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Introduktion: Den salutogena teorin realiseras genom känsla av sammanhang 

(KASAM) som beskriver en individs sätt att hantera påfrestande situationer. I begreppet 

finns tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hög 

känsla av sammanhang ger individen möjlighet och förutsättning för strategisk hantering 

av situationer.  

 

Syfte: Att beskriva samband mellan känsla av sammanhang och oral hälsa samt 

munhygienvanor. 

 

Frågeställningar:  

1. Vilka samband finns mellan patientens känsla av sammanhang och oral hälsa? 

2. Vilka samband finns mellan patientens känsla av sammanhang och  

    munhygienvanor? 

 

Metod: Litteraturstudie med sökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO 

 

Resultat: Föreliggande litteraturstudie visar samband mellan känsla av sammanhang, 

oral hälsa och munhygienvanor. Individer med stark känsla av sammanhang upplever 

och har bättre oral hälsa, bättre tandborstvanor och mer regelbunden kontakt med 

tandvården än de med låg KASAM. Barn vars mödrar har stark känsla av sammanhang 

visar bättre oral hälsa och nyttjar i större utsträckning förebyggande tandvård än de vars 

mödrar har låg KASAM. 

 

Konklusion: Individens känsla av sammanhang har samband med oral hälsa och 

munhygienvanor. Att ha hög KASAM kan vara en förutsättning för att nå oral hälsa och 

goda munhygienvanor. 
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 1. Introduktion 

 1.1 Hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationens definition från 1948 är hälsa ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av 

sjukdom eller funktionshinder” (World Health Organization WHO 1948). Hälsa 

påverkas av yttre faktorer såsom kultur, socioekonomisk status och sociala relationer. 

Den byggs upp av flera grundläggande mänskliga behov som tillgång till mat, skydd, 

utbildning, social rättvisa och jämlikhet. Hälsa är en positiv resurs för livets sociala, 

personliga och fysiska förhållanden (Watt 2005; WHO 1986).  

 1.2 Oral hälsa 

De orala vävnaderna ger individen möjlighet till tal, känslointryck och födointag. Oral 

hälsa innebär frånvaro av smärta, funktionsstörning och sjukdom i de orala vävnaderna 

sett i relation till individens resurser och egenskaper. Oral hälsa är en nödvändighet för 

det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet och är därmed också en del av 

livskvaliteten (WHO 2003). 

 1.3 Samband mellan hälsa, oral hälsa och livskvalité 

Sambandet mellan oral hälsa och hälsa är bilateralt. Allmänna sjukdomar kan ha 

negativ påverkan på de orala vävnaderna. Likaså kan orala sjukdomar ha negativ 

inverkan på allmänhälsan. Kunskap finns om att gemensamma riskfaktorer kan utlösa 

både oral sjukdom och allmän sjukdom (WHO 2003). 

Att minska dysfunktion i de orala vävnaderna främjar förutom den orala hälsan även 

individens allmänhälsa och livskvalitet (WHO 2003). Einarsson och medarbetare 

(2009) visade att orala problem såsom funktionsstörning och smärta i varierande grad 

påverkar livskvaliteten.  

I en australiensisk kvalitativ studie bland äldre beskrev de intervjuade ett samband 

mellan oral hälsa, kost och generell hälsa. Studien påvisade att dåliga tänder försämrar 

förmågan att äta samt tala vilket får konsekvenser för det sociala umgänget. Flertalet av 

deltagarna ansåg att smärta från de orala vävnaderna har negativ inverkan på oral hälsa. 

Att inte ha smärta tolkades som att den orala hälsan var god (Slack-Smith et al. 2010). 

 1.4 Samband mellan hälsobeteende och oralt hälsobeteende 

Oral hälsa och allmän hälsa påverkas av individens beteendefaktorer såsom kost, 

hygien och rökning (Watt 2005). I en kvantitativ studie utförd i Japan bland vuxna 

individer undersöktes samband mellan hälsobeteende och oralt hälsobeteende. Studien 

visade att en individs tandborstningsfrekvens har samband med dess vanor när det 

gäller rökning, alkoholintag, fysisk aktivitet, frukostintag och hälsokontroller (Tada & 

Matsukubo 2003). 

 1.5 Hälsopromotion 

Det traditionella patogenetiska synsätt som tidigare använts av forskare och behandlare 

lägger fokus på den specifika sjukdomen gällande behandling eller promotion, ofta hos 

högriskindivider eller högriskgrupper. Arbetet har varit inriktat på att minska 

riskfaktorn för en viss sjukdom (Antonovsky 1987). Det hälsofrämjande arbetet ska 
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enligt WHO syfta till att varje individ utifrån dess egna resurser; behov, förväntningar 

och mål samt samspel med omgivningen ska få möjlighet att ta kontroll över och 

förbättra sin hälsa. Hälsopromotion ska utgå från externa och interna faktorer såsom 

sociala, kulturella, biologiska och beteendefaktorer för att gynna hälsa. Genom att 

tillhandahålla information, ge utbildning, öka kunskap och erfarenhet hos individen 

stärks ansvaret för den egna hälsan. Målet är jämlikhet i hälsa på lika villkor genom 

minskade hälsoskillnader och gynnsam miljö för hälsosamt beteende där individen har 

möjlighet att nå individuellt fullgod hälsa. Individens eget ansvar som resurs för hälsa 

betonas (WHO 1986). 

 1.6 Oral hälsopromotion 

Idag finns ökad medvetenhet om att individens beteende och vanor har grund i flera 

faktorer såsom kulturella, sociala, psykologiska och ekonomiska. Teoretisk och 

praktisk kunskap är inte de enda bestämmelsefaktorerna för beteende utan även andra 

faktorer påverkar. Individen bör ses utifrån ett större sammanhang. För att ha ett 

hälsosamt beteende krävs medvetenhet om resurser och specifika behov (Yevlahova & 

Satur 2009; Watt 2005). Perspektivet är salutogent med fokus på individens resurser 

och kapacitet snarare än sjukdomens epidemiologi för att främja hälsa (Eriksson & 

Lindström 2008; Silva et al. 2008). 

Enkätstudier gjorda på individer i Sverige under en trettioårsperiod (1973-2003) visade 

att kunskapen om hur tänderna ska skötas framförallt kom från tandvården, 80 – 100 %, 

men också media, vänner och släktingar spelade viss roll (Hugoson et al. 2005). Äldre 

individer i en studie från Australien uppgav att grundkunskap om oral hälsa finns med 

sedan barndomen. Kunskapen ökas via information från tandvårdspersonal och i 

tidningar, broschyrer och posters samt medicinsk litteratur, apotek och internet (Slack-

Smith 2010). 

I en kvalitativ studie gjord i Sverige under 2003-2004 redovisades ungdomars 

perspektiv på munhälsoutbildning. Här beskrevs en osäkerhet hos ungdomar när det 

gäller den egna kunskapen om oral hälsa. Ungdomarna efterfrågade teoretisk och 

praktisk kunskap. Trots intresse och vetgirighet vill och vågar inte ungdomarna ställa 

frågor då de inte förstår. De får information som inte engagerar och strax efter 

tandvårdsbesöket är den glömd (Östberg 2005). 

Två reviewartiklar om oral hälsopromotion visade att tandvården under lång tid arbetat 

preventivt genom utbildning med information och råd där patienten haft en passiv roll. 

