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Sammanfattning  
Denna uppsats undersöker relationen mellan levnadsvanor och attityder till munhälsa hos 
ungdomar. Syftet har varit att undersöka om det finns skillnader i levnadsvanor och attityder 
till munhälsa när det gäller kön och ålder, samt om det finns samband mellan olika 
levnadsvanor och attityder. Jag har gjort en kvantitativ undersökning med fokus på kön och 
ålder. Undersökningen genomfördes med enkät som datainsamlingsinstrument. Enkäterna  
lämnades ut till tre högstadieskolor och respondenterna  bestod av två klasser år 7 och två 
klasser år 9 på varje skola. 251 stycken ungdomar svarade, variationen på åldrarna var 13 till 
16 år, av dessa var det 127 pojkar och 124 flickor . 
 
Min slutsats i studien var att ungdomar tyckte det var viktigt med god munhälsa. Det fanns 
ingen skillnad mellan kön och attityder, detta tolkar jag som att det var viktigt med god 
munhälsa oavsett kön. Däremot var de yngre ungdomarna mer positiva i sina attityder till hur 
viktigt det var med god munhälsa, än de äldre ungdomarna. Det kan betyda att ungdomar är 
lättare att påverka i olika åldrar. Kan det vara så att yngre ungdomar fortfarande lyssnar på 
föräldrar och att äldre ungdomar påverkas mer av sina kamrater och media? 
 
Flickor hade mer regelbundna munhygienvanor än pojkar, även om det inte fanns någon 
statistisk skillnad mellan kön och attityder. Pojkar tyckte det var viktigare med regelbundna 
matvanor än flickor, fast fler pojkar än flickor drack läsk under skoltid. Detta tolkar jag som 
att det kan vara svårt att leva upp till sina attityder eller att kunskap inte alltid går hand i hand 
med levnadsvanor. Flickors attityd och handling stämde bättre än pojkars attityd och handling 
Det betyder att det inte alltid finns samband mellan attityd och handling.  
 
Abstract 
 
This dissertation examines teenagers’ way of living and attitude to oral health care. The 
author examined if there are any skills between boys and girls attitude to oral health, if there 
are any skills between ages, and if there are any correlation between their ways of living and 
attitudes. The author of this work has done a quantitative study. The research preformed with 
aid of inquiry as an instrument. Inquires were given to three higher stage schools. The 
respondents included two classes 7 year and two classes 9 year in each school. 251 
adolescents answered. The variance was between 13 and 16 years old. There were 127 boys 
and 124 girls.  
 
My conclusions in this study were that the adolescents´ thought that oral health were very 
important. There were no variance between boys and girl’s attitude how important it was with 
oral health, this seems to me that there is no skill depends on sex. The result from age shows 
that there are skills between difference ages. The younger adolescents´ were more positive in 
their attitude to oral health than the older adolescents´. This can show that adolescents´ are 
easier to influence in different ages. Can it be so that younger adolescents´ still listen to their 
parents and old adolescents´ can be influence by their friends and media?  
 
Girls had more regular oral hygiene habits than boys, but there was no significance between 
sex and attitude. Boys thought that there were more important to have regular food time than 
girls were, instead of that more boys than girls drank soft drinks under school time. This 
seems to me that it could be hard living up to their attitude or that knowledge not always will 
go hand in hand with the way of living. Girls’ attitude and living were better than boys’ 
attitude and living. This means that there is not always a correlation between attitude, 
knowledge and the way of living.  
 
Nyckelbegreppen: kön, attityder, levnadsvanor och munhälsa 
Keywords: sex, attitudes, relationship and oral health 
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1. INLEDNING 
 
Munhälsan har under de senaste decennierna förbättrats ( Holm,1991), men under senare tid 
har det tyvärr visat sig att munsjukdomar ökat i vissa åldrar. Jag tycker därför det  är 
intressant att studera attityder och levnadsvanor hos våra tonåringar när det gäller munhygien, 
kost och tobak God munhygien innebär hur ofta man rengör sina tänder och vilka hjälpmedel 
man använder. När det gäller kost och munhälsa så omfattas det av vad och hur många gånger 
vi äter och dricker på ett dygn, detta är en vedertagen definition. 
 
Svenska Pedodontiföreningen (2001) ansvarar för barntandvårdens kvalitetsfrågor i Sverige. 
De  skriver i sitt vårdprogram om den kontinuerliga förbättringen av tandhälsan, som setts 
under de senaste decennierna. Tandhälsan  har under senare år mattats av och för vissa 
åldersgrupper till och med försämrats. Därför har Svenska Pedodontiföreningen utarbetat 
kvalitetsnormer för barn- och ungdomstandvården som ska vara vägledande under en 
kommande 10 års period. De skriver att tandhälsovård ska präglas av råd till egenvård under 
hela uppväxttiden. Budskapet i tandhälsovård med munhygieninstruktion, kostrådgivning och 
fluortillförsel skall ges till förälder- vårdnadshavare så att goda vanor etableras tidigt. 
 
Barn och ungdomars tandhälsa har sedan flera decennier registrerats epidemiologiskt  i 
norden. De flesta ungdomar i norden har i dag en god tandhälsa sett ur tandvårdens 
perspektiv, även om tandhälsoförbättringen har visat tendenser till att plana ut bland 
tonåringar och även bland små barn (Socialstyrelsen 2002).  
 
I Folktandvården Värmlands verksamhetsplan (2005) skriver tandvårdschef Hans Östholm att  
munhälsan är en viktig faktor för medborgarens upplevelse av god livskvalitet. Tandhälsan 
hos värmländska barn och ungdomar har under en lång tid förbättrats där barn och ungdomar 
har en av världens friskaste tandhälsa. En av de främsta orsakerna till detta är utvecklandet av 
individuella vårdprogram och en effektiv arbetsfördelning på klinikerna.  
 
God munhälsa bidrar till individens allmänna välbefinnande och en god munhälsa har stor 
betydelse både socialt och psykologiskt. Det är viktigt att funktioner som tal, tuggning, 
sväljning och smakupplevelser m.m. fungerar och en frisk munhåla underlättar ett fullvärdigt 
näringsintag ( Kay & Locker 1998). 
 
I ungdomsstyrelsens rapport (2003) definieras attityder som ett uttryck för värderingar och att 
de flesta fenomen i samhällslivet blir föremål för attityder. Attitydbegreppet används i dag av 
många socialpsykologer och sociologer för att förstå hur människor agerar, tänker och 
orienterar sig i sin tillvaro. Varifrån kommer då våra värderingar? I socialisationen förmedlas 
och lär vi in såväl praktiska färdigheter som abstrakta kunskaper, dessa medför att individen 
formas till en personlighet. Socialisationen äger rum i relationen till andra och i ett 
sammanhang eller en kontext, där familjen uppfattas som den viktigaste kontexten enligt 
rapporten. 
 
I denna studie ska jag undersöka ungdomars relationer mellan levnadsvanor och vilken attityd 
ungdomar har till sin munhälsa. Det är en kvantitativ studie  som bygger på enkätfrågor till 
251 ungdomar mellan 13 och 16 år. Gruppen består av 127 pojkar och 124 flickor. Jag arbetar 
som tandhygienist på folktandvården i Värmland. Där kommer jag i kontakt med barn och 
ungdomar dagligen och har många gånger funderat på vilka attityder ungdomar har till 
munhälsa. Jag har inte tidigare undersökt ungdomar i grupp för att få fram om det finns några 
skillnader eller samband. utan enbart  frågat individuellt vid deras årliga besök på 
folktandvården och då är det svårt att få en uppfattning. Många har i dag inte lagat sina tänder 
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när de lämnar barn och ungdomstandvården och det tycker jag är ett bra mål att arbeta för. En 
bra munhälsa i vuxenlivet ger en bra grund för den allmänna  hälsan, miljön och ekonomin. 
 
Mina erfarenheter är att de flesta ungdomar är mycket bra på att utföra sin egenvård när det 
gäller munhälsa och att de tycker det är viktigt med rena tänder, fräsch andedräkt och ett 
tandkött som inte blöder. Några ungdomar har kanske både smycke på tand, piercing i läpp 
och/ eller tunga, men att ha rena tänder och ett friskt tandkött verkar inte vara lika viktigt som 
deras utsmyckningar. Har tänderna hos ungdomen i dagens samhälle estetiskt stor betydelse 
och finns det samband mellan attityder och levnadsvanor? 
 
Flickor har ofta krav på sig att vara vackra, sköta sitt utseende och sin hygien, men gör de det 
i praktiken? Jag upplever i dag att utseende fixering också sprider sig bland unga pojkar. 
Finns skillnader mellan flickor och pojkar, när det gäller attityder till munhälsa och hur de 
lever upp till det, för att få behålla sina tänder livet ut? Är det gamla förutfattade meningar att 
det kan skilja på kön, när det gäller utseendets betydelse? När det gäller ålder och att värdera 
sina tänder så är det också intressant att undersöka om det finns någon skillnad och i så fall 
vilken åldersgrupp som prioriterar sina tänder mest. Jag kommer att undersöka om det finns 
några samband mellan olika levnadsvanor som tex. om jag köper godis ofta och om jag har 
lagat mina tänder, detta för att  relatera till det vid min information i samband med den årliga 
undersökningen.  
 
Den pedagogiska relevansen är att jag undersöker relationen mellan praktik (handlingar) och 
information (den information och kunskap som man blivit exponerad för). Munhälsoarbete är 
en pedagogisk uppgift i högsta grad. Vad är det för lärande och kunskap som iscensätts och 
hur relaterar det till olika bakgrunder och kategorier hos individerna och grupperna, när det 
gäller kön och ålder. Tar de till sig information på olika sätt? 
 

