 

Bilaga 2 
Samtyckesblankett 

Kost- och egenvårdsvanor hos studenter 

Jag har tagit del av både muntlig och skriftlig information som finns om studien 

”Munhygienvanor och intagsfrekvens av kariogen kost hos en grupp 

universitetsstudenter”. 

Jag har också tagit del av information om att deltagandet är konfidentiellt och frivilligt. 

Deltagandet kan när som helst avbrytas utan anledning under pågående datainsamling.  

Det kommer inte gå att identifiera varken mig eller mina svar till studien.  

Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien. 

 

Namn    Datum och ort 

_____________________________  _________________________ 

  



 

 

Bilaga 3 
Enkät  

Kost- och egenvårdsvanor hos studenter 

Sätt ett kryss vid det alternativ du tycker passar bäst in på dig.  

  

1, Vilket är ditt biologiska kön?  

Kvinna [  ] Man [  ] 

 

2, Vilket år föddes du? Skriv årtalet.  

19……..… 

 

3, Vilken studienivå läser du? 

[  ]  Fristående kurs/kurser  

[  ]  Program på grundnivå  

[  ]  Program på avancerad nivå 

[  ]  Annat alternativ 

Om Du angett annat alternativ, skriv vad för nivå………….………….…………. 

 

4, Hur många gånger per dag borstar du dina tänder? 

[  ]  0 gånger/dag 

[  ]  1 gånger/dag 

[  ]  2 gånger/dag 

[  ]  mer än 2 gånger/dag 

[  ]  Vet ej 

 

 



 

 

5, Vad använder du för tandborste? Här kan du kryssa i flera alternativ! 

[  ]  Manuell tandborste 

[  ]  Elektrisk tandborste 

[  ]  Annat alternativ 

Om Du angett annat alternativ, skriv vad här ……………..  

 

6, Vad för sorts tandkräm använder du?  

[  ]  Fluortandkräm, tillexempel Colgate, Pepsodent, Sensodyne  

[  ]  Aloe Vera tandkräm 

[  ]  Salttandkräm 

[  ]  Använder ingen tandkräm 

[  ]  Annat alternativ 

Om Du angett annat alternativ, skriv vad här………….…………. 

 

7, Använder du något extra fluorpreparat? Här kan du kryssa i flera alternativ! 

[  ]  Fluortabletter 

[  ]  Fluortuggummi 

[  ]  Fluorskölj 

[  ]  Inget extra fluorpreparat 

[  ]  Annat alternativ 

Om Du angett annat alternativ, skriv vad här………….…………. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8, Hur ofta gör du rent mellan dina tänder med t ex. tandtråd, tandsticka eller 

mellanrumsborstar i veckan? 

[  ]  mer än 2 gånger/dag 

[  ]  1 - 2 gånger/dag 

[  ]  3 - 6 gånger/vecka 

[  ]  1 – 2 gånger/vecka 

[  ]  1-2 gånger/månad  

[  ]  Aldrig 

[  ]  Vet ej 

 

9, Vad använder du för hjälpmedel när du gör rent mellan tänderna? Här kan du 

kryssa i flera alternativ! 

[  ]  Tandsticka/tandpetare 

[  ]  Tandtråd 

[  ]  Mellanrumsborste 

[  ]  Plackers 

[  ]  Annat alternativ 

[  ] Inget 

Om Du angett annat alternativ, skriv vad här…………………….  

 

10, Hur många huvudmål äter du på en dag? Med huvudmål menas frukost, 

lunch, middag och kvällsmål. 

[  ]  0 gånger/dag 

[  ]  1 gånger/dag  

[  ]  2 gånger/dag 

[  ]  3 gånger/dag 

[  ]  4 gånger/dag  

[  ]  mer än 4 gånger/dag 

[  ]  Vet ej 

 



 

 

11, Hur många gånger på en dag äter du mellan huvudmålen? 

[  ]  0 gånger/dag 

[  ]  1 - 2 gånger/dag 

[  ]  3 - 4 gånger/dag 

[  ]  5 - 6 gånger/dag 

[  ]  mer än 6 gånger/dag 

[  ]  Vet ej 

 

12, Hur ofta äter du godis/chips/bakverk/kakor?  

[  ]  mer än 2 gånger/dag 

[  ]  1 - 2 gånger/dag 

[  ]  3 - 6 gånger/vecka 

[  ]  1 - 2 gånger/vecka 

[  ]  Aldrig 

 

13, Hur ofta dricker du söt dryck (som inte är lightprodukt) mellan huvudmålen? 

Söt dryck kan vara t ex. saft och läsk. 

[  ]  0 gånger/vecka 

[  ]  1 - 3 gånger/vecka 

[  ]  4 - 6 gånger/vecka 

[  ]  7 - 9 gånger/vecka 

[  ]  Mer än 9 gånger/vecka 

[  ]  Vet ej 

 

14, Har du någonting mer att tillägga? 

                                                                                                                                                 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