Synsättet har varit att när en individ har teoretisk och praktisk kunskap kommer de att 

ändra beteende för att nå god oral hälsa. Arbetssättet har dock inte haft framgång i att 

långsiktigt förändra munhälsobeteende. En orsak var att det fanns brister i 

tandvårdspersonalens förmåga att identifiera individens attityder, möjligheter och 

hinder. Ytterliggare en aspekt var att påverkansfaktorer för oral ohälsa förbises 

(Yevlahova & Satur 2009; Watt 2005).  I en kvalitativ studie om oral hälsa och 

tandvård önskade individer mer delaktighet och kontroll över den egna behandlingen 

(Slack-Smith 2010). Enligt Östberg (2005) upplevde ungdomar ibland känslor av att 

vara osedda och misstolkade av tandvårdspersonalen. I ytterligare en kvalitativ studie 

gjord bland tandhygienister och tandsköterskor i Sverige lyfte de intervjuade att syftet 

med munhälsoutbildning bör vara att få ungdomarna delaktiga och aktiva samt att de 

förstår att ansvaret för deras munhälsa ligger hos dem själva (Hedman et al. 2009). 
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 1.7 Salutogen ansats  

Antonovsky beskriver hälsa på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa där individen är i 

rörelse mellan poolerna. Individen ses varken som frisk eller sjuk utan med en viss grad 

av hälsa. Den salutogena ansatsen önskar utöka fokus då flera faktorer lägger grund för 

hälsosam rörelse (Antonovsky 1987).  

Olika stressorer förekommer ständigt i livet. Stressorer är spänningsskapande krav som 

individen löser utifrån egna resurser. De delas in i kroniska stressorer, viktiga händelser 

i livet samt tillfälliga bekymmer. En stressor kan främja hälsa beroende på hur 

individen löser den. För en rörelse mot kontinuumets hälsopool måste en omgivning rik 

på stressorer bemästras. Individen har vad Antonovsky kallar generella 

motståndsresurser (GMR) att förfoga över, exempelvis individens sociala stöd och 

ekonomi. Det som förenar de generella motståndsresurserna är att de hjälper individen 

att begripa och bekämpa stressorer. Därmed lägger de grund för individens känsla av 

sammanhang (Antonovsky 1987).   

 1.8 Känsla av sammanhang 

Den salutogena teorin realiseras genom Antonovskys känsla av sammanhang 

(KASAM) (Silva et al. 2008). KASAM beskrivs som:  

 

 

 

 

 

 

KASAM beskriver en individs livsåskådning och förmåga att hantera situationer som 

innebär stress eller på andra sätt är psykiskt påfrestande. Känsla av sammanhang 

utvecklas genom erfarenheter i livet. Beroende på balans i ansträngning som 

erfarenheter ger, möjlighet att själv påverka resultat samt huruvida livserfarenheter är 

otvetydiga kommer KASAM att utvecklas åt olika håll. I begreppet finns tre centrala 

komponenter som formas hos individen i samspel med omgivningen. De tre 

komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans 

graderar individens KASAM (Antonovsky 1987; Eriksson & Lindström 2008).   

 

Begriplighet är kärnan i begreppet. Komponenten är kognitiv och beskriver individens 

förståelse för verkligheten. Den definierar individens möjlighet att ordna och förklara 

inre och yttre stimuli. Individer med hög begriplighet ser framtida stimuli som 

förutsägbara. De stimuli som kommer överraskande går att förklara och ordna, liksom 

de icke önskvärda såsom misslyckanden eller dödsfall (Antonovsky 1987; Eriksson & 

Lindström 2008).  

 

Den andra komponenten, hanterbarhet, förklarar individens upplevelse av mängden 

resurser inombords eller i omgivningen som står till förfogande för att möta situationer 

som skapas av stimuli. Icke önskvärda stimuli går att reda ut. Omgivningen består av 

trofasta personer i individens närhet såsom livskamrat, vänner och kollegor 

(Antonovsky 1987; Eriksson & Lindström 2008).  

”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga,  

(2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, 

värda investering och engagemang.” (Antonovsky, 1987, s. 46) 
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Meningsfullhet är den tredje komponenten och har ledordet motivation. Begreppet står 

för huruvida individen känslomässigt finner engagemang i utmaningar och problem. 

Individer med hög känsla av meningsfullhet bemöter icke önskvärda stimuli och söker 

finna mening för att lyckas bemästra dem (Antonovsky 1987; Eriksson & Lindström 

2008). 

  

Hög KASAM innebär att individen kan nyttja de resurser som finns, förstå och 

handskas med de problem den möter. Meningsfullhet är den komponent som kan ses 

som viktigast då den inverkar på de andra komponenterna. Varken hanterbarhet eller 

begriplighet varar särskilt länge såvida inte individen känner meningsfullhet. En stark 

känsla av meningsfullhet kan i sin tur skapa förutsättningar för hög hanterbarhet och 

begriplighet. Begriplighet är den näst viktigaste komponenten då förståelse behövs för 

att uppleva hög hanterbarhet. Hanterbarhet är å sin sida inte oviktigt utan krävs för att 

bibehålla meningsfullhet (Antonovsky 1987; Eriksson & Lindström 2008). 

För att hantera situationer på ett optimalt sätt krävs det att individen känner stark känsla 

av alla komponenterna – det vill säga stark känsla av sammanhang. Att ha stark 

KASAM är inte liktydigt med att känna hög begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i alla situationer. Individen kan sakna praktisk och kognitiv förmåga i 

vissa avseenden. För att bibehålla stark KASAM krävs dock vissa livsparametrar där de 

tre komponenterna måste förekomma samtidigt. Livsparametrarna är individens egna 

känslor, relation till närstående, yrkesval samt händelser som rör individens liv och 

existens (Antonovsky 1987; Eriksson & Lindström 2008).  

Individer med stark KASAM ser mening i stressorn och strävar efter att välja rätt 

strategi för att hantera den. Därmed inte säkert att de varje gång lyckas. Individer med 

svag KASAM ser stressorn som en börda. Hon tenderar att ge upp och lägger istället 

fokus på känslomässiga uttryck (Antonovsky 1987; Eriksson & Lindström 2008).  

 1.9 KASAM-skala 

Antonovsky utformade 1983 ett formulär med 29 frågor gällande skattning av 

KASAM. Formuläret är utformat och utprovat i Israel, utvecklat för att användas på 

vuxna tvärkulturellt och globalt. Det har använts i västerländska länder samt till 

exempel i Thailand, Kina och Sydafrika. Formuläret är översatt till flera språk. Det 

nyttjas både på mindre grupper med 20 svarande och större populationer med 20 000 

svarande. I studier med olika metod och varierande design har KASAM-formuläret 

använts som mätinstrument. KASAM-formuläret förekommer ofta som förkortad 

version med 13 frågor. Det finns även ett flertal andra valmöjligheter för skattning av 

KASAM utöver Antonovskys formulär (Antonovsky 1987; Eriksson & Lindström 

2005). 

Antonovskys KASAM-formulär har frågor som berör olika livsområden och innefattar 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. På varje fråga finns sju möjliga 

svarsalternativ. Siffran ett och sju är svarens ändpooler. Den svarande ombeds markera 

den siffra som passar bäst in på kontinuumet mellan exempelvis ”instämmer helt” och 

”instämmer inte alls”. Siffrorna däremellan är en gradering på kontinuumet 

(Antonovsky 1987). 
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Medvetenhet bör göras om att det finns flera varianter av KASAM-formulär. Deras 

olika utformning kan ha betydelse för validitet och reliabilitet. Överlag anses dock 

formulären hålla god kvalitet (Eriksson & Lindström 2005).  

 1.10 Förekomst av känsla av sammanhang 

En serie av tre kvantitativa studier utförda i norra Sverige visade att nivån av KASAM 

bland deltagarna låg på en stabil nivå under tioårsperioden 1994-2004. Inga signifikanta 

skillnader sågs gällande fördelning av låg, mellan och hög KASAM under 

undersökningsperioden (Hendrikx et al. 2008).  