2. SYFTE 
 
Syftet med denna undersökning är att studera ungdomars relationer mellan levnadsvanor och 
attityder till munhälsa med  fokus på kön och ålder. Jag vill göra denna studie, därför att det 
inte finns så mycket forskat tidigare om ålder och könets betydelse för munhälsan. Östberg 
(2002) har i sin avhandling kommit fram till att könsskillnaderna var genomgående när hon 
studerade  självupplevd munhälsa hos ungdom. Jag ska undersöka om det finns några 
skillnader mellan pojkar och flickors attityder till munhälsa. Enligt Svaleryd (2002) så är det 
våra egna mänskliga påfund som gör att vi tror oss finna skillnader mellan kön. Jag kommer 
också att titta på om det finns några skillnader, när det gäller ålder samt om det finns något 
samband mellan attityder och levnadsvanor. Kan det vara  så att man ser god munhälsa som 
mycket viktigt, men inte lever upp till det när det gäller levnadsvanor? Det vill säga beskriva 
0m det finns ett samband mellan attityd och handling. Jag avser att använda undersökningens 
resultat i min kliniska verksamhet samt att delge skolans verksamhet resultatet beroende på 
vad jag kommer fram till i undersökningen. 
 
 

3. TIDIGARE FORSKNING MUNHÄLSA OCH ATTITYDER 

3.1  Munhälsa hos ungdomar  
 
Den 22 november 2002 försvarade tandläkare Anna-Lena Östberg avhandlingen ” On self-
perceived oral health in Swedish adolcents” vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Syftet med 
avhandlingen var att studera självupplevd munhälsa hos ungdomar med fokus på 
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könsskillnader. Avhandlingen byggde huvudsakligen på en enkät och intervjuer med 
ungdomar i tonåren ( Östberg 2002). 
 

Flickorna verkade mer medvetna om att det går att påverka den egna munhälsan, även om de 
tyckte det var svårt att leva upp till sunda hälsovanor. Pojkar och flickor verkade också ha olika 
motivation för att uppnå och bibehålla goda vanor. T ex talade flickor mest om att hålla vikten, 
medan pojkarna framhöll `spara pengar´ som skäl för att avstå från godis. (Östberg, 2002 s.67) 

 
Östberg (2002) hävdar att könsskillnaderna var genomgående både i enkät och i intervjuerna. 
Flickorna hade generellt bättre hälsovanor än pojkar, men var missnöjda med tändernas 
utseende. Hon menar  att skälen beror på de skillnader som finns i flickors och pojkars 
sociokulturella levnadsvillkor och att omgivningen gör mer eller mindre omedvetna skillnader 
mellan kön. De könsskillnader som kom fram i hennes avhandling kan på så sätt tolkas som 
att båda könen försöker uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på dem. När det 
gäller det hälsofrämjande stödet i studien kom det fram att pappa och mammas roller var 
olika. Detta när det gällde det hälsofrämjande stödet. Mamma hade oftare än pappa  
funktionen som ”health provider”. Tandvårdens epidemiologiska registrering av munhälsan 
visade däremot inga könsskillnader. Den kliniskt registrerade munhälsan visade liten 
överensstämmelse med den självupplevda munhälsan på skolnivå. 

 

 3.2 Skaraborgsstudien 
 
I Skaraborgstudien undersökte Östberg (1996) tandvårdsfrågor i en enkät på högstadie- och 
gymnasium. Där kom det fram, att kön hade mycket stor betydelse för upplevelsen av 
munhälsa. I enkäten ansåg sig flickorna genomgående ha bättre munhälsa än pojkarna. 
Flickorna uppgav sig använda tandtråd mer regelbundet och de drabbades inte lika ofta av 
blödande tandkött. Flickorna var mer missnöjda med tändernas utseende än pojkarna. I 
intervjuerna talade både pojkar och flickor om hur viktigt de ansåg att tändernas utseende var 
för att göra intryck på sin omgivning. Trots att godiskonsumtionen, i enkätsvaren var lika stor 
bland flickor och pojkar, ansåg sig flickor att de oftare åt för mycket sötsaker. Skillnaden 
mellan pojkar och flickor förstärktes med ökad ålder och ökande konsumtion. I intervjuerna 
var attityden och intresset centralt för att ungdomarna upplevde att de kunde påverka sin 
munhälsa. Individer med negativ attityd till tandläkarbesök ansåg att de hade en god munhälsa 
i studien. Föräldrarnas centrala roll för yngre barns munhälsa bekräftas i studien och att 
inflytandet fanns kvar även i tonåren. 

3.3 Studenters beteende, attityd och kunskap avseende munhälsovård 
 
Müller (1998) har i sin uppsats undersökt munhälsovårdsbeteende samt attityd och kunskap 
beträffande munhälsovård. I studien kom det fram att studenterna kunde tänka sig att ändra 
sina munhygienvanor om det skulle vara bra för tandhälsan och att nästan hälften kunde tänka 
sig ändra sina kostvanor. Tre av de tolv studenterna som rökte i studien såg det som ganska 
troligt eller mycket säkert att de skulle sluta röka. Att få ha hela tänder och att få behålla 
tänderna livet ut var mest viktigt för studenterna. Trots detta var intresset för förebyggande 
vård litet.  

3.4 Tobak 
 
Att börja använda tobak i tidig ålder har stor påverkan på både tänder och tandkött.  Snus 
medverkar till ets- och frätskador i slemhinnan. En studie på vuxnas munhälsa visade att grav 
tandlossningssjukdom förekom fem gånger oftare hos daglig rökare än hos icke rökare 
(Uhrbom & Bjerner,1994). Nilsson (2004) redovisar från sin enkätstudie att snusare i 
huvudsak är pojkar. Flickor röker mer än pojkar, vilket även tidigare undersökningar visat och 
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flickor är i större utsträckning dagliga rökare. I den totala gruppen tobaksbrukare när det 
gäller ungdom så är fördelningen jämn mellan pojkar och flickor. Av de 17-åringar som rökte 
så började c:a 20 % i 13-års ålder eller tidigare. Bland de ungdomar som provat snus så hade 
de flesta gjort det innan de lämnade grundskolan. Bland 17- åringar som provat snus så 
skedde debuten hos de flesta vid 14–15 års ålder.  

3.5 Godis 
 
Enligt tandhygienisttidningen (nr 6, 2004) hade en stor undersökning genomförts av 
folktandvården i Jönköpings län. Bland annat undersöktes högstadieelevers konsumtion av 
godis och läskedryck .Studien visade att 84% av skolorna sålde läsk och godis till eleverna. 
Birkhed (1990) skriver, att kostvanor är en viktig faktor för god munhälsa. I min 
tandhygienistutbildning var de allmänna rekommendationerna att äta tre huvudmål och två 
mellanmål per dag, vilken är en vedertagen definition. Det är viktigt att undvika småätande 
samt att vara restriktiv med produkter som innehåller socker. Enligt Müller (1998)  så menar 
Gustavsson et. al. att flera studier har visat att antalet måltider eller småätande per dag tycks 
vara det mest kritiska faktorerna i utvecklingen av karies.  

3.6 Attityder 
 
 I ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie (2003) står det att vi via medier får uppgift 
om ungas situation och attityder. De menar att det är lätt att tro att den bild som tecknas gäller 
alla. Bilden handlar ofta om ungas negativa upplevelser och attityder. Den positiva bilden, 
eller unga som har det bra tycker de att vi möter  mindre ofta. Rapporten handlar om 
variationer mellan kvinnor och män, åldersgrupper och geografiska skillnader. Frågorna ställs 
till både unga och äldre. När ungdomsstyrelsen skriver om hur värderingar förändas brukar 
det i huvudsak handla om tre olika förklaringsmodeller nämligen tidsanda, ålder och 
generation. De skriver att många undersökningar och rapporter beskrivs hur unga som växer 
upp idag har annorlunda värderingar och attityder än unga i tidigare generationer och detta 
tror de kommer att påverka samhällets utveckling.   

4. LITTERATURGENOMGÅNG ATTITYDER, KÖN OCH REKLAM 
 
För att förstå hur våra attityder till munhälsa grundläggs, så har jag gjort litteraturstudier och 
kommit fram till att värderingar ligger till grund för våra handlingar och detta formar sedan i 
sin tur våra attityder. Jag kommer att använda attityder som ett analytiskt begrepp och därför 
vill jag inledningsvis reda ut hur man ser på begreppet. 
 
Hägerfors (1995) skriver att våra värderingar är de grundläggande uppfattningar vi har om 
vad som är bra och dåligt, vad som är rätt och fel. Värderingar ligger som grund till våra 
övertygelser, vad vi tror på, vad vi accepterar som sant och vad vi accepterar som falskt. Hur 
vi faktiskt beter oss i olika situationer speglar våra attityder, övertygelser och värderingar.  
Våra attityder påverkar vad vi uppfattar och färgar oss till vad vi tror att vi kommer att se. Det 
vi tror att vi inte kommer att möta undgår oss även om det finns mitt framför näsan på oss. De 
värderingar som vi ofta ser som självklarheter styr vårt beteende. 

                                                        
                                                        

 
Enligt Lyons (1995) så menar Katz att  när det gäller funktioner för attityder så finns det olika 
åsikter om vad attityd fyller för funktion. En modell han  lyfter fram är att attityder har fyra 
funktioner nämligen kunskapsfunktion, nyttofunktion, värdefunktion och försvarsfunktion. 
Granblom (1998) menar att  kunskap ger en begränsad effekt för påverkan av beteenden och 
att kunskap är långt ifrån tillräckligt för att uppnå en beteendeförändring. Hon skriver att i dag 
har forskning och praktiskt arbete visat att kunskap och attityder inte alltid överensstämmer 
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med handlande. Hon konstaterar att det är betydligt svårare att ändra beteende än att ändra 
attityd. 
 
Fishbein (1975) skriver om en  grundläggande beteendevetenskaplig hypotes och att det inte 
kan råda alltför stor asymmetri emellan kunskap, värdering och handlande – även om det 
finns ett visst mått av diskrepans. Det innebär att individen inte i längden kan ha kunskaper 
som strider mot individens attityder för förr eller senare förändras dessa attityder i och med  
nya kunskaper eller att kunskapen ökar.  
 
