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Introduktion: Trots avsevärda förbättringar i svenska ungdomars tandhälsa sedan slutet av 
1960-talet föreligger det fortfarande skillnader mellan olika samhällsgrupper. Ungdomar 
från socioekonomisk svaga grupper har visat sig ha en sämre oral hälsa än andra ungdomar, 
något som visat sig extra tydligt hos ungdomar med utländsk bakgrund.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva egenvårds- och kostvanor hos en grupp 15-åringar med 
utländsk och svensk bakgrund i förhållande till kön i två mellanstora kommuner i Sverige. 
 
Metod: Studien var en empirisk studie med kvantitativ ansats. Datainsamlingen 
genomfördes med en enkätundersökning bland fyra skolklasser i årskurs nio.  
 
Resultat: Totalt besvarade 62 elever enkäten. Majoriteten borstade tänderna 2 gånger per 
dag med manuell tandborste. Förekomsten av approximal rengöring var vanligast hos flickor 
med utländsk bakgrund. Användning av extra fluor var relativt hög. Mellanmålsintaget var 
vanligen 1-3 gånger om dagen, men intaget av sötsaker var relativt högt, vanligen 1-2, samt 
3-4 gånger i veckan.  
 
Konklusion: Deltagarna i studien hade relativt goda egenvårds- och kostvanor. Resultatet 
från studien visade att flickor har bättre egenvårds- och kostvanor än pojkar, vilket stämmer 
överens med tidigare studier. Studien visade likvärdigt resultat hos deltagarna i förhållande 
till etnisk bakgrund, vilket skiljer sig från tidigare studier.   
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1. INTRODUKTION 
Tandhälsan hos ungdomar i Sverige har förbättrats avsevärt sedan slutet av 1960-talet. 
År 2010 var 65 % av landets 12-åringar och 31 % av 19-åringarna kariesfria 
(Socialstyrelsen [SoS] 2009a ; SoS 2011a). Prevalensen av plack och gingivit hos 
ungdomar har minskat från mitten av 1970-talet, men anses fortfarande som hög 
(Hugosson et al. 2005). Trots förbättringar föreligger skillnader i olika samhällsgrupper. 
Ungdomar från socioekonomiskt svaga grupper har visat sig ha sämre tandhälsa än 
övriga ungdomar, vilket visat sig extra tydligt bland ungdomar med utländsk bakgrund 
(SoS 2009a ; Jacobsson et al. 2011). Ytterligare studier visade att det förelåg skillnader 
mellan pojkar och flickors kariesprevalens, egenvårdsvanor, beteenden och attityder 
gentemot oral hälsa (Ericson et al. 2012 ; SoS 2010). Genom en regelbunden egenvård 
med fokus på tandborstning två gånger dagligen kan vanliga orala sjukdomar som 
karies och gingivit förbättras och förebyggas (SoS 2011b ; SoS 2011c).  
 
1.1 Allmänhälsa hos ungdomar 
Som för alla åldersgrupper innebar efterkrigstidens välfärdsutveckling en förbättring 
gällande den allmänna hälsan för unga i Sverige. Unga personer har i större utsträckning 
än genomsnittet i Sverige en bra hälsa och de är också mer fysiskt aktiva. Sedan 1990-
talet kan man se en försämrad hälsoutveckling hos denna åldersgrupp, i synnerhet när 
det kommer till den psykiska hälsan. Ungdomar upplever ångest, oro och ängslan i allt 
större utsträckning och depression är en sjukdom som allt oftare behandlas i vården. 
Andelen självmord har ökat i åldrarna 16-24 år sedan mitten av 1990-talet. Självmord 
klassas tillsammans med olyckor som den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i 
dessa åldrar. Alkohol- och narkotikakonsumtionen hos ungdomar ökade under 1990-
talet men har minskat sedan slutet av 1990-talet. Tobaksvanorna har minskat sedan 
början av 1980-talet. År 2004-2005 var 13 % av kvinnorna och 9 % av männen i 
åldrarna 16-24 år dagligrökare. Å 2006 snusade 13 % av männen i åldrarna 16-24 år 
dagligen. Kvinnor i samma åldrar snusade i mindre omfattning, 3 % av dem gjorde det 
dagligen (SoS 2009b ; SoS 2009c). 
 
1.2 Munhälsa hos ungdomar 
Tandhälsan är relativt god och fortsätter att förbättras hos barn och ungdomar i Sverige. 
Den främsta orsaken anses vara användandet av fluortandkräm och ökad kunskap om 
munhygien och kost (SoS 2009a).  
 
1.2.1 Karies 
Karies är en av de vanligaste sjukdomarna bland barn och ungdomar i världen. Man 
räknar med att 90 % av alla skolbarn runt om i världen haft någon typ av 
karieserfarenhet (World Health Organization [WHO] 2003). Den kroniska 
tandsjukdomen orsakas av att organiska syror demineraliserar tandvävnad så att 
tandsubstans går förlorad (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2007). 
 