Signifikant samband fanns mellan ålder och KASAM där äldre oftare har hög KASAM 

(Sairenchi et al. 2011; Surtees 2003). I en kvantitativ studie över förekomsten av 

KASAM i en svensk population visades tendensen att KASAM ökar med stigande 

ålder. En individ under 20 år har statistiskt signifikant lägre KASAM än en individ över 

30 år. Den komponent som verkar vara anledningen till att individer under 20 år har låg 

KASAM är begriplighet. Komponenten fick statistiskt signifikant lägre medelvärde i 

denna grupp än i äldre åldersgrupper. Studiens författare uppgav att detta kan bero på 

livserfarenhet som fås med ökad ålder och ger individen större möjlighet att uppfatta 

händelser i livet som tydliga och strukturerade (Lindmark et al. 2010).  

Fler män än kvinnor rapporterar hög KASAM (Sairenchi et al. 2011; Surtees 2003). 

Moksnes och medarbetare (2011) visade att pojkar har högre grad av känsla av 

sammanhang än flickor i åldersspannet 13-18 år. I en finsk studie över nivå av känsla 

av sammanhang bland finsktalande och svensktalande finländare visades ingen 

signifikant skillnad när det gäller ålder och kön. Kvinnor rapporterade liknande nivå av 

KASAM oavsett språk vilket även var fallet för män. Individer i samma åldersgrupper 

rapporterade liknande nivå av KASAM oberoende av språk (Volanen et al. 2006). 

 1.11 Samband mellan känsla av sammanhang och hälsa 

Enligt Antonovsky har individer med hög känsla av sammanhang större möjligheter att 

nå hälsa. De når begriplighet för en stressor och kan välja lämplig strategi för att lösa 

den. Därmed väljer de oftare mer hälsosamt beteende. Antonovsky hävdar även att 

KASAM kan ha samband med fysiologiska effekter för hälsan (Antonovsky 1987). En 

reviewartikel kunde påvisa samband mellan låg KASAM och högre risk för störningar i 

hjärtfunktion och blodcirkulation. I övrigt kunde inte känsla av sammanhang sättas i 

samband med den fysiska hälsan (Eriksson &Lindström 2006). 

I  reviewartikeln av Eriksson och Lindström (2006) gällande relationen KASAM och 

allmän hälsa visades samband mellan upplevd god hälsa och stark känsla av 

sammanhang. Subjektiva besvär och sjukdomssymtom minskar med ökad KASAM. 

Gällande vuxnas KASAM och mental hälsa finns samband. Stark KASAM har nära 

förbindelse med faktorer som lägger grund för mental hälsa såsom optimism, self 

efficacy och sociala färdigheter. På liknande vis kan svag KASAM relateras till faktorer 

såsom depression, stress, rädsla och aggression vilka inverkar negativt på mental hälsa. 

Barns upplevda hälsa har samband med KASAM. När det gäller barns mentala hälsa 

påvisades starka samband med föräldrarnas nivå av KASAM. Vidare visades att under 

stress har människor med stark KASAM närmre till återhämtning (Eriksson & 

Lindström 2006).  
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 1.12 Samband mellan känsla av sammanhang och hälsobeteende 

Wainwright och medarbetare (2006) redovisade samband mellan känsla av 

sammanhang och hälsobeteende. Individer med stark KASAM har fler hälsosamma 

vanor än individer med svag KASAM. De röker mindre, är mer fysiskt aktiva och 

konsumerar mycket frukt, grönsaker och fibrer. Trots hälsosamt beteende överlag 

konsumerar de mer alkohol än de med svag KASAM. Sambanden är oberoende av 

socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå, ålder och social tillhörighet. Inga 

samband observerades mellan nivå av KASAM och intag av socker, mättat fett och salt.   

I en svensk studie över KASAMs samband med val av föda visades att vuxna som i 

högre utsträckning väljer mer ohälsosam föda har låg KASAM. Vuxna som oftare 

väljer hälsosam föda har hög KASAM (Lindmark et al. 2005). 

Myrin och Lagerström (2006) påvisade att elever som sällan eller aldrig äter frukost har 

lägre KASAM i medelvärde i relation till hela den undersökta populationen. Flickor 

som sällan eller aldrig äter middag, inte deltar i skolgymnastiken och inte motionerar på 

fritiden har i genomsnitt lägre KASAM. Låg KASAM visades också bland pojkar som 

har positiv attityd till narkotika.  

Som introduktionen beskriver upplever individer brist på kunskap om oral hälsa och 

brist i kommunikationen med tandvårdspersonal. Traditionellt preventivt arbete har 

fokuserat på information och råd till en passiv patient, något som inte gett långsiktig 

effekt. WHO framhåller att hälsofrämjande arbete ska utgå från varje enskild individ, 

deras behov och förutsättningar. Antonovsky menar att känsla av sammanhang är en 

resurs för hälsa. I tandhygienistens roll ingår att arbeta hälsofrämjande och utifrån ett 

salutogent synsätt stärka individers hälsobeteenden och därmed orala hälsa. 

Introduktionen beskriver samband mellan känsla av sammanhang och allmän hälsa 

samt allmänt hälsobeteende. Föreliggande litteraturstudie kan bidra med kunskap om 

känsla av sammanhang och möjliga samband med individens orala hälsa och 

munhygienvanor. 

2. Syfte 

 

Att beskriva samband mellan känsla av sammanhang och oral hälsa samt 

munhygienvanor. 

 2.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka samband finns mellan patientens känsla av sammanhang och oral hälsa? 

2. Vilka samband finns mellan patientens känsla av sammanhang och munhygienvanor? 

 

3. Material och metod 

3.1 Design   

Studien är en litteraturstudie: 
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Figur 1. Schematisk översikt av arbetsgång vid litteraturstudie. 
Hämtad och fritt översatt från Polit & Beck, 2010. 

  

 3.2 Definition av begrepp  

Oral hälsa, oral health, infördes 1965 som en MeSH-term och definierar ett tillstånd i 

munnen då inga tecken på sjukdom finns och dess delar fungerar på ett normalt sätt 

(National Library of Medicin 1965). 

 

Munhygien, oral hygiene, innefattar den personliga vården av munnen i form av 

rengöring och bevarande av den orala hälsan. MeSH-termen antogs 1973 (National 

Library of Medicin 1973). 

 

Munhygienvanor definieras i denna studie att omfatta individens vård av munnen i 

form av rengöring och tandvårdsbesök. 

 

 3.3 Litteratursökning 

 3.3.1 Databaser 

Artikelsökning har gjorts i databaserna PubMed (Public Medline), Cinahl och 

PsycINFO. Databaserna har ett brett sortiment av vetenskapliga tidskriftsartiklar inom 

odontologi, omvårdnad, psykologi och medicin (Forsberg & Wengström 2008). 

 3.3.2 Sökord 

Sökorden som använts till studien är de engelska begreppen: sense of coherence, oral 

health och oral hygiene. Sense of coherence kombinerades med de övriga sökorden 

genom användning av den booleska operatorn AND. Vid sökning i databasen PubMed 

användes MeSHtermer undantaget ”sense of coherence”. I Cinahl förekom sökorden 

som Cinahl Headings, gällande PsycINFO förekom sense of coherence och oral health 

som PsycINFO Thesaurus. 