Eisele (2003) menar att våra attityder bildas genom social inlärning från föräldrar, lärare, 
media, vänner och bekanta. Dessa kontexter bidrar till att forma våra attityder. Positiva 
attityder associeras med belöningar och negativa till stimuli som associeras med 
bestraffningar. Attityder kan vara mer eller mindre generella och abstrakta. Man kan ha en 
specifik, konkret attityd som te x att jag tycker om Colgate tandkräm eller vara mer generell, 
som te x jag tycker om att borsta tänderna. SIFO (1992) skriver om socialisationen och genom 
den så överförs olika värderingar och attityder till oss beroende på vilket kön vi tillhör. 
Socialisation är en process som är lika gammal som mänskligheten själv. En enkel och 
traditionell definition av socialisation är att samhället överförs betydelsefulla attityder och 
värderingar till individen genom en process av social interaktion. Det är genom denna process 
som individen lär sig samhällets kultur och sin egen plats. 

                                                        

 
 
Tamm (1982) anser att på samma sätt som människan är styrd av sina behov är hon också 
styrd av sina attityder, värderingar, fördomar och förutfattade meningar. Vare sig man vet om 
det eller inte finns det en uppsjö av attityder som mer eller mindre omedvetet påverkar våra 
tankar, känslor och beteenden i mellanmänskliga relationer. Är man medveten om sina 
attityder och värderingar kan man också betydligt bättre respektera andras och därmed bidra 
till att öka förståelsen för andra människor.  
 
Evenshaug & Hallen (1992) skriver om pojkar och flickor och att de tidigt utvecklar sin 
könsidentitet. Barnen kan redan vid två- tre års ålder, ungefär när de kan säga sina namn 
beskriva sig som pojke eller flicka. I fem sex årsåldern letar de efter regler för hur pojkar och 
flickor ska uppträda. Genom att observera vuxna eller titta på tv, fångar de upp information 
om hur de två könen uppför sig och utifrån detta utformar de regler för hur pojkar respektive 
flickor bör bete sig. Uppgiften för flickor är enligt författaren att flickor ska lära sig att de inte 
ska bete sig som en barnunge, medan pojkarna får lära sig att de inte ska bete sig som flickor  

 
Gruppen fyller en ”radarfunktion” för den enskilde i hans eller hennes utprövning av beteenden 
och åsikter. Från gruppen av jämnåriga får ungdomarna tydlig återkoppling och de kan förändra 
sitt beteende i enighet med detta. På så vis representerar kamratgruppen en viktig referensgrupp 
som modifierar ungdomars attityder och beteendemönster genom att den utgör en ”interimistisk” 
ram mellan barndom och vuxenhet  (Evenshaug & Hallen 1992, s.341).  
 

Rich Harris ( 2001) skriver om varför barn blir som de blir. Hon menar att uppfattningen om 
föräldrars makt över sina barns utveckling inte är något annat än en kulturell myt. Författaren 
menar att barn inte kan formas och bli som föräldrar vill. Vad är det då förutom det genetiska 
arvet, som påverkar personlighetsutvecklingen? Svaret menar författarinnan är det som barnet 
möter utanför hemmet – kamratgruppen. Föräldrarna socialiserar inte sina barn, utan barn 
socialiserar barn. Relationen mellan barn och föräldrar är viktig, men dess form och betydelse 
varierar från kultur till kultur. Kamratgruppens betydelse är däremot en universell företeelse. 
Hon ger därför inte stöd åt myten om föräldrars makt.  
 
Cialdini ( 2001) menar att när en person som te x vill sluta röka och skriver ner det på ett 
papper, en form av kontrakt, denne har då betydligt större chans att lyckas, än den som 
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försöker att sluta röka i tysthet. Människor har mycket svårare att bryta mot saker som de har 
förbundit sig att göra och om det är nedskrivet och är "publikt". Detta gäller även små och 
obetydliga saker.  
 
Svaleryd ( 2002) skriver att flickor under sin uppväxt ges mycket större uppmärksamhet för 
sina yttre attribut, som att de är söta och te x fina i håret och flickor läser ofta av att deras roll 
är att vara snälla och lydiga. I modern genusforskning anses det ofta att könet är konstruerat. 
Författaren  menar att oavsett vilka skillnader och likheter som vi tror oss finna mellan könen 
så är de ett resultat av våra egna mänskliga påfund. 
Eftersom flickor och pojkar uppfostras olika beroende på vilket kön de tillhör enligt flera 
författare, tycker jag det är intressant att studera eventuella skillnader och utifrån dessa studier 
se om skillnaderna även kommer fram i ungdomarnas levnadsvanor och attityder när det 
gäller munhälsa. I min generation så vill vi gärna tro och tar med oss från vår uppväxt på 40-
talet, att flickor är mera måna om sitt utseende än pojkar Jag tycker att vi i dag försöker att få 
en större jämlikhet när det gäller flickor och pojkar och att båda könen ska få samma 
förutsättningar. Det finns i dag  ett större överskridande av traditionella könsnormer, när det 
gäller idrott, yrke och andra specifika sammanhang som tidigare varit könssegregerade.  
 
Jarlbro(1994) menar att reklambilder är öppna för olika tolkningar beroende på betraktarens 
egna erfarenheter och framförallt flickor har i undersökningen kompetens att förstå dolda 
budskap. Både pojkar som flickor har internaliserat reklamens skönhetsideal, därför att 
ungdomarnas egna skönhetsideal är i princip  identiska med reklamvärldens. Samtliga 
studerande ungdomar kunde tydligt komma ihåg flera reklaminslag de sett på TV. Att komma 
ihåg från veckopressen var betydligt sämre. Detta  förhållande stämmer väl överens med 
andra undersökningar, dvs. att man i större utsträckning återrapporterar TV-reklam än reklam 
från andra medier (SIFO 1992). 
 
I sammanfattningen av mina  litteraturstudier kommer jag fram till, att så som vi  beter oss i 
olika situationer speglar våra attityder, övertygelser och värderingar. När det gäller tidigare 
forskning i munhälsa, så upplever de flesta ungdomar sin munhälsa som god, särskilt 
flickorna. De flesta ungdomarna tyckte att det var viktigt att ha hela tänder. Positiva attityder 
och föräldrastöd ansågs vara mycket viktigt för att man skulle uppleva sin munhälsa som god 
och ungdomar prioriterar i hög grad vad de själva tyckte var viktigt, utan att vara påverkade 
av andra Kamrater hade trots detta stor betydelse för ungdomarna och föräldrarna en viss 
påverkan enligt forskningsresultatet. Rich Harris (2001) menar att kamratgruppens betydelse 
är en universell företeelse och hon  ger inte stöd åt myten om föräldrars makt.  
 
Könsskillnader i tidigare forskning var genomgående både i enkät och i intervjuer. Är det 
verkligen så att det finns så stora könsskillnader när det gäller attityder och levnadsvanor?  
En god munhygien innebär hur ofta man rengör sina tänder och vilka hjälpmedel som man 
använder. När det gäller kost och munhälsa så omfattas det av vad och hur många gånger vi 
äter och dricker på ett dygn, detta är en vedertagen definition. 
 
Utifrån litteraturen och tidigare forskning är jag intresserad av att studera om det finns några 
skillnader i attityder till munhälsa när det gäller kön och ålder, samt om det finns några 
samband mellan levnadsvanor och attityder till munhälsa. 
Mina centrala begrepp är levnadsvanor, attityder, kön och munhälsa. 

5. PROBLEMFORMULERINGAR 
Med bakgrund  av tidigare forskning och litteraturstudier har jag kommit fram till att jag vill 
studera följande frågeställningar närmare: 
Finns det skillnader mellan pojkar och flickors attityd till munhälsa och skiljer sig attityder åt 
när det gäller ålder? 
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Finns det samband mellan attityder till munhälsa och levnadsvanor? 
Finns det samband mellan olika levnadsvanor? 

6. METOD 

6.1 Instrument och utformning 
Jag har valt att använda mig av enkät som mätinstrument och att göra en kvantitativ 
undersökning. Motivet till att jag har valt enkät är att alla får lika frågeställningar där jag vill 
få fram om det finns någon skillnad mellan ungdomarnas attityder och levnadsvanor när det 
gäller kön och ålder samt om det finns några samband mellan levnadsvanor och attityder. 
Enkäten (bilaga 2) är utformad så alla ska svara på alla frågor. Enkätens bakgrundsvariabler 
frågor 1 – 7  är kön, ålder, skola och social bakgrund. Utifrån tidigare forskning och 
litteraturgenomgången handlar frågor 8 -18  om attityder till munhälsa och jag har valt att 
utforma frågeställningarna från inte alls viktigt till mycket viktigt med en gradering från noll 
till tio. Frågor 19 - 21 gäller munhälsa, frågor 22 – 26 gäller kostvanor, frågor 27 – 35 gäller 
levnadsvanor, fråga 36 gäller påverkan och fråga 37 gäller lagade tänder. Det finns också 
några följdfrågor. Jag gjorde ett par testenkäter innan jag lämnade ut mina enkäter och det tog 
c:a 15 minuter att fylla i enkäten. Svaren behandlar jag konfidentiellt och materialet kommer 
jag att bearbeta i dator, där ingen individ kommer att kännas igen i redovisningen. Därför 
anser jag att denna undersökning är etiskt försvarbar.  

6.2 Urval och avgränsningar 
Totalurvalet var alla ungdomar som går i skolan i Säffle kommun. Jag valde att göra ett 
subjektivt urval och lämnade ut enkäten till tre högstadieskolor i Säffle kommun av tre 
möjliga. För att inte få för stort underlag utifrån mitt tidsperspektiv valde jag att få svar från 
två klasser år 7 och två klasser år 9 i respektive skola. Det finns i studien 251 ungdomar som 
svarat av 284 möjliga, varav 127 var pojkar och 124 var flickor. Mitt urval är ungdomar 
mellan 13 och 16 år som får representera hela populationen. 