Sedan 1960-talet har kariesprevalensen hos ungdomar i Sverige minskat drastiskt. Den 
främsta anledningen anses vara användningen av fluortandkräm i landet (SoS 2009a). 
Enligt Socialstyrelsen, som sedan år 1985 undersökt barn och ungdomars 
kariesprevalens, var andelen kariesfria 12-åringar 22 % år 1985 och 65 % år 2010. 
Socialstyrelsen började även undersöka 19-åringar år 2000, varav 17,4 % var kariesfria 
det året. År 2010 var 31 % av antalet 19-åringar kariesfria. Antalet karierade och fyllda 
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tandytor (DFS) minskade också över tid. Bland 12-åringarna minskade medelvärdet 
mellan 1985 och 2010 från 3,1 till 0,85. Bland 19-åringarna medelvärdet mellan samma 
år från 8,5 till 2,64. För 19-åringar mättes även medelvärdet för antalet fyllda och 
karierade tandytor approximalt (DFS-a). Även här sågs en förbättring över tid, med en 
viss avstanning mellan åren 2000-2008 (SoS 2010). Medelvärdet år 1985 var 3,3 och år 
2010 var det 1,04 (SoS 2011a).  
 
I studier genomförda i Jönköping mellan åren 1973-2003 visade Hugoson et al. (2008) 
att kariesprevalensen minskat drastiskt hos barn och ungdomar över tid. Bland 15-
åringar förändrades antalet kariesfria från 0 % till 20 % mellan de åren. Även 
medelvärdet för antalet karierade och fyllda tänder (DFT) minskade. Trots minskningen 
visar studien att karies förblir ett hälsoproblem bland barn och ungdomar.  
 
1.2.2 Gingivit 
Tandköttsinflammation, så kallad gingivit, uppstår då dentalt plack ansamlats vid 
gingivalranden och får verka ostört. När gingivan utsätts för bakterieangrepp försvarar 

sig kroppen genom att reagera med en inflammation, vilket mikroskopiskt syns redan 
efter två dagar. Gingivit är den mildaste graden av parodontal sjukdom och tar sig 
uttryck genom att tandköttet ändrar färg, form och struktur, det vill säga blir rött, svullet 
och rodnat (Darby & Walsh 2010).  
 
Flertalet studier från det senaste decenniet har påvisat en hög gingivitprevalens hos 
svenska ungdomar. En svensk studie visade att 46 % av 708 undersökta 19-åringar hade 
ett plackindex på ≥ 50 %. Medelvärdet för gingivit var 56 % (Ericsson et al. 2009). 
Abrahamsson et al. (2006) visade att av 272 19-åringar i Göteborg hade ett 
genomsnittligt plackindex på 59 % och gingivalindex på 44 %.  
 
Hugoson et al. (2005a) visade att plackprevalensen för ungdomar har minskat över tid. 
Studien genomfördes i Jönköping, Sverige. Plackprevalensen på buckalytorna hos 15-
åringar var 24,8 % 1973 och 19,4 % 2003. På lingualytorna var plackprevalensen 29,6 
% år 1973 och 16,4 % år 2003. Plackprevalensen på approximalytorna kunde påvisa den 
största förändringen, 31, 6 % år 1973 och 7,4 % 2003. Även gingivitprevalensen hos 
15-åringar hade minskat över tid från 23,2 % år 1973 till 10,4 % år 2003. Supragingival 
tandsten hade dock ökat från 3,7 % till 6,9 %, medan subgingival tandsten hade minskat 
från 6,8 % till 0 % mellan samma år.  
 
1.2.3 Dental erosion 
Dental erosion anses som en relativt ny tandsjukdom, men som under de senaste 
decennierna ökat främst hos ungdomar, i synnerhet på grund av ökad konsumtion av sur 
läskedryck. Erosionsskador innefattar ett slitage av den yttersta tandsubstansen, som 
orsakas av kemisk påverkan, utan inverkan av bakterier. Förutom sur föda kan 
erosionsskadorna uppstå av interna orsaker, så som halsbränna och kräkningar (Darby 
& Walsh 2010).  
 
Hasselkvist et al. (2010) gjorde en studie på bland annat 227 13-14 åringar, samt 247 
18-19 åringar för att undersöka erosionsprevalensen hos barn och ungdomar, samt om 
det fanns någon korrelation med deras läskkonsumtion. Deltagarna fick frågor om sina 
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dryckesvanor, mängd och frekvensen av sin konsumtion. De 13-14 åriga pojkarna 

visade sig konsumera i genomsnitt 134,3 liter läsk/år och flickorna i samma åldrar drack 
i genomsnitt 103, 3 liter/år. De 18-19 åriga pojkarna konsumerade i genomsnitt 200,5 
liter läsk/år och flickorna i samma åldrar konsumerade 101,8 liter/år. Studien visade 
också att 11,9 % av de 227 undersökta 13-14 åringarna, samt 22,3 % av 247 undersökta 
18-19 åringarna hade svåra erosionsskador in till dentinet på en eller flera tänder. 
Erosionsprevalensen var i båda åldersgrupperna starkt förknippad med läskkonsumtion.  
 