 

Syfte och 
frågor 
fastställs 

Sökstrategi 
med val av 
sökord, 
kombinationer 
och databaser 
formuleras 

Användbara 
referenser 
samlas in 

Tänkbara 
referenser 
identifieras 
genom 
elektronisk 
sökning 

Urval av 
lämpliga 
referenser 

Eventuellt 
ny sökning 
av 
referenser 

Olämpliga och 
oväsentliga 
referenser 
kasseras 

Granskning 
av referenser 

Analys och 
synkronisering 
av material 

Utformning av 
litteraturstudie 
genomförs 
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 3.4 Urval 

  

 

 

 

 

 

  

 

 3.4.1Urval 1 

Totalt påträffades 38 artiklar inför det första urvalet. Urval gjordes efter titelns relevans 

till syfte och frågeställningar. Exkluderade artiklar var artiklar i vars titel det framgick 

att de var reviewartiklar och artiklar som redan ingår i introduktionen. Vidare till urval 

2 gick 35 artiklar, dubbletter inräknade. 

 3.4.2 Urval 2 

Artiklarna granskades vidare genom att abstract lästes. Utifrån artikelns möjlighet att 

besvara syfte och frågeställningar valdes artiklar ut. Artiklar som inte bedömdes vara 

användbara förkastades. Till urval 3 återstod 33 artiklar, dubbletter inräknade. 

 3.4.3 Urval 3 

Artiklarna lästes i fulltext. De artiklar som förekom fler gånger (dubbletter) har här 

markerats i parentes. Valda artiklar blev de som kunde besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Efter urval 3 återstod 16 artiklar. Ytterligare en artikel inkluderades 

genom manuell sökning på grund av relevant resultat. Vidare till kvalitetsbedömning 

gick 17 artiklar.  

 3.4.3 Kvalitetsbedömning 

De utvalda artiklarna har granskats utifrån kvantitativa bedömningsmallar inspirerade 

av Willman & Stoltz (2008) samt Forsberg & Wengström (2008), se bilaga 1. 

Granskning utfördes för att bedöma artiklarnas kvalitet. I bedömningsmallen 

poängsattes varje fråga, där ”ja” gav ett poäng och ”nej” 0 poäng. Maximalt poängantal 

var 20 poäng. Kvaliteten på artiklarna beräknades och resulterade i en procentsats. God 

kvalitet fick artiklar som uppnådde 80-100 %. Artiklar med procentsatsen 70-79 % 

hamnade inom spannet för medelkvalitet. Inga av artiklarna bedömdes vara av dålig 

kvalitet, där gränsen var 69 % eller mindre. 

 

Tabell 1. Tabell gällande sökord, sökordskombinationer, antal träffar, urval samt 

utvalda artiklar.  

Databas 

Sökord/ 

Sökordskombinationer 

Antal 

träffar 
Urval 1 Urval2 Urval 3 

Utvalda 

artiklar 

Inklusionskriterier:  

- artiklar publicerade i vetenskaplig tidskrift 

- engelskspråkiga artiklar 

- artiklar publicerade inom 10-år tillbaka i tiden 

- lämpliga artiklar utifrån titel och abstract (ej review) 
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PubMed 

111126 
1. ”Sense of coherence” 650     

 2. Oral health 2434     

 3. Oral hygiene 3356     

111126 1 AND 2 12 12 11 9 9 

 1 AND 3 12 11 11 6 (+5) 6 

Cinahl 

111126 
1. ”Sense of coherence” 381     

 2. Oral health 2533     

 3. Oral hygiene 1874     

111126 1 AND 2 9 8 7 1 (+5) 1 

 1 AND 3 2 2 2 0 (+2) 0 

PsycINFO 

111126 
1. Sense of coherence 554     

 2. Oral health 259     

 3. ”Oral hygiene” 224     

111126 1 AND 2 1 1 1 0 0 

 1 AND 3 2 1 1 0 0 

Manuell 

sökning 

111201 

 1 1 1 1 1 

 

 3.5 Etiska överväganden 

De artiklar som ingår i studien är i helhet granskade av en etisk kommitté eller 

innehåller noggranna etiska överväganden. I fyra av artiklarna som bygger på en finsk 

nationell hälsoundersökning utförd av finska motsvarigheten till Folkhälsoinstitutet 

saknas etiskt resonemang. Den finska nationella hälsoundersökningen är dock granskad 

av etisk kommitté. Två studier av Freire och medarbetare saknar etiskt resonemang. 

Artiklarna har valts att ingå i studien då de uppnår bra kvalitet vid granskning, besvarar 

studiens syfte och frågeställningar samt visar intressanta resultat. Litteraturen har 

bearbetas på ett etiskt försvarbart sätt. Författarna har strävat efter att göra objektiva 

tolkningar av artiklarnas resultat. Förutfattade meningar samt egna åsikter har så långt 

det är möjligt undvikits vid granskning. 

 

 4. Resultat 

Resultatet av litteraturstudien visar samband mellan individers känsla av sammanhang, 

oral hälsa och munhygienvanor. Individer med stark känsla av sammanhang upplever och 
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har i större utsträckning bättre oral hälsa och bättre munhygienvanor än de med låg 

KASAM. Barn till mödrar med stark känsla av sammanhang visar god oral hälsa och 

nyttjar förebyggande tandvård i större utsträckning än barn till mödrar med låg KASAM 

(Ayo-Yusuf et al. 2008, 2009; Baker et al. 2010; Bernabé et al. 2009a, b, 2010; Bonanato 

et al. 2009; Dorri et al. 2010a, b; Freire et al. 2001, 2002; Lindmark et al. 2011a, b; 

Savolainen et al. 2005a, b, 2009; da Silva et al. 2011). 

 

 4.1 Samband mellan känsla av sammanhang och oral hälsa 

Artiklarna i tabell 2 och 3 besvarar frågeställningen ”Vilka samband finns mellan 

patientens känsla av sammanhang och oral hälsa?”.  

 Tabell 2. Resultatartiklar avseende självrapporterad oral hälsa och KASAM 

Författare, titel, år Syfte Urval Design Kvalitet 

Ayo-Yusuf, Reddy & van 

den Borne. Adolescents’ 

sense of coherence and 

smoking as longitudinal 

predictors of self-reported 

gingivitis. 2008 

Att visa betydelsen av 

SOC och rökning för 

självrapporterad 

gingival hälsa hos 

mörkhyade ungdomar 

på den sydafrikanska 

landsbygden 

970 åttondeklassare 

rekryterades till studien. 

845 valde att fullfölja.   

Longitudinell 

studie 

God  

80 % 

Baker, Mat & Robinson. 

What psychosocial factors 

influence adolescents´ oral 

health? 2010 

Att undersöka 

psykosociala faktorers 

påverkan på oralt 

hälsostatus, 

hälsovärderingar och 

livskvalitet 

Till studien valdes 453 

skolbarn 12-13 år 

gamla. 439 deltog i 

studien. 

Tvärsnittsstudie God  

80 % 

Bernabé, Watt, Sheiham, 

Suominen-Taipale, Uutela, 

Vehkalahti, Knuuttila, 

Kivimaäki, Tsakos. Sense 

of coherence and oral 

health in dentate 

adults: findings from the 

Finnish Health 2000 

survey. 2010 

Att studera relationen 

mellan känsla av 

sammanhang och oral 

hälsa, samt vilken roll 

det orala 

hälsobeteendet har för 

detta samband 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 individer. 

Resultatet baseras på 

5401 betandade vuxna 

över 30 år.  

Tvärsnittsstudie God  

85 % 

Lindmark, Hakeberg & 

Hugoson. Sense of 

coherence and its 

relationship with oral 

health-related behaviour 

and knowledge of and 

attitudes towards oral 

health. 2011a 

Att undersöka 

samband mellan 

känsla av 

sammanhang, 

beteende relaterat till 

oral hälsa och 

kunskaper och 

attityder om oral hälsa 

hos en grupp vuxna i 

Sverige 

Till studien rekryterades 

901 vuxna individer. 

589 individer valde att 

delta. 