6.3 Datainsamling och genomförande 
Jag lämnade ut enkäterna till respektive rektor på skolan och jag gick igenom enkäten för att 
de ska kunna svara på olika funderingar. Eleverna fyllde i enkäterna under lämplig lektion 
tillsammans med respektive klasslärare 

6.4 Svarsfrekvens och Bortfallsanalys  
Jag lämnade ut 284 enkäter och av dessa har 251 elever svarat, en svarsfrekvens på 88% 
och det anses som ett bra resultat. Inom vetenskaplig forskning anses en svarsfrekvens mellan 
50-75% på en enkätundersökning vara tillförlitligt (Trost, 1998). I min bortfallsanalys så 
framkommer det att bortfallet beror på att eleverna var på prao, sjuka, skolresa och skolk. Jag 
kan inte finna något systematiskt bortfall så att det kan påverka mitt resultat.  
 
När det gällde attitydvariablerna så tyckte de flesta ungdomar att det var viktigt och detta 
inbjöd inte till någon större variation i svaren. Jag har därför valt att använda 
attitydvariablerna nr 12, 13, 14, 15 och 18, detta för att det fanns spridning i svaren och testar 
svaren på frågorna mot enkätsvaren mot svaren på levnadsvanor. I det interna bortfallet så var 
frågorna 21 tom 25 samt fråga 32 tveksamma att använda. Detta för att svaren är osäkra med 
alternativen ja, ibland och nej. Jag väljer att inte använda  fråga 21, 23, 25. Fråga 22 och 24 
tycker jag är intressanta eftersom det står ”varje” i påståendet, så därför presenterar jag dessa 
med viss reducering av svarsalternativen  i min resultatpresentation, genom att inte ta med de 
som svaret ibland.  
 
I frågorna 35 och 36  skulle respondenten rangordna alternativen. Många respondenter har 
missuppfattat frågan och enbart angett ett svar på frågeställningen, då oftast tandvård. Därför 



 

8 

väljer jag att inte använda dessa frågor i min resultatpresentation. När det gäller social 
bakgrund i mina bakgrundsvariabler med frågan om föräldrars arbete så kunde jag inte 
använda mig av svarsalternativet i mina uträkningar. När det gäller etnisk bakgrund, så var 
andelen med utländska föräldrar så låg, att jag valde ta bort denna frågeställning. 

6.5 Index 
I indexvariabeln ingår attitydfrågorna nr 12, 13, 14, 15 och 18 eftersom det fanns spridning på 
dessa svar. För att kontrollera den interna reliabiliteten i indexet har jag räknat fram ett 
alphavärde i SPSS och detta gör jag innan jag beräknar indexet. Den interna reliabiliteten 
testar frågornas konsistens, alltså hur väl frågorna som ingår i indexet mäter samvariation. 
Alphavärde ska vara så nära 1,00 som möjligt för att vara bra. Omkring 0,70 är acceptabelt. 
Efter att jag fått fram ett alphavärde går det bra att konstruera ett index. Alphavärdet blev 0,73 
i mitt index och det är acceptabelt. Jag räknade sedan ut med hjälp av SPSS ett medelvärde på 
variablerna i indexet. Jag avser att använda indexet till att se om det finns några skillnader 
attityder kön, ålder och om det finns något samband mellan attityder och levnadsvanor. 

6.6 Validitet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som är viktiga att fundera på vid utformningen av ett 
mätinstrument. Validiteten innebär att mätinstrumentet ger svar på frågeställningen jag avser 
att undersöka. Reliabiliteten innebär att jag måste göra  undersökning på ett tillförlitligt sätt 
och att mätinstrumentet är robust. ( Patel & Davidsson, 1998). 
 
I min studie har jag själv konstruerat mätinstrumentet. Enligt Patel & Davidsson (1998) kan 
detta göra att jag får problem med validiteten, dvs. enkätsvar som jag inte kan dra 
forskningsmässiga slutsatser av. Det finns några sätt att försäkra sig om validiteten hos mitt 
instrument. Ett sätt är at försöka säkerhetsställa innehållsvaliditeten. Detta kan göras genom 
att låta någon utomstående person som är insatt i problemområdet  granska instrumentet. Ett 
annat sätt är att studera den samtidiga validiteten, som innebär att man prövar instrumentet på 
en grupp som liknar den grupp man vill undersöka.( Patel & Davidsson, 1998; Trost, 1994). 
Min innehållsvaliditet har jag fått granskad av min handledare. När det gäller den samtidiga 
validiteten har jag valt min klinikchef, som kritiskt fått granska mina enkätfrågor. Jag har 
även gjort en test på några ungdomar för att se om de förstod mina frågor. Jag gjorde vissa 
ändringar eftersom några av mina frågeställningar var tveksamma att förstå. 
 
Instrumentets reliabilitet handlar om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika 
slag. Vid användande av enkät som undersökningsmetod är det svårt att kontrollera 
tillförlitligheten. Det är viktigt att se till att de som svarar på enkäten uppfattar 
frågeställningarna på samma sätt. Detta kan göras genom tydliga instruktioner i enkäten och 
att frågornas formulering inte går att missuppfattas. En variabel i enkäten får låg reliabilitet 
om det visar sig att många hoppat över denna fråga, markerat flera alternativ än angivet eller 
att någon annan person besvarat frågan ( Patel & Davidsson, 1998). Mitt enkätunderlag ser 
likadant ut för alla i undersökningsgruppen frågeställningar. Enkäten har vissa brister bland 
annat så finns det inte någon normalfördelning i materialet vilket gör möjligheterna till olika 
typer av bearbetningar är begränsade. Som slutsats om reliabiliteten i min enkät är att delar av 
den är bra, men tyvärr fanns det flera frågor som kunde misstolkas och de frågorna anser jag 
ha en låg reliabilitet. Dessa frågor gäller främst nr 21, 22, 24, 25, 32, 35 och 36.  

7. RESULTAT  
Jag har undersökt ungdomars attityder till munhälsa. Enkäterna har jag bearbetat med SPSS 
statistikprogram (Wahlgren, 2005 ; Aronsson, 1999). Jag är medveten om materialets 
begränsningar och jag reserverar mig för resultatens giltighet. Detta eftersom 
frågeställningarna till viss del var svåra för respondenterna att tolka och att det genomgående 
inte var någon spridning i materialet på ett flertal svar, vilket gör det svårare att bearbeta 
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resultaten. Jag har använt mig av Pearson Chi 2 – test eftersom det lämpar sig bäst för 
nominaldata. Det är uppbyggt på att se skillnaden mellan observerade och förväntade värden. 
Jag har gjort t-test för att se om det finns skillnader attityder när det gäller ålder och kön. T- 
test används för att testa skillnader mellan medelvärden hos slumpmässigt dragna urval. Jag 
har även använt korrelationstest för att kunna få fram samband mellan variabler 
 
Min resultatpresentation kommer att redovisas enligt följande ordning:  
 
Bakgrundsvariabler  
Attityder gruppen som helhet 
Attityder medelvärde uppdelat kön 
Levnadsvanor gruppen som helhet  
Skillnader attityder kön och ålder 
Skillnader  levnadsvanor kön och ålder 
Skillnader levnadsvanor  skola och tätort 
Samband mellan attityder och levnadsvanor 
Samband mellan olika mått på levnadsvanor  
 
Signifikansnivån i min studie har jag lagt på 5% nivå. 

7.1 Bakgrundsvariabler 
I undersökningen ingick 251 elever varav 127st var pojkar och 124st var flickor. 
Klassfördelningen var  51 %  födda 1991 som går  år 7 och 49 % elever födda 1989 som går 
år 9. Det var en jämn fördelning i antal elever på de tre olika skolorna. Det var något fler 
elever som bodde i tätort än elever boende på landsbygd. När det gällde yrke så arbetade flest 
pappor privat och en större andel mammor i kommun och landsting. 12 % av eleverna svarade 
inte på föräldrarnas yrke och flera av eleverna visste inte föräldrarnas yrke. Antalet där en 
eller båda föräldrarna inte var födda i Sverige låg på 10 %. 1% av eleverna svarade inte på 
etnisk bakgrund 

7.2 Attityder gruppen som helhet  
 
När det gäller munnens hälsa så tyckte 
 
87 % av eleverna det var mycket viktigt att få behålla tänderna livet ut. 
 
76 % tyckte det var mycket viktigt att inte få löständer.  
 
71 % tyckte det var  mycket viktigt att ha en fräsch andedräkt  
 
57 % tyckte det var mycket viktigt att ha rena tänder för sitt utseende.  
 
47 %  tyckte att det var mycket viktigt att tandköttet inte blöder. 
 
De flesta ungdomar låg över mittpunkten, när det gällde dessa frågor. Detta betyder att 
ungdomarna tyckte det var viktigt med en bra munhälsa oavsett kön eller ålder. 