1.3 Ojämlikheter i ungdomars orala hälsa 
Trots förbättrad munhälsa hos ungdomar finns det fortfarande skillnader mellan olika 
samhällsgrupper (SoS 2009a). Försämrad munhälsa har visat sig ha samband med 
socioekonomiska faktorer, nationalitet, kön och ålder (SoS 2009c).  
 
1.3.1 Utländsk bakgrund 
Enligt Statistiska Centralbyrån ([SCB]2013) är en person med utländsk bakgrund en 
person som antingen själv är född utomlands eller som är född i Sverige med en eller 
två utrikesfödda föräldrar. Ungdomar med någon typ av utländsk bakgrund i åldrarna 
13-17 år uppnådde 30 % år 2011. Av dem var 10 % utrikes födda, 10 % var inrikes 
födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och de resterande 10 % var födda i 
Sverige med en inrikes född respektive en utrikes född förälder. Av de barn i åldrarna 0-
17 år som hade två utrikes födda föräldrar var det vanligast att de var från samma land. 
Om föräldrarna var från olika länder var det vanligast att det var två grannländer.  
 
En svensk studie av Jacobsson et al. (2005) visade att 15-åringar med utländsk 
bakgrund drabbades av emalj- och dentinkaries i större utsträckning än ungdomar med 
svensk bakgrund. Andelen kariesfria 15-åringar var ungefär lika stor för både ungdomar 
med svensk respektive utländsk bakgrund. Ingen skillnad syntes heller när det kom till 
antalet tandytor med dentinkaries eller fyllningar. Ungdomar som var inrikes födda och 
som hade utländska föräldrar eller de ungdomar som hade immigrerat till Sverige innan 
ett års ålder hade en kariesprevalens som var snarlik den kariesprevalensen som 
förekom hos ungdomar med svensk bakgrund. Kariesprevalensen var högre hos de 
ungdomar som immigrerat till Sverige efter ett års ålder, men innan sju års ålder. Detta 
gällde även för ungdomar som hade immigrerat efter sju års ålder.  

En dansk studie visade att ungdomar som hade utrikes födda föräldrar hade en högre 
kariesprevalens än andra ungdomar. De ungdomar som hade en utrikes född mamma 
hade dubbelt så stor kariesprevalens än de ungdomar vars båda föräldrar var födda i 
Danmark (Christensen et al. 2010). En amerikansk studie visade att barn som 
immigrerat till ett land hade en högre kariesprevalens än de barn som var födda i landet 
men som hade utländska föräldrar (Maserejian et al. 2008). 
 
En svensk studie av Jacobsson et al. (2011) påvisade vissa skillnader hos 15-åringar 
med utländsk respektive svensk bakgrund mellan åren 1993 och 2003. År 1993 hade 
ungdomarna med utländsk bakgrund fler tandrestaurationer och kariesangrepp i 
jämförelse med ungdomar med svensk bakgrund. År 2003 hade antalet initial- och 
dentinkariesangrepp, samt restaurationer på ungdomar med utländsk bakgrund ökat. 
Samma år var sannolikheten sex gånger så hög för 15-åringar med utländsk bakgrund 
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att drabbas av karies i jämförelse med 15-åringarna som hade svensk bakgrund. 
 
Ytterligare en svensk studie visade att av 51 ungdomar med utländsk bakgrund uppgav 
45 ungdomar att de borstade tänderna med fluortandkräm minst två gånger om dagen. 
Detsamma gjorde 65 av 66 inrikes födda ungdomar. Antalet ungdomar som använde 
fluorsköljning var snarlik i båda grupperna. Vad gäller kostvanor så var det fler 
ungdomar med svensk bakgrund än ungdomar med utländsk bakgrund som regelbundet 
åt frukost. Många ungdomar med utländsk bakgrund uppgav att de emellanåt eller 
regelbundet åt ett mål mitt i natten. Studien visade också att intaget av snacks var högre 
hos ungdomar med utländsk bakgrund än hos ungdomar med svensk bakgrund och att 
den dagliga konsumtionen av livsmedel innehållande socker var nära två gånger så hög 
som hos ungdomarna med svensk bakgrund (Jacobsson et al. 2005).  
 