Tvärsnittsstudie God  

95 % 

Savolainen, Suominen-

Taipale, Hausen, Harju, 

Uutela, Martelin & 

Knuuttila. Sense of 

coherence as a determinant 

of the oral health-related 

quality of life: a national 

study in Finnish adults. 

2005a 

Att kontrollera 

samband mellan oral 

hälsorelaterad 

livskvalitet, känsla av 

sammanhang och 

socioekonomiska och 

demografiska 

faktorer, samt dess 

roll för oralt beteende 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 individer. 

Resultatet baseras på 

4039 betandade vuxna i 

åldern 30-64 år. 

Tvärsnittsstudie Medel  

75 % 
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och orala hälsa 

Savolainen, Souminen-

Taipale, Uutela, Aromaa, 

Härkänen & Knuuttila. 

Sense of coherence 

associates with oral and 

general health behaviours. 

2009 

Att studera samband 

mellan oralt och 

generellt 

hälsobeteende och 

oral och generell 

subjektiv hälsa hos 

vuxna, samt 

undersöka huruvida 

SOC kan samvariera 

som 

hälsopromoterande 

faktor för dessa 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 individer. 

Resultatet baseras på 

4096 individer i åldern 

30-64 år.  

Tvärsnittsstudie God  

90 % 

 

Upplevelsen av oral hälsa påverkas av individens KASAM. Savolainen et al. (2009) 

påvisade att individer med stark KASAM i större utsträckning upplever god oral hälsa än 

de med svag KASAM. En individ med hög KASAM upplever i högre grad bättre oral 

funktion och färre orala symtom än de med lägre nivåer av KASAM (Baker et al. 2010). 

Vidare ser individer med stark KASAM det som viktigare att ha kvar tänderna i det 

fortsatta livet och de är även mer nöjda med tandstatusen än de med svag KASAM 

(Lindmark et al. 2011a). I studien av Ayo-Yusuf et al. (2008) fanns ett signifikant 

samband  mellan höga nivåer av KASAM och lägre nivåer av självrapporterad gingivit. 

 

Resultat från Bernabé et al. (2010) visade relation mellan upplevelse av sämre oral hälsa 

och låg KASAM. Savolainen et al. (2005a) redovisade att KASAM har samband med 

problem relaterade till oral hälsa såsom smärta och nedsatt funktion. Individer med låg 

KASAM upplevde i större utsträckning orala problem än de med hög KASAM.  

 

Lindmark et al. (2011a) redovisade signifikant samband mellan känsla av sammanhang 

och attityder till oral hälsa. Individer med stark KASAM upplever i större utsträckning 

ingen tandvårdsrädsla inför tandvårdsbesöket jämfört med individer med svag KASAM.  

 

Tabell 3. Resultatartiklar gällande oralt hälsostatus och KASAM. 

 
Författare, titel, år Syfte Urval Design Kvalitet 

Bernabé, Watt, Sheiham, 

Suominen-Taipale, Uutela, 

Vehkalahti, Knuuttila, 

Kivimaäki, Tsakos. Sense 

of coherence and oral health 

in dentate 

adults: findings from the 

Finnish Health 2000 survey. 

2010 

Att studera relationen 

mellan känsla av 

sammanhang och oral 

hälsa, samt vilken roll 

det orala 

hälsobeteendet har för 

detta samband 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 individer. 

Resultatet baseras på 

5401 betandade vuxna 

över 30 år. 

Tvärsnittsstudie God 85% 

Bonanato, Paiva, Pordeus, 

Ramos-Jorge, Barbabela & 

Allison. Relationship 

between mothers´ sense of 

coherence and oral health 

status of preschool children. 

2009 

Att granska relationen 

mellan mödrars 

känsla av 

sammanhang och 

oralt hälsostatus hos 

5-åriga förskolebarn 

636 mödrar och deras 5-

åriga barn tillfrågades 

att delta. Resultatet 

består av 546 mödrar 

och deras 5-åriga barn. 

Tvärsnittsstudie God 95% 

Freire, Hardy & Sheiham. 

Mother´s sense of 

coherence and their 

adolescent children´s oral 

Att undersöka 

samband mellan 

mödrars känsla av 

sammanhang och 

664 15-åringar och 

deras mödrar deltog i 

studien. 

Tvärsnittsstudie Medel 

  80% 
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health status and 

behaviours. 2002 

deras tonåringars 

orala hälsa 

Freire, Sheiham & Hardy. 

Adolescents’ sense of 

coherence, oral health 

status, and oral health-

related behaviours. 2001 

Att studera samband 

mellan känska av 

sammanhang och oral 

hälsa 

Till studien rekryterades 

761 15-åringar. I 

studien deltog 664. 

Tvärsnittsstudie God 90% 

Lindmark, Hakeberg & 

Hugoson. Sense of 

coherence and oral health 

status in a Swedish 

population. 2011b 

Att utröna känsla av 

sammanhangs relation 

till oralt hälsostatus i 

en svensk population 

910 vuxna individer 

tillfrågades för studien. 

589 valde att delta. 

Tvärsnittsstudie God 95% 

Savolainen, Souminen-

Taipale, Uutela, Martelin, 

Niskanen & Knuuttila. 

Sense of coherence as a 

determinant of tooth 

brushing frequency and 

level of oral hygiene. 2005b 

Att undersöka 

huruvida det 

föreligger samband 

mellan känsla av 

sammanhang, 

självrapporterad 

tandborstfrekvens och 

objektivt bedömd nivå 

av oral hygien. 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 finska 

vuxna i ålder 30-64 år. 

4131 deltog. 

Tvärsnittsstudie Medel 

  75% 

 

Savolainen et al. (2005b) visade ett statistiskt signifikant samband mellan individer med 

svag KASAM och i större utsträckning sämre oral hälsa än individer med stark KASAM. 

Bernabé et al. (2010) visade positiv relation mellan KASAM och antal tänder. Individer 

med hög KASAM hade fler antal kvarvarande tänder än de med lägre nivå av KASAM.  

 

Savolainen et al. (2005b) påvisade även samband mellan KASAM och oral hälsa gällande 

plackmängd. Lindmark et al. (2011b) kunde visa ett signifikant samband där hög KASAM 

var en prediktor för mindre plack.  

 

Parodontalt status är bättre hos individer med hög KASAM än hos individer med låg 

KASAM. Nivån av KASAM har samband med omfattning av fördjupade tandköttsfickor 

(Bernabé et al. 2010; Lindmark et al. 2011b). Bernabe et al. (2010) visade en negativ 

relation mellan KASAM och omfattning av fördjupade tandköttsfickor där individer med 

svag KASAM hade fler tandköttsfickor med fickdjup över 4 mm. Lindmark et al. (2011b) 

kunde även påvisa samband mellan hög KASAM och mindre risk för gingivit men detta 

samband var inte statistiskt signifikant. Deltagare med svag KASAM hade fler tänder med 

supragingival tandsten än individer med stark KASAM.  

 

Bonanato et al. (2009) påvisade att lägre nivåer av KASAM har signifikant samband med 

stor karieserfarenhet. Freire et al. (2001) visade samband mellan KASAM och karies i 

anteriora tänder samt svårighetsgrad av karies. Individer med stark KASAM hade mindre 

karies i anteriora tänder än de med svag. Bernabé et al. (2010) och Lindmark et al. 

(2011b) påvisade att antalet karierade tänder hos individer med stark KASAM var färre än 

hos individer med svag KASAM. Lindmark et al. (2011b) visade att förekomsten av 

tidigare fyllda tänder är högre hos individer med stark KASAM än hos de med lägre 

nivåer av KASAM. 