7.3 Attitydfrågor samtliga och medelvärden kön  
 
Tabell 1(nästa sida)visar samtliga attitydfrågor uppdelat på kön i turordning från högsta till 
lägsta medelvärdet, N = antalet elever, Mean = medelvärde, Std.Devation = 
standardavvikelsen och Std.Error.Mean = medelfel, som beräknas som  standardavvikelsen 
dividerad med roten ur antalet observationer mellan pojkar och flickors svar på attitydfrågor. 
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När det gäller medelvärdet, så hade flickor ett något högre medelvärde än pojkar utom i 
variablerna mina matvanor är  regelbundna och att skriva ett hygienkontrakt, där hade 
pojkarna högre medelvärde. 
Tabell 1 
 
 

kön N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Behålla 
tänderna livet ut 

pojke 127 9,75 ,712 ,063 

 flicka 124 9,83 ,521 ,047 

Inte få löständer pojke 123 9,29 1,773 ,160 

 flicka 116 9,72 ,890 ,083 

En fräsch 
andedräkt 

pojke 126 9,23 1,340 ,119 

  flicka 124 9,62 ,916 ,082 

Vara kariesfri pojke 127 8,66 1,724 ,153 

  flicka 124 9,23 1,312 ,118 

Rena tänder för 
mitt utseende 

pojke 127 8,61 1,898 ,168 

  flicka 123 9,26 1,481 ,134 

Tandköttet inte 
blöder 

pojke 127 8,39 2,175 ,193 

  flicka 124 8,69 1,736 ,156 

Förebyggande 
vård av 
tandhygienisten 

pojke 127 8,16 2,209 ,196 

  flicka 123 8,51 1,861 ,168 

Mina matvanor 
är regelbundna 

pojke 125 6,83 2,520 ,225 

  flicka 121 6,66 2,700 ,245 

Intresserade 
föräldrar 

pojke 127 6,26 2,990 ,265 

  flicka 122 6,31 2,946 ,267 

Profylaxtandsköt 
kommer till 
skolan 

pojke 126 5,26 3,028 ,270 

  flicka 124 5,84 3,140 ,282 

Skriva ett 
hygienkontrakt 

pojke 125 4,45 3,194 ,286 

  flicka 121 3,83 3,042 ,277 
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I attitydvariablerna som det fanns spridning i svaren gruppen som helhet hos ungdomarna, så 
redovisar jag dessa i separata figurer y- axel har % sats och x axel har värden 0-10 (inte alls 
viktigt till mycket viktigt).  
 
Fåga12 (fig.1)  att ha intresserade föräldrar, fråga13 (fig.2) att få förebyggande vård hos 
tandhygienisten, fråga14 (fig.3)  att profylaxtandsköterskan kommer till skolan, fråga15 
(fig.4) att skriva ett hygienkontrakt samt fråga18 (fig.5) att mina matvanor är regelbundna 
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 Fig.1                                                                  Fig.2 
 
Fråga12 Att ha föräldrar som var intresserade av deras tandhälsa tyckte 17 % att det var 
mycket viktigt och 4 % tyckte inte alls det var viktigt (fig.1). 
 
Fråga 13 Att få förebyggande vård hos tandhygienisten tyckte 40 % av eleverna var mycket 
viktigt och 1 % tyckte inte alls det var viktigt (fig.2)   
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Fig. 3                                                                     Fig. 4 
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Fråga 14 Att profylaxtandsköterskan  kommer till skolan tyckte 16 % av eleverna  var mycket 
viktigt och 4 %  tyckte inte alls det var viktigt (fig. 3).  
 
Fråga 15 Att skriva ett hygienkontrakt för att förbättra sin egenvård tyckte 8 % att det var 
mycket viktigt och 10 %  tyckte inte alls det var viktigt ( fig. 4).  
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Fig. 5 
                      
Fråga 18 Att ha regelbundna matvanor tyckte 19 %  av eleverna att det  var mycket viktigt 
och 2 % tyckte inte alls det var viktigt (fig.5)  

7.4 Levnadsvanor gruppen som helhet 
  
MUNHYGIEN 
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Fig. 6 
 
Figur 6 visar att 9 % av eleverna använde tandtråd varje dag och 29 % av eleverna använde 
tandtråd flera gånger per vecka. 41 % av eleverna använde tandtråd sällan och 17 % av 
eleverna använder aldrig tandtråd. Internt bortfall 3%. 
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KOSTVANOR 
 
 

5%

22%

71%

2%

aldrig

ibland

ja

Missing

 
Fig.7 
 
Figur 7 visar att  71 % av eleverna åt frukost varje morgon Antalet elever som anger att de 
aldrig åt frukost är 5 %. Internt bortfall 2%. 
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Fig.8 
 
Figur 8  visar att 6 % drack cocacola varje dag och att 25 % drack cocacola flera gånger i 
veckan. 9% drack aldrig cocacola. Internt bortfall 3%. 
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Fig.9 
 
 
Figur 9 visar att 67 % köpte godis under skoltid och det var flest äldre pojkar som köpte 
godis. Internt bortfall 1%. 
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Fig.10 
 
Figur 10 visar att 41 % av eleverna handlade i affär under skoltid och 32 % av eleverna 
handlade på skolan. Internt bortfall 4%. 
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MUNHYGIEN 
 
När det gällde ungdomars munhygienvanor så borstade 87 % sina tänder två gånger om dagen 
och 31 % använde fluortuggummi regelbundet. 
 
KOST 
48 % av eleverna åt skollunch varje dag och 4 % åt aldrig skollunch. 
20 % av eleverna åt eller drack någonting, om de kände sig trötta under skoltid.  
46 % köpte läsk under skoltid. 
 
TOBAK 
7 % av ungdomarna snusade. 6 % rökte och det var flest äldre flickor som rökte, några av 
eleverna både rökte och snusade.  
 
MOTION 
55  % av eleverna motionerade regelbundet på fritiden.9% motionerade aldrig. 
 
TRIVSEL 
31 %  av eleverna trivdes mycket  bra i skolan och 3 %  av eleverna trivdes mycket dåligt på 
skolan.   
 
LAGADE TÄNDER 
50 % hade lagat sina tänder. Några av respondenterna svarade att de lagat sina tänder på 
grund av olycksfall. Det kom inte fram i frågan om det gällde lagade mjölktänder eller lagade 
permanenta tänder. 

7.5 Finns det skillnader i attityder till munhälsa kön och ålder 
 
Att undersöka i SPSS om två gruppers medelvärden skiljer sig signifikant åt kallas t-test och 
jag utförde detta på kön och ålder. Jag använde mig av attitydvariablerna nr 12, 13, 14, 15 och 
18 med spridning i svaren . 
 
KÖN 
Det fanns inte några signifikanta skillnader på attityder och kön. Det betyder att det inte fanns 
några skillnader attityder mellan pojkar och flickor i min undersökning när det gäller samtliga 
attityder. Se skillnader enskilda attityder nästa sida. 
 
ÅLDER 
Det fanns signifikanta skillnader ålder och attityder till munhälsa med ett p-värde på ,005 
Detta betyder att yngre ungdomar tyckte att munhälsa var viktigare än äldre ungdomar. 
 
När jag gjorde en Chi2 –test på enskilda attitydvariabler för att undersöka om det fanns 
skillnader mellan kön och ålder så fick jag följande resultat. Jag gjorde testet på följande 
variabler som det fanns spridning på i svaren nr 12,13,14,15 och 18 och följande variabler 
visar att det fanns en signifikant skillnad kön eller ålder: 
 
Fråga14.Ålder /Att profylaxtandsköterskan kommer till skolan : p-värde ,036 (yngre födda 
1991 tyckte att det var viktigare). 
 
Fråga 15.Kön/ Att skriva ett hygienkontrakt : p-värde ,044 ( pojkar tyckte att det var viktigare 
än flickor). 
 
Fråga 15.Ålder/Att skriva ett hygienkontrakt : p-värde ,016 ( yngre födda 1991 tyckte att det 
var viktigare). 
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Det betyder att yngre ungdomar tyckte att profylaxtandsköterskan var viktigare på skolan och 
att yngre pojkar tyckte att det var viktigare att skriva ett hygienkontrakt för att sköta sina 
tänder bra 
                 

7.6 Finns det  skillnader levnadsvanor kön och ålder 
 
Jag utförde Chi2 - test  och undersökte om det fanns skillnader i levnadsvanor mellan pojkar 
och flickor samt om det skiljde sig i ålder och levnadsvanor. De variabler som inte skiljde sig 
statistiskt signifikant åt vid testet har jag inte redovisat. 
 
KÖN 
 
Fråga 19  fler flickor än pojkar borstar två gånger per dag       ( p-värde ,002 / df2) 
 
Fråga 20  fler flickor än pojkar använder tandtråd regelbundet ( p-värde ,003/df3 )    
 
Fråga 22  fler pojkar än flickor äter frukost varje dag               ( p-värde ,027/df2 ) 
 
Fråga 30  fler pojkar än flickor köper läsk under skoltid           ( p-värde ,000/df1 )  
 
Fråga 27  fler pojkar än flickor snusar                                       ( p-värde ,000/df1) 
 
 
ÅLDER 
 
Fråga 34  fler yngre elever trivs bättre i skolan än äldre elever    ( p-värde ,029/df4 )   
 
Det betyder att flickor oavsett ålder borstade sina tänder oftare än pojkar och äldre flickor 
använde tandtråd oftare än pojkar. Fler yngre pojkar än flickor åt frukost varje dag och äldre 
flickor åt sämst frukost varje dag. Fler pojkar än flickor köpte läsk under skoltid och fler 
pojkar än flickor snusade. Äldre pojkar snusade mest, ingen av de yngre flickorna snusade. 
Yngre elever trivdes bättre i skolan än äldre elever och bäst trivdes yngre pojkar. Flickor 
oavsett ålder trivdes sämre än pojkar.   
 

7.7 Finns det skillnader i levnadsvanor på olika skolor  
 
Följande resultat har kommit fram när jag undersökte bakgrundsvariabeln skola. Det fanns tre 
högstadieskolor med i min undersökning som jag kallar för skola 1, 2 och 3. Jag valde ut 
följande variabler på levnadsvanor äter skollunch (fig11), köper godis (fig.12), lagat tänderna 
(fig.13) och motionerar (fig. 14). På dessa variabler gjorde jag diagram och visar den 
procentuella skillnaden när det gäller skola. Jag gjorde test  med Pearson  Chi 2 – test och 
undersökte om det fanns någon signifikant skillnad. 
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Figur 11 
 
Det fanns procentuella skillnader äter skollunch varje dag och skola, där skola 1 hade flest 
elever som åt skollunch, men resultatet visade ingen statistisk signifikans vid Chi 2 – test. 
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Figur 12 
 
Det fanns procentuella skillnader köper godis under skoltid, där skola 3 hade flest elever som 
köpte godis under skoltid, men resultatet visade ingen statistisk signifikans vid undersökning 
med Chi 2 – test. 
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Figur 13 
 
Det fanns procentuella skillnader på skolor och lagade tänder, där eleverna på skola 3 hade 
flest lagade tänder, men ingen statistisk signifikans vid undersökning med Chi 2 – test. 
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Figur 14 
 
 
Det fanns procentuella skillnader motion och skola, där eleverna på skola 2 motionerade mest, 
men ingen statistisk signifikans vid undersökning med Chi 2 – test. 
 