Av 15 studier som sammanställts i en internationell review-artikel visade alla att vuxna 
som immigrerat till ett land vid en hög ålder hade en högre prevalens av parodontala 
sjukdomar och karies, samt var i större behov av tandvårdsbehandling än infödda 
invånare. Barn, vars föräldrar hade immigrerat till ett land vid 20 års ålder eller äldre, 
hade två till fyra gånger så hög risk att få karies än barn vars föräldrar som immigrerat 
vid yngre ålder. Barn som hade en förälder med utländsk bakgrund hade två till tre 
gånger så hög karieserfarenhet än barn med infödda föräldrar (Gao & McGrath 2011). 
 
Hedman et al. (2006) visade i en studie om 12-15 åringars kunskaper och attityder 
gentemot oral hälsa att ungdomar med utländsk bakgrund hade mindre kunskap inom 
flera områden gällande oral hälsa i jämförelse med ungdomar med svensk bakgrund. 
Dock angav fler ungdomar med utländsk bakgrund i jämförelse med ungdomar med 
svensk bakgrund att de fann sina tänder viktiga.  
 
1.3.2 Kön 
En svensk studie på 506 19-åringar visade att de manliga deltagarna hade ett högre 
plackindex och gingivalindex jämfört med de kvinnliga deltagarna. De kvinnliga 
deltagarna visade sig ha högre frekvens av egenvård då en högre andel uppgav sig 
borsta tänderna minst två gånger per dag, samt dagligen eller nästan dagligen använde 
något typ av approximala hjälpmedel (Ericsson et al. 2012). Ytterligare en svensk studie 
visade att av 272 undersökta ungdomar i 19 års åldern hade de manliga deltagarna både 
ett högre plack- och gingivalindex än kvinnorna (Abrahamsson et al. (2006). 
 
En svensk studie som undersökt erosionsskador på 227 13-14 åringar, samt 247 18-19 
åringar visade att erosionsskadorna var flest hos pojkarna. Pojkar i 18-19 ålders åldern 
var de som hade allra flest erosionsskador. Pojkarna i båda åldersgrupperna 
konsumerade i snitt mer läsk och kolsyrade drycker per år än flickorna i samma åldrar 
(Hasselkvist et al. 2010). 
 
Enligt en kanadensisk studie på 237 ungdomar i åldrarna 12-13 år visade det sig att 
pojkarna hade en sämre frekvens av tandborstning än flickorna, men att varken pojkarna 
eller flickorna fokuserade på kvalitén av tandborstningen (Aleksejūnienė & Brukienė 
2012). En amerikansk studie gjord på 3282 ungdomar i åldrarna 12-16 visade att 
pojkarna var mindre benägna att borsta tänderna varje dag jämfört med flickorna, samt 
var mer benägna att dela sin tandborste med andra. Pojkarna uppvisade dock en mindre 
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benägenhet att konsumera godis än flickorna och påvisade högre sannolikhet att vara 
kariesfria. Trots detta hade pojkarna högre plackindex än flickorna samt hade tandsten i 
större utsträckning (8,2 % respektive 4,9 %) (Mitchell et al. 2007). 
 
En japansk studie på 838 deltagare i 18-19 års ålder som observerade påverkande 
faktorer gällande munhälsa visade att kvinnorna hade mindre plack och blödning i 
tandköttet än männen. Kvinnorna hade också en ökad kunskap, en positivare attityd, en 
hälsosammare livsstil och bättre egenvårdsvanor än männen. Faktorerna visade sig bidra 
till mer regelbundna tandvårdsbesök och mer frekvent tandborstning. Kunskap och 
attityder visade sig också ha en effekt på användning av approximala hjälpmedel 
(Furuta et al. 2010).  
 
1.4 Goda kost- och egenvårdsvanor 
1.4.1 Tandborstning och fluor 
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård (SoS 2011d) rekommenderas 
tandborstning två gånger dagligen med tandkräm som innehåller natriumfluorid, 
natriummonofluorfosfat eller aminfluorid (1 000–1 500 ppm fluor) för att förebygga 
karies. Den anses också som den mest kostnadseffektiva metoden för kariesprevention. 
Tillräckligt hög koncentration av fluoridjoner i munhålan under tillräckligt lång tid 
bidrar till snabbare remineralisering och återförande av kalciumfosfatjoner till tanden 
efter en pH-sänkning. Närvaron av fluoridjoner bidrar också till att emaljytan får en 
blankare yta, vilket gör det svårare för plack att fastna. Fluoridjoner finns naturligt i 
dricksvatten, samt i mat som te och fisk, men kan tillföras tänderna genom tandkräm, 
sugtabletter, sköljvätskor, lacker och geler (SBU 2007 ; Darby & Walsh 2010). Enligt 
de nationella riktlinjerna har användning av munsköljning med 0,2 % 
natriumfluoridlösning, varje dag, varje vecka eller var fjortonde dag, en 
kariesreducerande effekt men saknar tilläggseffekt för de som dagligen använder 
flourtandkräm (SoS 2011e). Ett dagligt bruk av fluorsugtabletter och fluortuggumi anses 
ha en låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm 
och anses därmed ha en liten effekt på den orala hälsan (SoS 2011f ; SoS 2011g). 
 