 

Freire et al. (2002) undersökte om ungdomars orala hälsa hade samband med deras 

mödrars nivå av KASAM. Resultatet av studien visade att stark KASAM hos mödrar har 

samband med ökad frånvaro av karies, lågt medelvärde av DMFS (decayed, missing, 

filled, toothsurfaces), låg svårighetsgrad av karies (Caries severity index - Poulsen & 
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Horowitz - 1974), låg karieserfarenhet i anteriora tänder och låg förekomst av blödning 

vid sondering i jämförelse med ungdomar till mödrar med svag KASAM. Bonanato et al. 

(2009) och Freire et al. (2002) kunde dock inte redovisa signifikant samband mellan 

mödrars KASAM och tandsten, plackindex, gingivit, rotrester och saknade tänder hos 

deras barn och ungdomar. 

 

 4.2 Samband mellan känsla av sammanhang och munhygienvanor  

Artiklarna i tabell 4 och 5 redovisar svar på frågeställningen ”Vilka samband finns mellan 

patientens känsla av sammanhang och munhygienvanor?”. 

 

Tabell 4. Resultatartiklar avseende självrapporterade tandborstvanor och KASAM 

Författare, titel, år Syfte Urval Design Kvalitet 

Ayo-Yusuf, Reddy & van 

den Borne. Longitudinal 

association of 

adolescents’ sense of 

coherence with tooth-

brushing using an integrated 

behaviour change model. 

2009 

Att fastställa samband 

mellan ungdomars 

känsla av 

sammanhang och 

deras tandborstvanor 

Studien omfattar 1025 

åttondeklassare. 578 

valde att fullfölja.  

Longitudinell 

studie 

God  

80 % 

Bernabé, Kivimäki, Tsakos, 

Suominen-Taipale, 

Nordblad, Savolainen, 

Uutela, Sheiham & Watt. 

The relationship among 

sense of coherence, 

socio-economic status, and 

oral health-related 

behaviours among Finnish 

dentate adults. 2009a 

Att undersöka 

samband mellan 

känsla av 

sammanhang och 

oralt hälsobeteende, 

samt visa vilken roll 

känsla av 

sammanhang spelar i 

relationen mellan 

socioekonomi och 

oralt hälsorelaterat 

beteende hos finska 

vuxna 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 indivder. 

5399 betandade vuxna 

deltog i studien. 

Tvärsnittsstudie God  

90 % 

Bernabé, Watt, Sheiham, 

Suominen-Taipale, 

Nordblad, Savolainen, 

Kivimäki & Tsakos. The 

influence of sense of 

coherence on the 

relationship between 

childhood socioeconomic 

status and oral health- 

related behaviours. 2009b 

Att utröna vuxenlivets 

socioekonomiska 

status och känsla av 

sammanhangs 

betydelse i 

förhållande till 

barndomens 

socioekonomiska 

status och oralt 

hälsobeteende i vuxen 

ålder 

Studiens underlag 

baseras på 8028 

individer. 5381 

betandade vuxna över 

30 år ingår i analysen.  

Tvärsnittstudie God  

80 % 

Dorri, Sheiham, Hardy & 

Watt. The relationship 

between Sense of 

Coherence 

and tooth brushing 

behaviours in Iranian 

adolescents in Mashhad. 

2010b 

Att undersöka 

samband mellan 

känsla av 

sammanhang och 

tandborstvanor hos 

ungdomar 

1132 sjätteklassare 

rekryterades till studien. 

1054 deltog. 

Tvärsnittsstudie God  

80 % 

Dorri, Sheiham & Watt. 

Modelling the factors 

influencing general and oral 

hygiene behaviors in 

adolescents. 2010a 

Att utveckla och testa 

en teoretisk modell 

angående 

påverkansfaktorer för 

orala och generella 

hygienbeteenden hos 

Studien omfattar 1132 

sjätteklassare. Data från 

911 individer användes 

i analysen. 

Tvärsnittsstudie God  

90 % 
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ungdomar 

Freire, Hardy & Sheiham. 

Mother´s sense of 

coherence and their 

adolescent children´s oral 

health status and 

behaviours. 2002 

Att undersöka 

samband mellan 

mödrars känsla av 

sammanhang och 

deras tonåringars 

orala hälsa 

664 15-åringar och 

deras mödrar deltog i 

studien. 

Tvärsnittsstudie God  

80 % 

Savolainen, Souminen-

Taipale, Uutela, Aromaa, 

Härkänen & Knuuttila. 

Sense of coherence 

associates with oral and 

general health behaviours. 

2009 

Att studera samband 

mellan oralt och 

generellt 

hälsobeteende och 

oral och generell 

subjektiv hälsa hos 

vuxna, samt 

undersöka huruvida 

SOC kan samvariera 

som 

hälsopromoterande 

faktor för dessa 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 individer. 

Resultatet baseras på 

4096 individer i åldern 

30-64 år. 

Tvärsnittsstudie God  

90 % 

Savolainen, Souminen-

Taipale, Uutela, Martelin, 

Niskanen & Knuuttila. 

Sense of coherence as a 

determinant of tooth 

brushing frequency and 

level of oral hygiene. 2005b 

Att undersöka 

huruvida det 

föreligger samband 

mellan känsla av 

sammanhang, 

självrapporterad 

tandborstfrekvens och 

objektivt bedömd nivå 

på oral hygien 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 finska 

vuxna i ålder 30-64 år. 

4131 deltog. 

Tvärsnittsstudie Medel  

75 % 

 

I flera studier visades samband mellan KASAM och tandborstvanor. Deltagare med hög 

KASAM utför i stor utsträckning regelbunden tandborstning (Bernabé et al. 2009b; Dorri 

et al. 2010a; Lindmark et al. 2011a; Savolainen et al. 2005b). Savolainen et al. (2009) 

påvisade att individer med hög KASAM i högre grad uppger daglig tandborstning två 

gånger om dagen än individer med låg KASAM.  

 

Statistiskt signifikant samband mellan KASAM och tandborstfrekvens visades av 

Dorri et al. (2010b), Ayo-Yusuf et al. (2009) och Bernabé et al. (2009a). En individ med 

stark KASAM har hög tandborstningsfrekvens och borstar i stor utsträckning två gånger 

per dag. I samband med ökad frekvens av tandborstning påvisas högre grad av KASAM. 

Freire et al. (2002) kunde däremot inte redovisa signifikant samband mellan KASAM och 

daglig tandborstfrekvens. 

 

Tabell 5. Resultatartiklar avseende tandvårdsbesök och KASAM 

Författare, titel, år Syfte Urval Design Kvalitet 

Bernabé, Kivimäki, Tsakos, 

Suominen-Taipale, 

Nordblad, Savolainen, 

Uutela, Sheiham & Watt. 

The relationship among 

sense of coherence, 

socio-economic status, and 

oral health-related 

behaviours among Finnish 

dentate adults. 2009a 

Att undersöka 

samband mellan 

känsla av 

sammanhang och 

oralt hälsobeteende, 

samt visa vilken roll 

känsla av 

sammanhang spelar i 

relationen mellan 

socioekonomi och 

oralt hälsorelaterat 

beteende hos finska 

vuxna 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 indivder. 

5399 betandade vuxna 

deltog i studien. 

Tvärsnittsstudie God  

90 % 

Bernabé, Watt, Sheiham, Att utröna vuxenlivets Studiens underlag Tvärsnittstudie God  
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Suominen-Taipale, 

Nordblad, Savolainen, 

Kivimäki & Tsakos. The 

influence of sense of 

coherence on the 

relationship between 

childhood socioeconomic 

status and oral health- 

related behaviours. 2009b 

socioekonomiska 

status och känsla av 

sammanhangs 

betydelse i 

förhållande till 

barndomens 

socioekonomiska 

status och oralt 

hälsobeteende i vuxen 

ålder 

baseras på 8028 

individer. 5381 

betandade vuxna över 

30 år ingår i analysen.  