Jag tittade också på de olika skolornas  procentuella skillnad på fråga 24, ”jag äter skollunch 
varje dag” och jämförde med fråga 29 ” jag köper godis under skoltid” och fråga 37 ”har du 
lagat dina tänder”. Denna jämförelse visar att på den skola som eleverna procentuellt äter 
minst skollunch varje dag, köper procentuellt mest godis och har procentuellt flest lagade 
tänder i min studie. Det fanns inga signifikanta skillnader.  
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7.8 Finns det skillnader mellan elever i tätort och landsbygd som köper godis 
 
När jag undersökte om det fanns skillnader på godiskonsumtion beroende på boende så kom 
följande resultat fram. 
 
Det fanns signifikanta skillnader mellan adress och köper godis under skoltid med ett  p-värde 
på  ,007. Elever från landsbygd köpte oftare godis än elever från tätort.  
 

7.9 Samband mellan attityder och levnadsvanor 
Jag gjorde en korrelationstest på samband i de spridda variablernas index och levnadsvanor. 
Det fanns inga signifikanta samband mellan attityder och levnadsvanor. 
 

7.10 Finns det samband mellan levnadsvanor 
 
Jag gjorde en korrelationstest på levnadsvanor för att kunna se sambanden styrka. Här under 
redovisar jag från vänster variabeln på levnadsvanan som ger ett statistisk säkerställt samband 
mellan andra levnadsvanor. Observera att sambanden är mycket eller ganska svaga. 
* = p - värde på 5% nivå ; ** = p-värde på 1% nivå 
 
Riktlinjer för samband (Stukát 1993) 
0-0,25         inget eller mycket svagt 
0,26-0,50    ganska svagt 
0,51-0,75    ganska starkt 
0,76-          mycket starkt 
 
 
Tabell 2 
 
 

Hur ofta använder du 
tandtråd 

Jag köper läsk under 
skoltid 

Har du lagat dina tänder 

Jag köper godis  Pearson 
under skoltid        p-värde 
                       antal 

-,204** 
,002 
240 

,458** 
,000 
248 

,198** 
,002 
247 
 

Det fanns ett svagt negativt samband mellan köper godis och de som använder tandtråd, alltså 
de som äter godis använder tandtråd mindre. 
Det fanns samband mellan köper godis och köper läsk under skoltid. 
Det fanns ett mycket svagt samband mellan köper godis och de som har lagat sina tänder. 
 
Tabell 3 
 Jag snusar Jag motionerar på fritid 
Jag röker      Pearson 
                     p-värde 
                     antal 

,269** 
,000 
251 

-,221** 
,000 
251 

Det fanns ett samband mellan de som röker och de som snusar. 
Det fanns ett mycket svagt negativt samband mellan rökare och de som motionerar, rökare 
motionerar mindre. 
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Tabell 4 
 Jag köper läsk under skoltid 
Hur ofta dricker    Pearson 
 du cocacola         p-värde 
                            antal 
 

,355** 
,000 
244 

Det fanns ett samband mellan hur ofta de dricker cocacola och köper läsk under skoltid  
 
 

7.11 Sammanfattning av resultaten 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader vid Chi 2 – test: 
 
Kön och attityder till munhälsa. 
 
 
Det fanns signifikanta skillnader vid  Chi 2 – test: 
Styrkan på skillnaderna anser jag vara svaga 
 
Ålder och attityder till munhälsa, yngre tyckte att munhälsa var viktigare 
Ålder och trivsel i skolan, yngre elever trivs bättre än äldre 
Kön och tandborstning, fler flickor än pojkar borstar två gånger per dag 
Kön och tandtrådsanvändning, fler flickor än pojkar använder tandtråd regelbundet 
Kön och frukost, fler pojkar än flickor äter frukost varje dag 
Kön och köper läsk under skoltid, fler pojkar än flickor köper läsk 
Kön och snusar, fler pojkar än flickor snusar 
Adress och köper godis, elever från landsbygd köper oftare godis än elever från tätort. 
 
 
 
 
Jag har utfört korrelationstest på levnadsvanor för att se signifikanta samband: 
Styrkan på sambanden anser jag vara svaga  
 
Det fanns ett svagt negativt samband mellan köper godis och de som använder tandtråd, alltså 
de som äter godis använder tandtråd mindre. 
Det fanns samband mellan köper godis och köper läsk under skoltid. 
Det fanns ett mycket svagt samband mellan köper godis och de som har lagat sina tänder. 
Det fanns ett samband mellan de som röker och de som snusar. 
Det fanns ett mycket svagt negativt samband mellan rökare och de som motionerar, rökare 
motionerar mindre. 
Det fanns ett samband mellan hur ofta de dricker cocacola och 
köper läsk på skolan  
 

7.12 Slutsats 
Eftersom skillnader och samband i studien var svaga så kan det vara svårt att göra en säker 
slutsats. Min slutsats i studien var att ungdomar tyckte det var viktigt med god munhälsa. Det 
fanns ingen skillnad mellan kön och attityder till munhälsa, detta tolkar jag som att det var 
viktigt med god munhälsa oavsett kön. Däremot var de yngre ungdomarna mer positiva i sina 
attityder till hur viktigt det var med god munhälsa, än de äldre ungdomarna. Det kan betyda 
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att ungdomar är lättare att påverka i olika åldrar. Kan det vara så att yngre ungdomar 
fortfarande lyssnar på föräldrar och äldre ungdomar påverkas mer av kamrater och media? 
 
Flickor hade mer regelbundna munhygienvanor än pojkar, även om det inte fanns någon 
skillnad kön och attityder vid signifikanstestet. Pojkar tyckte det var viktigare med 
regelbundna matvanor än flickor, fast fler pojkar än flickor drack läsk under skoltid .Detta 
tolkar jag som att det kan vara svårt att leva upp till sina attityder eller att kunskap inte alltid 
går hand i hand med levnadsvanor. Flickors attityd och handling stämde bättre än pojkars 
attityd och handling. Det betyder att det inte alltid finns ett samband mellan attityd och 
handling, vilket ju också visade sig vid signifikanstestet. 
 
 
 

8. DISKUSSION 
 
Alla tolkar frågor utifrån sina erfarenheter och kunskaper , men när vi frågar tillräckligt 
många kan vi undersöka om det finns variationer. Syftet med min undersökning har varit att 
studera ungdomars levnadsvanor och attityder till munhälsa med  fokus på kön och ålder. 
 
Mina problemformuleringar var: 
Finns det skillnader mellan pojkar och flickors attityd till munhälsa och skiljer sig attityder åt 
när det gäller ålder? 
Finns det samband mellan attityder till munhälsa och levnadsvanor?  
Finns det samband mellan olika levnadsvanor? 
 

8.1 Diskussion i relation till tidigare forskning 
 
Kön och ålder 
 
Min slutsats i studien var att ungdomar tyckte det var viktigt med god munhälsa. Det fanns 
ingen skillnad mellan kön och attityder, detta tolkar jag som att det var viktigt med god 
munhälsa oavsett kön. Däremot var de yngre ungdomarna mer positiva i sina attityder till hur 
viktigt det var med god munhälsa, än de äldre ungdomarna. Det kan betyda att ungdomar är 
lättare att påverka i olika åldrar. Kan det vara så att yngre ungdomar fortfarande lyssnar på 
föräldrar och äldre ungdomar påverkas mer av kamrater och media? 
 
Det var ett fåtal variabler under attityder till munhälsa i denna studie som det visade sig vara 
stor spridning på, så det kan vara svårt att avgöra om dessa svar ger ett rättvisande värde, när 
det gällde ungdomarnas attityder till munhälsa. Tidigare undersökningar (Östberg, 2002) har 
visat att de flesta ungdomar ansett det vara viktigt att ha hela tänder och att det var viktigt 
med föräldrastöd för att uppleva sin munhälsa som god. Däremot var ungdomarna  enligt 
författaren inte medvetna om sina egna resurser för att behålla en god munhälsa. Muller 
(1998) hade fått fram liknande resultat, att det var viktigt att få behålla sina tänder livet ut, 
trots att intresset för förebyggande vård var litet. Min studie ger samma resultat från liknande 
frågor i enkätsvaren och det kan synas ganska självklart för vem vill inte behålla sina tänder 
livet ut. Så här i efterhand när jag kritiskt läser min enkät, tycker jag att en del av svaren är  
självklara på förhand. 
 
I min studie visade enkätsvaren, att de flesta eleverna borstade sina tänder två gånger om 
dagen och inte fullt hälften använde tandtråd regelbundet. Det fanns signifikanta skillnader 
där fler flickor borstade sina tänder och använde tandtråd oftare än pojkar. Med dessa svar 
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tycker jag att flickor tar ett större ansvar för sin egenvård utifrån enkätsvaren till skillnad från 
tidigare forskning. Kan det bero på att flickor har större krav på sig från sin omgivning, att 
leva upp till att vara vackra eller tar de till sig kunskap bättre än pojkar? 87% svarade mycket 
viktigt på attitydfrågorna och att 87% borstade tänderna 2 gånger om dagen, vilket känns som 
att ungdomarna gett ärliga svar.  
 
Flertalet elever upplevde det viktigt att få förebyggande vård hos tandhygienisten. När det 
gällde ungdomarnas attityd till att profylaxtandsköterskan besökte skolan för att  ge dem 
förebyggande vård och information, så fanns det en stor spridning i enkätsvaren. 
Profylaxtandsköterskan har en viktig funktion genom att nå många samtidigt och att väcka 
tankar när det gäller information om munhygien kost och tobak. Det kom fram i svaren att 
yngre elever tyckte det var viktigare med besök av profylaxtandsköterskan än äldre elever och 
då tycker jag att detta bör tas till vara genom att profylaxtandsköterskan besöker de yngre 
eleverna i första hand, för att informera om munhälsa. Medelvärdet låg högre generellt för 
flickor, när det gällde svaren i attitydfrågorna.  
 