Vid gingivit har användning av elektrisk tandborste med roterande eller oscillerande 
funktion bättre reducerande effekt än en manuell tandborste. Andra typer av elektiska 
tandborstar har en liknande gingivitreducerande effekt som en manuell tandborste (SoS 
2011c). Flertalet studier visade att manuella och elektriska tandborstar reducerar plack i 
hög grad, men att elektriska tandborstar är betydligt effektivare (Kallar et al. 2011 ; 
Sharma et al. 2012 ; Klukowska et al. 2012).  
 
En svensk studie av Jensen et al. (2011) utvärderade kunskaper, attityder och beteenden 
gällande egenvårdsvanor med fokus på tandborstning och fluortandkräm. Studien 
gjordes på bland annat 15-16 åringar och besvarades via ett frågeformulär. Av 446 
deltagare i 15-16 års ålder borstade 87 % tänderna två gånger dagligen. Av 445 
deltagare svarade 88 % att de borstade tänderna efter att man ätit frukost och 91 % 
svarade att man borstade strax innan man gick och la sig på kvällen (91 %). Deltagarna 
hade möjlighet att kryssa i flera alternativ på denna fråga. Av 444 deltagare svarade 80 
% att de använde en manuell tandborste. El-tandborste användes av 7 % och 13 % 
använde både manuell tandborste och el-tandborste. Av 440 deltagare svarade 67 % att 
de inte använde någon typ av approximalt hjälpmedel, medan 33 % svarade att de 
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gjorde det. Av 441 deltagare använde majoriteten ingen munsköljning (66 %). 
Tjugofyra procent använde någon typ av munsköljning med 0,2 % fluorlösning. 
Resterande använde någon typ av munsköljning med esteriska oljor (6 %), 
munsköljning med klorhexidin eller zink, t.ex. SB12 (1 %) eller någon annan typ av 
munsköljning (2 %).  
 
1.4.2 Kost  
En tand är rustad för fem till sex födointag per dag. Fler intag ökar risken för karies. 
Munhålan består av en rik bakterieflora, däribland kariesbakterierna Laktobaciller och 
Streptococcus mutans som finns i den orala biofilmen, placket. Vid födointag 
konsumerar bakterierna obegränsat med sockerarter, vilket bidrar till en 
sockerförgiftning av övriga orala bakterier, vilka inte utstår sockerarter i samma 
utsträckning som kariesbakterierna. Som en reaktion på sockerförgiftningen producerar 
kariesbakterierna organiska syror, däribland mjölksyra, för att bryta ned sockret, vilket 
orsakar en pH-sänkning i munhålan. Ju mer socker man intar, desto intensivare blir 
syraattacken (SBU 2007 ; SoS 2009a ; SoS 2010). Chanakra et al. (2011) visade i en 
studie på barn att tiden då ett födointag med mycket socker fick närvara i munnen 
påverkade kariesaktiviteten i större grad än ett födointag med mindre socker och som 
fanns kvar i munnen en kortare tid. 
 
De hydroxylapatitkristaller som bygger upp tanden löses upp och lämnar tandytan, så 
kallad demineralisering. Emalj demineraliseras vid pH 5,5. När syraproduktionen avtar 
efter cirka 30 minuter, stiger pH-värdet och tandsubstansen byggs delvis upp igen då 
hydroxylapatitkristaller åter fäster på tandytan, så kallad remineralisering. Då emaljen 
undermineras kalciumfosfatjoner faller tanden sönder och det bildas ett hål, bakterier 
och syra når då tandens mjukare inre, dentinet (SBU 2007 ; SoS 2009a ; SoS 2010). 
 
Det är viktigt att vara medveten om grupper i samhället, som enligt forskning, påvisats 
ha en generellt sämre oral hälsa, däribland ökad förekomst av karies och parodontal 
sjukdom. Det finns, av den anledningen, behov av att undersöka ungdomars 
egenvårdsvanor och kostvanor för att få en ökad kunskap samt ökad förståelse i 
arbetslivet och utvidga det pågående hälsofrämjande arbetet. Denna studie kan ge 
kunskaper och ökad medvetenhet om eventuella skillnader i den orala hälsan utifrån 
etniskt ursprung och kön. 
 
2. SYFTE 
Syftet var att beskriva egenvårds- och kostvanor hos en grupp 15-åringar med utländsk 
och svensk bakgrund i förhållande till kön, i två mellanstora kommuner i Sverige. 
 
3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Vilka egenvårdsvanor hade 15-åringarna?  
2. Vilka kostvanor hade 15-åringarna?  
3. Fanns det några könsskillnader i egenvårds- och kostvanorna hos 15-åringarna?  
 