80 % 

Freire, Hardy & Sheiham. 

Mother´s sense of 

coherence and their 

adolescent children´s oral 

health status and 

behaviours. 2002 

Att undersöka 

samband mellan 

mödrars känsla av 

sammanhang och 

deras tonåringars 

orala hälsa 

664 15-åringar och 

deras mödrar deltog i 

studien. 

Tvärsnittsstudie God  

80 % 

Freire, Sheiham & Hardy. 

Adolescents’ sense of 

coherence, oral health 

status, and oral health-

related behaviours. 2001 

Att studera samband 

mellan känska av 

sammanhang och oral 

hälsa 

Till studien rekryterades 

761 15-åringar. I 

studien deltog 664. 

Tvärsnittsstudie God  

90 % 

Savolainen, Souminen-

Taipale, Uutela, Aromaa, 

Härkänen & Knuuttila. 

Sense of coherence 

associates with oral and 

general health behaviours. 

2009 

Att studera samband 

mellan oralt och 

generellt 

hälsobeteende och 

oral och generell 

subjektiv hälsa hos 

vuxna, samt 

undersöka huruvida 

SOC kan samvariera 

som 

hälsopromoterande 

faktor för dessa 

Studieunderlaget 

omfattar 8028 individer. 

Resultatet baseras på 

4096 individer i åldern 

30-64 år. 

Tvärsnittsstudie God 

90 % 

Silva, Mendonça &Vettore. 

The association between 

low socioeconomic 

status mother’s Sense of 

Coherence and their child’s 

utilization 

of dental care. 2011 

Att studera samband 

mellan känsla av 

sammanhang hos 

mödrar med låg 

socioekonomisk status 

och deras barns 

tandvårdsbesök 

220  skolbarn i 11-12 

årsålder och deras 

mödrar tillfrågades att 

delta. Resultatet baseras 

på 190 skolbarn och 

deras mödrar. 

Tvärsnittsstudie God  

90% 

 

 

Flera studier visade ett signifikant samband mellan KASAM och vana att söka tandvård 

(Bernabé et al. 2009a, b; Freire et al. 2001; Savolainen et al. 2009). Även Freire et al. 

(2002) kunde redovisa ett samband. Individer med hög KASAM besöker i större 

utsträckning tandvården för regelbundna kontroller än individer med låg KASAM.  

 

En studie av da Silva et al. (2011) påvisade statistiskt signifikant samband mellan mödrars 

KASAM och deras barns tandvårdsbesök. Bland barn till mödrar med hög KASAM är 

tendensen i större utsträckning att de nyttjar tandvårdservice och besöker tandläkare för 

regelbundna undersökningar. Ungdomar vars mödrar har låg KASAM besöker i större 

utsträckning tandvård endast vid akuta besvär än de vars mödrar har hög KASAM (Freire 

et al. 2002). 

 

5. Diskussion 

Det salutogena perspektivet fokuserar på individens friskfaktorer i form av resurser och 

kapacitet för att främja hälsa. Till grund för ett hälsosamt beteende ligger medvetenhet om 

behov och resurser hos individen. Teorin om att flera faktorer lägger grund för hälsosam 
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rörelse realiseras genom Antonovskys känsla av sammanhang (Antonovsky 1987). 

Föreliggande litteraturstudie visar samband mellan känsla av sammanhang och oral hälsa. 

Individer med hög känsla av sammanhang upplever i stor utsträckning god oral hälsa med 

få orala symtom och god oral funktion samt sällan upplevelse av tandvårdsrädsla. En låg 

förekomst av karieserfarenhet och parodontal sjukdom visar på god oral hälsostatus bland 

individer med höga nivåer av KASAM. Föreliggande litteraturstudies resultat visar även 

samband mellan känsla av sammanhang och munhygienvanor. Individer med hög 

KASAM uppger i större utsträckning regelbunden tandborstning och fler tandvårdsbesök 

än individer med låg KASAM (Ayo-Yusuf et al. 2008, 2009; Baker et al. 2010; Bernabé 

et al. 2009a, b, 2010; Bonanato et al. 2009; Dorri et al. 2010a, b; Freire et al. 2001, 2002; 

Lindmark et al. 2011a, b; Savolainen et al. 2005a, b, 2009; da Silva et al. 2011).  

 

 5.1 Metoddiskussion 

Vid sökning av artiklar användes ämnesord för att avgränsa sökningen. Sökorden var 

sense of coherence, oral hygiene och oral health i olika kombinationer. Försök med andra 

sökord inom ämnet gav inga ytterligare artiklar till studien. Studien kunde ha utökats till 

att även omfatta exempelvis tobak och kost men här gjordes en begränsning för att hålla 

tidsramar och begränsa studiens omfattning. Avgränsningen i tid för de vetenskapliga 

artiklarna var från början fem år för att finna aktuellt material. Vid sökning uppdagades ett 

tunt material varför tidsperspektivet utökades från fem till tio år. Här inkluderades även 

artiklar som berörde mödrars KASAM och deras barns orala hälsa trots att detta vidgade 

den ursprungliga tanken med att studera samband gällande individen. Att studera mödrars 

KASAM och sedan studera deras barns orala hälsa eller munhygienvanor kan inte 

jämföras med att studera dessa faktorer hos den enskilde individen. Samtidigt 

överensstämmer dock resultaten med studier på enskilda individer (Freire et al. 2001, 

2002; da Silva et al. 2011; Bernabé et al. 2009a,b; Savolainen et al. 2009). Gällande 

KASAM och approximala munhygienvanor har författarna inte lyckats hitta några studier 

vilket försvårar ett fullständigt besvarande av den andra frågeställningen. 

Artiklarna har en spridning i Sverige, Finland, Brasilien, Malaysia, Iran och Sydafrika. En 

global spridning kan ses som en styrka för litteraturstudien och även som en svaghet då 

individers förutsättningar kan variera globalt. En annan svaghet kan ligga i valda artiklars 

etik. I två artiklar av Freire och medarbetare samt fyra artiklar som bygger på en finsk 

nationell hälsoundersökning framgår inget etiskt resonemang.  

Valda artiklar har genomgått en urvalsprocess i tre steg. Processen kan ses som en styrka 

men även som en svaghet i föreliggande litteraturstudie då författarna ofrivilligt kan ha 

valt bort användbara artiklar utifrån titel eller abstract. I kvalitetsbedömningen granskades 

artiklarna först enskilt av varje författare för att sedan granskas gemensamt av båda som 

en sorts kalibrering av bedömningsprocessen. Detta gav en likvärdig granskning av 

artiklarna och kan ses som en styrka för studiens resultat. Samtliga vetenskapliga artiklar 

som godkändes i kvalitetsbedömningen gick vidare till objektiv bearbetning och 

resultatredovisning. 

 

 5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka samband mellan individens känsla av 

sammanhang och oral hälsa. Antonovskys salutogena teori utgår från att individer med 
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hög känsla av sammanhang har stor möjlighet att nå hälsa. De väljer ofta hälsosamt 

beteende då de kan få förståelse för handlingar och konsekvenser samt finna strategiska 

lösningar för situationer (Antonovsky 1987). Föreliggande studie påvisar samband mellan 

KASAM, oral hälsa och munhygienvanor där individer med hög KASAM i större 

utsträckning har bättre munhygienvanor och oral hälsa än de med lägre nivåer av 

KASAM. Enligt Tandvårdslagen (1985:125) ska tandvården bedrivas utifrån respekt för 

individens autonomi och integritet. Patienten ska vara delaktig och kommunikationen 

mellan personal och patient är av stor vikt för att patienten ska förstå sitt hälsotillstånd och 

de behandlingsalternativ som står till förfogande. Ett salutogent synsätt förutsätter 

kunskap om känsla av sammanhangs betydelse för oral hälsa där den enskilda individens 

känsla av sammanhang är en resurs. Förståelse för patientens resurser, behov och 

nulägessituation är en nödvändig del i tandhygienisters arbete för att stötta patienten i att 

finna strategier för att nå oral hälsa (Eriksson & Lindström 2008; SFS 1985:125; Silva et 

al. 2008; Socialstyrelsen 2011; Watt 2005; WHO 1986; Yevlahova & Satur 2009). 