Pojkar hade högre medelvärde av regelbundna matvanor och de åt också frukost mer 
regelbundet än flickor. Däremot stämde inte attityder och levnadsvanor åt när det gällde 
matvanor och attityder, eftersom pojkarna köpte läsk under skoltid oftare än flickor. I 
Skaraborgsstudien skriver (Östberg, 1996) att godiskonsumtionen i enkätsvaren var lika stor 
bland flickor och pojkar, trots detta så ansåg sig flickor att de oftare åt för mycket sötsaker än 
pojkar. Skillnaden mellan pojkar och flickor förstärktes i hennes studie med ökande 
konsumtion och ålder. När jag jämförde detta i min studie så stämmer det att det inte fanns 
någon skillnad mellan kön och konsumtion av godis.  
 
Min studie visade ingen signifikant skillnad mellan konsumtion och ökad ålder. Detta 
stämmer inte med vad Fishbein (1975) skriver i sin bok att individen inte i längden kan ha 
kunskaper som strider mot individens attityder för förr eller senare förändras dessa attityder i 
och med  nya kunskaper eller att kunskapen ökar. Kan det vara så det var för kort 
åldersskillnad för att kunna utvisa förändringar. Om det är så som Fishbein skriver borde 
annars konsumtionen minska med ökad ålder och ökad kunskap. Det är bra att konsumtionen 
inte ökar med ålder och det kan bero på att informationen som vi har i tandvården till 
ungdomar, när det gäller godis och munhälsa nått fram på ett bra sätt. 
 
Det var endast ett fåtal som trodde på att det kunde vara bra att skriva ett hygienkontrakt för 
att förbättra sin egenvård. När jag jämför det med Ciadini (2001) och hans tankar om att det 
var betydelsefullt att skriva kontrakt för att hålla löften, så funderar jag på om svaren kan bero 
på att ungdomarna inte tror sig kunna hålla löftet och att de inte ville  bryta ett löfte.  Det 
fanns en signifikant skillnad att yngre pojkar tyckte det var viktigare att skriva ett 
hygienkontrakt för bättre munhälsa. Jag funderar på om det kan bli alltmer tillåtet för pojkar 
att bry sig om sitt utseende i dag? Kan det vara så de yngre pojkarna ser sambandet mellan att 
skriva ett kontrakt för att det ska hjälpa dem att få  vackra friska tänder för utseendet? 
 
 
Levnadsvanor 
 
Flickor hade mer regelbundna hygienvanor än pojkar, däremot tyckte pojkar att det var 
viktigare med regelbundna matvanor än flickor, fast fler pojkar än flickor drack läsk under 
skoltid. Detta tolkar jag som att det kan vara svårt att leva upp till sina attityder eller att 
kunskap inte alltid går hand i hand med levnadsvanor. Flickors levnadsvanor stämde bättre till 
deras attityd än pojkars attityd och handling Det betyder att det inte alltid finns samband 
mellan attityd och handling. Granblom (1998) konstaterade att det var betydligt svårare att 
ändra beteende än att ändra attityd. Unga som växer upp idag har annorlunda värderingar och 
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attityder än unga i tidigare generationer och detta tror Ungdomsstyrelsen (2002) kommer att 
påverka samhällets utveckling i framtiden. Enligt Lyons (1995) så menar Katz att när det 
gäller funktioner för attityder så finns det olika åsikter om vad en attityd fyller för funktion. 
En modell han  lyfter fram är att attityder har fyra funktioner nämligen kunskapsfunktion, 
nyttofunktion, värdefunktion och försvarsfunktion. Detta tolkar jag som att det kan finnas 
skillnader när det gäller kön och vilken funktion attityden har för pojkar respektive flickor. 
 
I Skaraborgsstudien (1996) kom det fram att föräldrarna hade en central roll för yngre barns 
munhälsa och att inflytandet fanns kvar också i tonåren. När det gällde ungdomars 
uppfattning om hur viktigt det var att ha intresserade föräldrar när det gällde munhälsa så 
skiljde sig inte ungdomarnas attityder åt i min studie och det var endast 19 % som tyckte det 
var mycket viktigt. 
 
Drygt hälften av eleverna hade lagat sina tänder i min studie. Det kom inte fram i enkätsvaren 
om det var mjölktänder, permanenta tänder eller lagade tänder på grund av olycksfall. Detta 
kan jämföras med folktandvården Värmlands statistik år 2004 på lagade tänder, där  55 % av 
16 – åringar var kariesfria. Det fanns ett mycket svagt signifikant samband mellan lagade 
tänder och köper godis under skoltid. Det är därför bra att ansvariga på skolan har 
uppmärksammat problemet och slutat sälja godis på några skolor. Även en ansvarig affärsman 
har gått ut med förbud i sin affär att sälja godis under skoltid. Det skulle vara intressant att 
undersöka om det sker någon ökning av elevernas skolluncher på denna skola. 
 
Nilsson (2004) redovisade från sin enkätstudie att snusare i huvudsak är pojkar. Flickor rökte 
mer än pojkar och som i tidigare undersökningar har visat att flickor i större utsträckning är 
dagliga rökare. Det är glädjande att så pass ”få” använde tobak i min undersökning. Vi har på 
folktandvården arbetat aktivt under en längre tid dels genom att profylaxtandsköterskan ute på 
skolorna har gett information mot tobak i grupp och dels genom individuell information i 
samband med årliga besök hos vårdgivare inom folktandvården. Vi har i diskussion med 
ungdomarna försökt få dem att ta ett eget ansvar när det gäller munhälsa och då diskuterar vi 
också tobak. Det är i min studie fler flickor än pojkar som röker och fler pojkar än flickor som 
snusar det senare är statistiskt säkerställt, vilket kan jämföras med tidigare studier Några 
elever använde både cigaretter och snus och det var också statistiskt säkerställt att det fanns 
ett samband mellan rökare och snusare. 

8.2 Diskussion av resultaten ur ett profylaktiskt perspektiv 
 
De flesta eleverna tyckte inte det var viktigt med regelbundna matvanor för att ha en bra 
munhälsa. Här har inte informationen om kostens vikt för att få behålla hela tänder nått riktigt 
fram tycker jag. De flesta eleverna äter frukost varje morgon och det tror jag är viktigt för att 
de ska orka vara aktiva fram till lunch. Innehållet i frukosten varierade och det var te x endast 
tre elever som åt gröt till frukost. I min kommun har skolan på försök provat att låta någon 
klass äta frukost på skolan och det har slagit väl ut enligt information från ansvarig. I Sverige 
pågår försök på flera orter att servera frukost på skolan, kanske det vore en bra ide för att få 
eleverna pigga och mindre stressade. Då skulle det kanske minska med godis och läskintag 
under skoltid när eleverna känner sig trötta eller sugna på något att äta. Mindre än hälften av 
eleverna äter skollunch varje dag? En siffra som jag tycker är alldeles för låg och det är 
kanske därför som så många elever äter eller dricker något sött under skoltid, för att de ska få  
tillräckligt med energi. 
 
De flesta eleverna handlade godis och läsk i affär under skoltid och på andra plats kom skolan 
som inköpsställe. Två av högstadieskolorna i Säffle hade slutat med godis i sin egen kiosk och 
sålde endast nyttiga varor. Det ser jag som en stor framgång. Oavsett om de flesta eleverna 
går till affär och handlar så tycker jag att skolan på dessa två ställen är föredömen. Birkhed 
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(1990) skriver att kostvanor är en viktig faktor för god munhälsa. Enligt Müller (1998)  så 
menar Gustavsson et. al. att flera studier har visat att antalet måltider eller småätande per dag 
tycks vara det mest kritiska faktorerna i utvecklingen av karies.  
 
En av skolorna hade mycket lägre intag av skollunch procentuellt av de elever som åt varje 
dag. På denna skola äter eleverna oftare godis under skoltid och flest elever på denna skola 
hade lagat sina tänder. När det gäller bostadsort så visar min studie statistisk signifikans att 
elever från landsbygd äter oftare godis än elever från tätort. Det var även statistiskt säkerställt 
samband, att de elever som köper godis under skoltid även köper läsk under skoltid och 
dricker ofta cocacola.  
 
När det gäller cocacola så har reklamen via media varit duktiga påverkare för att få sälja sin 
vara. Endast 10 % av eleverna drack inte Coca Cola och många av dem som drack cocacola 
gjorde det flera gånger i veckan. Det fanns ett starkt samband mellan de elever som drack 
cocacola och som köpte läsk regelbundet under skoltid Detta är något som vi inom tandvården 
måste prioritera och arbeta förebyggande med för att  försöka nå fram till vår ungdom när det 
gäller information om sambandet mellan cocacola och att laga sina tänder. Viktiga kuggar i 
detta samarbete är föräldrar och skolan. Många föräldrar handlar cocacola så att det finns 
lättillgängligt i hemmet för ungdomarna. 
 
Coca Cola och flera ölsorter  visar i sin reklam sociala situationer där den egna produkten är 
en symbol för grupptillhörigheten. Vi känner väl alla en viss lust då vi ser något som lockar 
oss, till exempel en läskedryckreklam där personerna i bild verkar ha en stark gemenskap och 
verkar ha ett ”lyckigt” liv. Vi har alla upplevt känslan av törst och reklamen klarar verkligen 
av att skapa ett behov för just denna läskedryck? Jag tror att reklamen skapar behovet av 
känslan som visas, men inte för produkten i sig själv. Här kan man kanske säga att trender 
skapas. Människor ser någonting lockande och vill uppleva det på samma sätt genom att 
känna sig som en del av gruppen, att göra lika och se ut som andra. 
 