4. METOD 
4.1 Design  
Studien är en empirisk studie med kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning.  
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4.2 Definition av begrepp 
Studiedeltagarna delades upp i ”svensk bakgrund” och ”utländsk bakgrund”. 
Författarnas definition av ”svensk bakgrund” är en person som själv är född i Sverige 
med svenska föräldrar, ”utländsk bakgrund” är en individ som själv är född utomlands 
eller i Sverige, vars ena eller båda föräldrar är födda utomlands. Att vara född 
utomlands med svenskfödda föräldrar var inte relevant för någon av deltagarna och 
klassades därför inte in som en grupp i denna studie. 
  
4.3 Urval  
Urvalet bestod av totalt sextiosju 15-åringar från fyra klasser i årskurs nio från två 
mellanstora kommuner i Sverige. Två av de fyra klasserna förväntades ha ett högt antal 
elever med utländsk bakgrund. Informationen var grundad på de båda kommunernas 
befolkningsstatistik utifrån bostadsområde och etnisk bakgrund.  
 
Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i studien. Totalt deltog sextiosju elever, 
varav trettioåtta elever från klasserna med ett högt antal personer med svensk bakgrund 
och tjugonio elever från klasserna med ett högt antal elever med utländsk bakgrund. 
Bortfallet var fem individer, på grund av ofullständiga enkätsvar. Samtliga bortfall 
orsakades av att deltagarna missat att fylla i baksidan på enkäten. Alla bortfall kom från 
de två klasser med högt antal elever med utländsk bakgrund.  
 
Vad gäller högstadieskolan med flest antal deltagarna med utländsk bakgrund har 
landstinget i det länet valt att satsa extra resurser och genom punktinsatser förbättra den 
orala hälsan för dessa elever. Detta har skett i form av fluorsköljningar cirka 1 gång i 
veckan, något som delats ut av respektive klassföreståndare.  
 
4.4 Datainsamling  
Rektorerna på de utvalda skolorna kontaktades skriftligen under december 2012 med 
information om studiens syfte och genomförande. Ett medgivandeformulär sändes med. 
Veckan efter kontaktades rektorerna via telefon för att ge sitt muntliga godkännande. De 
hade då även möjlighet till att ställa frågor om studien och reda ut eventuella oklarheter 
gällande den. Rektorerna gavs ytterligare ett par dagar för att få möjlighet att bestämma 
tid och plats för enkätstudien tillsammans med ansvariga klasslärare, för att sedan 
återkomma via telefon till författarna. Det skriftliga medgivandeformuläret skrevs under 
av rektorerna och sändes tillbaka per post till författarna i ett medskickat kuvert som var 
avsett för ändamålet. 
 
Datainsamlingen skedde på båda skolorna under januari 2013, i respektive klassrum 
under lektionstid. Insamlingsmetoden bestod av en frågeenkät (bilaga 2) med sju frågor 
om deltagarnas kost- och egenvårdsvanor. Deltagarna fick fylla i information om kön 
och vilket land samt vilka länder deras föräldrar var födda i.  
 
Eleverna blev informerade om studiens syfte och genomförande och gavs möjlighet att 
ställa eventuella frågor om den. Eleverna delgavs information om att studien var 
frivillig och anonym, samt att enkäten kunde lämnas blank om de inte ville delta. 
Samtliga frågor var tvungna att fyllas i för att räknas som en fullständig svarsenkät. 
Därefter delades enkäterna ut till eleverna i klassrummen av studiens båda författare. 
Efter att eleverna besvarat enkäten samlades de in av författarna och förslöts i ett 
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gemensamt kuvert. Efter datainsamling var det endast de ansvariga författarna som hade 
tillgång till de besvarade frågeenkäterna, vilka hölls inlåsta då databearbetning inte 
skedde. Efter studiens genomförande förstördes samtliga enkäter.  
 
Fråga 6 exkluderades från studieresultatet, då flertalet svar gällande denna fråga inte 
besvarades korrekt av deltagarna.  
 
4.5 Databearbetning 
Inmatning av data genomfördes gemensamt av författarna för att undvika felaktigheter 
vid inläsning. Materialet bearbetades i dataprogrammet SPSS 20.0 (Statistical Package 
of Social Sciences). Därefter bearbetades den insamlade datan med deskriptiv statistik. 
Utifrån studiens frågeställningar gjordes frekvenstabeller och stapeldiagram, samt 
beskrevs i löpande text.  
 
4.6 Etiska överväganden  
Ett etiskt godkännande av studien har gjorts av Etikkommittén, avdelningen hälsa och 
miljö vid Karlstads Universitet. Deltagandet i studien var frivilligt och frågeformuläret 
besvarades konfidentiellt. Svarsresultaten behandlades likaså. 
 