Den första frågeställningen berör huruvida känsla av sammanhang har samband med oral 

hälsa. Samband mellan KASAM och självrapporterad oral hälsa visas av Baker et al. 

(2010), Savolainen et al. (2005a; 2009), Bernabé et al. (2010) och Ayo-Yusuf et al. 

(2008). Individer med hög KASAM upplever i större utsträckning god oral hälsa, bättre 

oral funktion och färre orala symtom än individer med låg KASAM. Paralleller kan dras 

till Ericsson och Lindströms reviewartikel (2006) där individer med hög KASAM i stor 

utsträckning upplever god hälsa med få subjektiva besvär och sjukdomssymtom. Till 

frågeställningen kan även resultat från Lindmark et al. (2011) knytas. Där visas samband 

mellan hög KASAM och hög värdesättning av tandstatus och i låg utsträckning upplevd 

tandvårdsrädsla. Studier av Savolainen et al. (2005b), Bernabé et al. (2010), Bonanato et 

al. (2009), Freire et al. (2001; 2002) och Lindmark et al. (2011b) visar samband mellan 

KASAM och patientens orala hälsostatus. Studierna har undersökt olika parametrar inom 

oralt hälsostatus och ger även motstridiga resultat. Lindmark et al. (2011b) visar att antal 

fyllda tänder är högre hos individer med stark KASAM än hos individer med låg 

KASAM. Detta resultat kan motsäga resultat från samma studie där antal karierade tänder 

hos individer med stark KASAM är färre än hos individer med svag KASAM. Lindmark 

och medförfattare diskuterar att individens förekomst av fyllningar bland annat kan 

förklaras av tidigare regelbunden tandvårdskontakt. Samtliga studier visar dock att det 

finns samband mellan KASAM och oral hälsa.  

Den andra frågeställningen belyser huruvida känsla av sammanhang har samband med 

munhygienvanor. Här visar studier av Dorri et al. (2010a,b), Lindmark et al. (2011a), 

Savolainen et al. (2005b; 2009), Ayo-Yusuf et al. (2009) och Bernabé et al. (2009a, b) 

samband mellan KASAM och självrapporterade tandborstvanor. Samtidigt kunde inte 

Freire et al. (2002) visa signifikant samband mellan KASAM och daglig 

tandborstfrekvens. Vidare visar Bernabé et al. (2009a), Freire et al. (2001; 2002), 

Savolainen et al. (2009) och da Silva et al. (2011) samband mellan regelbundna 

tandvårdsbesök och hög KASAM. Resultatet kan sättas i relation till tidigare studier där 

KASAM undersökts i relation till allmänt hälsobeteende. Lindmark et al. (2005), Myrin 

och Lagerström (2006) och Wainwright et al. (2006) visar att individer med högre nivåer 

av KASAM har hälsosamma vanor och väljer hälsosam föda samt har hög grad av fysisk 

aktivitet. Gällande fysisk aktivitet redovisar även Kuupelomäkki & Utriainen (2003) 

samband mellan hög KASAM och frekvent motionerande. Ray et al. (2009) påvisar att 

föräldrarnas nivå av KASAM har samband med barnens kostintag. Barn vars föräldrar har 

hög KASAM har i större utsträckning mer hälsosamma kostvanor såsom regelbundna 
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måltider och större frukt- och grönsakskonsumtion än de med låg. Andra studier har 

påvisat samband mellan nivå av KASAM och rökning. Individer med hög KASAM var i 

lägre utsträckning rökare eller hade varit rökare (Glanz & Maskarinec 2005; Igna et al. 

2008; Wainwright et al. 2006).  

När det gäller validiteten hos KASAM-formulär anses den vara måttlig. Medvetenhet bör 

göras om att det finns fler varianter av KASAM-formulär. Deras olika utformning kan ha 

betydelse för validiteten i studierna. Reliabiliteten för versionen med 29 frågor samt den 

med 13 frågor är hög (Eriksson & Lindström 2005). I de valda studierna till resultatet har 

Antonovskys KASAM-formulär med 13 frågor använts. Studierna av Bernabé et al. 

(2009a, b, 2010) och Savolainen et al. (2005a, b, 2009) grundas på samma finska 

nationella hälsoundersökning. De har avsett att använda KASAM-formuläret med 13 

frågor men glömde att inkludera frågan ”Händer det att du har känslor inom dig som du 

helst inte vill känna?”. Detta kan ha påverkat studiernas resultat vad gäller nivå av 

KASAM. Ayo-Yusuf et al. (2008) utgår från KASAM-formuläret med 13 frågor men 

väljer att endast ta med 6 av frågorna då Cronbach-alpha var liknande som för originalet 

med 13 frågor. Resultatartiklarnas val av olika formulär kan ha påverkat resultatet i de 

olika studierna. 

Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar som beskriver olika aspekter av oral 

hälsa och samband med KASAM. Materialet är begränsat och resultaten spridda. Artiklar 

gällande oral hälsa och KASAM är få. De studier som författarna presenterar i resultatet 

har belyst skilda aspekter av oral hälsa. Det gör det svårt att dra tydliga slutsatser. 

Ytterliggare studier behövs för att ge styrkta resultat. Författarna ser nytta i fler studier 

inom ämnet som kan visa att medvetenhet om KASAM har betydelse i praktiskt 

promotionsarbete. 

 6. Konklusion 

Individens känsla av sammanhang har samband med oral hälsa och munhygienvanor. Att 

ha hög KASAM kan vara en förutsättning för att nå oral hälsa och goda munhygienvanor. 
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8. Bilaga 1 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  Poäng  
Maxpoäng=20  

Ja (1p)  Nej (0p)  
 

Är syftet tydligt beskrivet?     ______  
 

Är frågeställningarna tydliga?    ______  
 

Är designen lämplig utifrån syftet?    ______  
 

Är urvalsförfarandet beskrivet?    ______  
 

Är urvalet representativt?     ______  
 

Är gruppstorleken adekvat?  

(minst 20 st)      ______  
 

Finns kriterier för inklusion?    ______  
 

Finns kriterier för exklusion?    ______  
 

Finns det en kontrollgrupp?     ______  
 

Är randomiseringsförfarandet  

beskrivet?      ______  
 

Är bortfallsstorleken beskriven?    ______  
 

Kan bortfallet accepteras?     ______  
 

Finns ett etiskt resonemang?    ______  
 

Är mätinstrumentet beskrivet?    ______  
 

Är reliabiliteten diskuterad?    ______  
 

Är validiteten diskuterad?     ______  
 

Används en adekvat statistisk metod?    ______   
 

Är huvudresultatet tydligt redovisat?    ______  
 

Är resultatet generaliserbart?    ______  
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Instämmer du med författarens  

slutsatser?      ______  
 

Totalpoäng:      ______  

 
        

     God (80-100 %)  Medel (70-79 %)  Dålig (≤ 69%) 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                             

 

Granskare signatur…………………………………………………………………  

Granskningsmallarna är inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg & Wengström 

 
 