 Jag önskar att det fanns någon bra motreklam både mot cocacola och mot tobak. De flesta 
ungdomar värderar sina tänder som en viktig del i sin hälsa, men som forskare är mitt främsta 
intresse att lyfta fram ny förståelse och samband. Det finns många påverkansfaktorer runt 
omkring oss i vårt samhälle och te x media kan konsten att påverka ungdomars levnadsvanor, 
vilket inte alltid ger ett bra slutresultat för tänderna. Cocacola, tobak och smågodis har 
alldeles för stor påverkansfaktor åt det negativa hållet när det gäller en bra munhälsa 
 
Drygt hälften av eleverna motionerade regelbundet och flickorna  motionerade något oftare. I 
min studie visade det sig  att rökare inte motionerade alls. De flesta eleverna trivdes mycket 
bra på sina skolor och det var statistiskt säkerställt att yngre elever trivdes bättre än äldre 
elever i skolan. Det kan kanske bero på att elever som går sista året på högstadiet har tröttnat 
på skolans rutiner och ser fram emot gymnasieskolan. Tyvärr så finns det ett antal elever som 
trivs dåligt eller mycket dåligt och det tror jag att skolan är medveten om och arbetar vidare 
med.  

8.3 Diskussion ur ett validitetsperspektiv 
 
Validitet innebär att mätinstrumentet ger svar på frågeställningen som jag avser att undersöka. 
Finns det i min undersökning olika förklaringar till varför ungdomarna svarar som de gör? 
Vad innebär det att fylla i något på en enkätfråga och hur förhåller sig den handlingen till 
andra handlingar i vardagen? Attitydfrågorna 8 tom18 har en tveksam utformning för svaret, 
eftersom  respondenten  kan misstolka förklaringen till var svaret ”krysset” ska placeras på 
linjen. Detta gör att min undersökning inte blir 100% tillförlitligt i enkätsvaren. Jag har varit 
konsekvent när jag tolkat svaren och inte använt 0. Kan det vara så att enkätsvaret ”mycket 
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viktigt” är en självklarhet eftersom det förväntas av en att man ska svara så? Tycker de 
egentligen mycket viktigt, när många av ungdomarna köpte godis och drack läsk ganska 
frekvent. Vad innebar det te x att jag som ska representera munhälsa var ansvarig för 
frågeställningarna i enkäten? Det skulle kunna vara så att olika åldrar, kön, sociala grupper 
ger olika svar utifrån föreställningen om hur det bör vara som te x att flickor och yngre 
ungdomar ger ”duktigare svar. Går det att argumentera för att respondenternas svar är giltiga? 
När det gäller ungdomarnas vanor så skulle det kunna vara dagsformen som ger svar på 
frågan och tolkningen av frågan. Vid en intervju så finns det större möjlighet att föra en 
diskussion för att frågan tolkas rätt. Mitt arbete har många svagheter, men eftersom detta är en 
kurs så har jag fått mycket kunskap av mina misstag. 
 
Generaliserbarheten när det gäller representativa data, så kan det vara svårt att avgöra om 
dessa skolor passar in i det generella mönstret när det gäller mitt urval och om det är en giltig 
form av pedagogisk forskning. Detta är ju en undersökning i mindre omfattning, men skulle 
ändå kunna vara utgångspunkt för vissa reflektioner när det gäller ungdomarnas attityder och 
levnadsvanor till munhälsa. 
 
 

9. FORTSATT FORSKNING 
Fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att göra intervjuer för en djupare 
förståelse av det resultatet som jag fått fram och för att förhindra missförstånd angående  
frågeställningarna. Påverkas vi från olika håll och vad eller vem är det som påverkar oss när 
det gäller kön och ålder? Varför går inte kunskap hand i hand med levnadsvanor? Dessa 
frågeställningar tycker jag det skulle vara intressant att arbeta vidare med. 
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Bilaga 1 
 
 
Säffle 2005-03-27 
 
Till ansvarig rektor/lärare för högstadieskolan i Säffle kommun 

 
Hej! 
Mitt namn är Kristina Skar-Westerlind,  jag läser pedagogik vid Karlstads 
Universitet och gör en attitydstudie. Syftet med denna studie är att undersöka 
ungdomars attityd till munhälsa. 
 
I undersökningen ingår två klasser från år 7 och två klasser från år 9 på samtliga 
högstadieskolor i Säffle. Varje individs bidrag är mycket viktigt och 
undersökningen görs anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Materialet 
kommer att bearbetas i dator där ingen individ kommer att kännas igen i 
redovisningen. 
 
Resultatet i min studie kommer jag att använda till min C-uppsats och i samband 
med att Säffle kommun har tema hälsoår för skolan, så kommer AnnBritt 
Lövhall att få mitt slutliga material. 
 
Jag är tacksam om jag kan få information om samtliga antalet elever år 7 och år 
9 separat, även inkluderat klass som eventuellt ej är med. För mig är det även 
intressant med en bortfallsinformation på de elever som ej var närvarande vid 
enkätundersökningen t ex sjukdom eller annat. Detta för att jag ska kunna göra 
en bortfallsanalys (se nedan) 
 
Jag önskar få enkäterna ifyllda under v 14 och hämtar dem  torsdagen den 7 
april vid lunchtid. 
 
Skola…………………………………… 
 
Antal elever samtliga klasser år 7………. om det finns fler än två klasser 
Antal elever samtliga år 7 ……Bortfall antal …… Anledning…………………... 
Antal elever samtliga år 7 ……Bortfall antal …… Anledning…………………... 
 
Antal elever samtliga klasser år 9………. om det finns fler än två klasser 
Antal elever samtliga år 9……Bortfall antal….. Anledning……………………. 
Antal elever samtliga år 9……Bortfall antal….. Anledning……………………. 
Vänligen 
 
Kristina Skar-Westerlind tfn dag 0533-12625 ev. hänvisning/ kväll 0533-41652 



 

29 

Bilaga 2 Enkät 
 
Syftet med denna enkät är att undersöka ungdomars attityd till munhälsa. 
 
1. Jag är  pojke        flicka     2. Födelseår:……….. 
 
3.Skola:………………………      4. Klass:…….   
 
5. Hemadress ( ange gatans namn i Säffle eller ort te x Tveta om du bor utanför 
stan)   
     
   …………………………………………………………………………….. 
 
6. Föräldrarnas yrke…………………………………………………………. 
 
7. Är dina föräldrar födda i Sverige    Ja båda       Nej ingen     En av dem  
  
Nedan följer en rad påståenden där du skall fylla i din personliga uppfattning. 
Svara genom att markera med kryss på linjen. 
Jag tycker det är viktigt 
 

 
                                                                  

8. …att mina tänder        inte alls viktigt                                                                               mycket viktigt 
     är kariesfria                          0 ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
 
                        
9. …att få behålla                    0 ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
 tänderna livet ut        
                                                              
10. … att ha en                     
    fräsch andedräkt                   0 ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
               
11. …att ha rena tänder   
    för mitt utseende                   0 ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
 
12. …att föräldrarna är  
intresserade av min tandhälsa   0  ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10        
  
13. …att få förebyggande vård           
      hos tandhygienisten                           
                                                 0 ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
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                                            inte alls viktigt                                       mycket viktigt                               
14.  …att profylaxtandsköterskan        
       kommer till skolan         0 ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
                     
15. …att skriva ett ”hygienkontrakt”         
      för att jag ska sköta mina         
      tänder hemma                 0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10                           
                                                                            
16. …att tandköttet inte blöder        

         0 ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10   
 
17. …att inte få löständer(protes)                 
                                                                0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10        
18. … att mina matvanor 
       är regelbundna               0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10                           
   
19. Hur ofta borstar du tänderna……………………………………. 
 
20. Hur ofta använder du tandtråd…………………………………..                            
        
21. Tuggar du fluortuggummi                     
      te x V6 eller fluorette                 Ja      Ibland     Aldrig   
 
22. Jag äter  frukost varje morgon    Ja      Ibland     Aldrig          
 
23. Vad äter du till frukost……………………………………….                 
 
24. Jag äter skollunch varje dag                          Ja           Ibland      Aldrig     
 
25.  Jag dricker cocacola                                      Ja          Ibland      Aldrig      
 
26. Om ja/ibland, hur ofta dricker du 
cocacola……………………………………….                                
      
27. Jag snusar                                                      Ja          Nej            
                                                                       
28. Jag röker                                        Ja           Nej            
 
29. Jag köper godis under skoltid                       Ja           Nej   
 
30. Jag köper läsk under skoltid                           Ja           Nej  
   
31.Vad gör du om du känner dig trött under 
skoldagen………………………………… 
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32. Jag motionerar på fritiden       Ja           Ibland      Aldrig        
   
 
 
  33. Om du äter/dricker något förutom skollunch under skoltid  
      Affär                                             var handlar du det?                                           
      Kiosk          
      Hemifrån                  
      Skolan                Annat……………………………. 
 
34. Trivs du i skolan – ange ett alternativ 
      mycket dåligt    
      ganska dåligt  
      så där   
      ganska bra  
      mycket bra   
35. Tänk dig att du är 20 år ska gå på fest och har 800:- kvar för utgifter. Du 
behöver ett       par nya byxor, nya skor och besöka frisören före festen, men 
tyvärr så biter du av en framtand. Hur prioriterar du då dina utlägg. Rangordna 
alternativen från 1-4 där 4 är mest behov och 1 är minst behov. 
byxa                            
skor                     
frisör   
tandvård      
 
36. Vilket sätt tror du är mest effektivt att påverka ungdomar i god tandhälsa? 
Rangordna alternativen från 1-6 där 6 är mest effektivt och 1 är minst effektivt. 
Föräldrar   
Kompisar   
Tandvården    
Media   
Skolan    
Syskon                          
Annat……………………   
37.  Har du lagat dina tänder            Ja         Nej     Vet ej  
 
Här är enkäten slut. Jag ber dig läsa igenom enkäten en gång till och kontrollera att du 
svarat på alla frågor. Om det är något som du vill tillägga så kan du göra det på 
utrymmet nedan 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
                            Tack för din medverkan!/ Kristina Skar-Westerlind 
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