5. RESULTAT 
Majoriteten av deltagarna borstade tänderna 2 gånger per dag med manuell tandborste, 
det var relativt jämnt fördelat över kön och etnisk bakgrund. Hos deltagarna med svensk 
bakgrund var det vanligast att approximal rengöring inte förekom, dock var det tvärtom 
hos deltagare med utländsk bakgrund och hos pojkar med utländsk bakgrund där 
approximala rengöring förekom hos hälften. Användning av extra fluor, i form av 
fluorskölj, var vanligt hos deltagarna. Mellanmålsintaget var vanligen 1-3 gånger om 
dagen, men intaget av sötsaker var relativt högt, vanligen 1-2 och 3-4 gånger i veckan. 
 

 
(N=62). 

Figur 1. Antal deltagare i förhållande till kön och etnicitet. 
 
Av 67 deltagare ingick 62 av deltagarnas enkätsvar. Svaren kom från fyra klasser i 
årskurs nio på två skolor, varav en skola hade ett förväntat högt antal elever med svensk 
bakgrund och en skola ett förväntat högt antal elever med utländsk bakgrund. Totalt 
besvarades enkäten av 32 flickor och 30 pojkar. Antalet deltagare med svensk bakgrund 
var 34 och antalet deltagare med utländsk bakgrund var 28. 
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Tandborstningsfrekvens  Pojke   Flicka Pojke   Flicka Pojke   Flicka Pojke   Flicka 
   > 2 ggr/dag   2 ggr/dag   1ggr/dag  Ingen el.  

 några ggr/v 
Svensk bakgrund     1           0    14        15                2          1                    1          0 
Utländsk bakgrund     3           5     6         10     3          1     0          0 
 
Typ av tandborste 

    

     Manuell    
  tandborste 

        El- 
  tandborste 

 Något annat  

Svensk bakgrund    15         13     5          3                0          0                
Utländsk bakgrund     9          11     1          4     0          1  
 
Rengöring mellan 
tänderna 
          Ja            Nej    
Svensk bakgrund      3           2        15      14               
Utländsk bakgrund      6          12         6         4   
 
Tabell 1. Egenvårdsvanor. Tandborstningsfrekvens, typ av tandborste och rengöring 
mellan tänderna i förhållande till kön och etnisk bakgrund. Resultatet presenteras i 
antalet deltagare. 
 
På frågan om hur ofta deltagarna borstade tänderna, uppgav 1 pojke med svensk 
bakgrund att han borstade sina tänder mer än 2 gånger per dag, 14 angav 2 gånger per 
dag, 2 angav 1 gång per dag och 1 uppgav att tandborstning skedde ingen eller några 
gånger per vecka. Av pojkar med utländsk bakgrund uppgav 3 deltagare att de borstade 
tänderna mer än 2 gånger per dag, 6 angav 2 gånger per dag och 3 angav 1 gång per 
dag. Av flickorna med svensk bakgrund uppgav 15 att de borstade tänderna 2 gånger 
per dag och 1 av flickorna uppgav att hon borstade tänderna 1 gång om dagen. Av 
flickor med utländsk bakgrund uppgav 5 tandborstning mer än 2 gånger per dag, 10 
angav 2 gånger per dag och 1 flicka angav 1 gång per dag.  
 
På frågan om vilken typ av tandborste som deltagarna använde, uppgav 15 pojkar med 
svensk bakgrund att de använde vanlig tandborste och 5 pojkar uppgav sig använda el-
tandborste. Av pojkarna med utländsk bakgrund, angav 9 pojkar vanlig tandborste och 1 
angav el-tandborste. Av flickorna med svensk bakgrund, uppgav 13 att de använde 
vanlig tandborste och 3 flickor angav el-tandborste. Av flickor med utländsk bakgrund 
uppgav 11 att de använde vanlig tandborste, 4 använde el-tandborste och 1 använde 
någonting annat, vilket hon angav var tandsticka.  
 
Av pojkar med svensk bakgrund uppgav 3 att de använde något hjälpmedel mellan 
tänderna och 15 uppgav att de inte använde någonting. Av pojkar med utländsk 
bakgrund uppgav 6 användning av något typ av hjälpmedel för rengöring mellan 
tänderna. Av flickor med svensk bakgrund uppgav 2 att de använde något typ av 
hjälpmedel för att rengöra mellan tänderna. Av flickorna med utländsk bakgrund 
uppgav 12 att de använde något typ av hjälpmedel för rengöring mellan tänderna. 
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Frekvensen av rengöring mellan tänderna undersöktes och 1 pojke med svensk 
bakgrund uppgav 1-3 gånger per vecka och 2 pojkar uppgav att rengöring mellan 
tänderna skedde 1-3 gånger per månad. Av pojkarna med utländsk bakgrund angav 2 
pojkar rengöring mellan tänderna 1-3 gånger per vecka, 2 pojkar angav 4-7 gånger per 
vecka, 1 angav mer än 7 gånger per vecka och 1 angav rengöring 1-3 gånger per månad. 
Av flickor med svensk bakgrund, angav 1 rengöring mellan tänderna 1-3 gånger per 
vecka och 1 annan angav 4-7 gånger per vecka. Vad gäller flickorna med utländsk 
bakgrund, uppgav 6 att rengöring mellan tänderna skedde 1-3 gånger per vecka, 4 angav 
4-7 gånger per vecka, 1 angav mer än 7 gånger per vecka och 1 angav 1-3 gånger per 
månad.  
 
 
Fluoranvändning  Pojke   Flicka Pojke   Flicka Pojke   Flicka 
          Ja         Nej      Vet ej 
Svensk bakgrund     8          11     7         5                3         0                
Utländsk bakgrund     6          13     4         1     2         2 
 
Tabell 2. Fluoranvändning utöver tandkräm i förhållande till kön och etnisk bakgrund. 
Resultatet presenteras i antalet deltagare.    
 
Av pojkarna med svensk bakgrund uppgav 8 att de använde extra fluor, 7 angav ingen 
användning, och 3 angav att de inte visste om de gjorde det. Av de pojkar med utländsk 
bakgrund uppgav 6 av att de använde extra fluor, 4 angav att de inte använde något och 
2 angav att de inte visste om de gjorde det. Vad gäller flickor med svensk bakgrund, 
angav 11 att de använde extra fluor, medan 5 inte gjorde det. Av flickorna med utländsk 
bakgrund, angav 13 användning av extra fluor, 1 angav hon inte använde någonting och 
2 visste inte om de gjorde det. Av pojkarna med svensk bakgrund uppgav 6 att de 
använde fluorsköljning och resterande 3 använde fluortuggummi. Användning av 
fluorsköljning angavs av 6 pojkar med utländsk bakgrund och 1 använde 
fluortuggummi. På samma fråga uppgav 6 flickor med svensk bakgrund att de använde 
fluorsköljning, 1 angav fluortuggummi och 2 angav fluortabletter. Av flickorna med 
utländsk bakgrund, uppgav 12 att de använde fluorsköljning, 2 angav fluortuggummi 
och 1 använde någonting annat, vilket inte framgick.  
 
 
Mål mellan 
huvudmåltiderna 

 Pojke   Flicka Pojke   Flicka Pojke   Flicka Pojke   Flicka 

   Ingen gång   1-3 ggr/dag 4-6 ggr/dag > 6 ggr/dag 
Svensk bakgrund     5           3    10        12                3          1                    0          1 
Utländsk bakgrund     0           2    11        11     0          2     1          0 
 
Tabell 3. Kostvanor i förhållande till kön och etnisk bakgrund. Resultatet presenteras i 
antalet deltagare. 
 
Av pojkarna med svensk bakgrund var det 5 som angav att de inte åt något mål mellan 
huvudmåltiderna, 10 angav att de åt mellanmål 1-3 gånger per dag, 3 angav 4-6 gånger 
per dag. Vad gäller pojkarna med utländsk bakgrund, uppgav 11 att de åt mellanmål 1-3 
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gånger per dag och 1 angav mer än 6 gånger per dag. Av flickor med svensk bakgrund 
var det 3 som inte åt någonting mellan huvudmåltiderna, 12 åt 1-3 gånger per dag, 1 
flicka uppgav 4-6 gånger per dag och 1 flicka uppgav mer än 6 gånger per dag. Av 
flickorna med utländsk bakgrund angav 2 att de inte åt något mål mellan 
huvudmåltiderna, 11 angav att de åt 1-3 gånger per dag och 2 angav 4-6 gånger per dag.  
 
 

Sötsaker Pojke   Flicka Pojke   Flicka Pojke   Flicka Pojke   Flicka     Pojke   Flicka 
 1-2 ggr/v  3-4 ggr/v   5-6 ggr/v > 6 ggr/v          Ingen gång 
Svensk bakgrund    6           5    7          6                5          3                    0          1            0          1 
Utländsk bakgrund    4           4    6          5     2          2     0          4            0          1 

 
Tabell 4. Mängden intag sötsaker per vecka i förhållande till kön och etnisk bakgrund. 
Resultatet presenteras i antalet deltagare. 
 
Av pojkar med svensk bakgrund uppgav 6 att de åt sötsaker 1-2 gånger per vecka, 7 
angav 3-4 gånger per vecka och 5 angav 5-6 gånger per vecka. Av pojkar med utländsk 
bakgrund uppgav 4 att de åt sötsaker 1-2 gånger per vecka, medan 6 angav 3-4 gånger 
per vecka och 2 angav 5-6 gånger per vecka. Vad gäller flickorna med svensk bakgrund 
uppgav 1 att hon inte åt sötsaker, 5 uppgav att de åt sötsaker 1-2 gånger per vecka, 6 
angav 3-4 gånger per vecka, 3 åt 5-6 gånger per vecka och 1 angav mer än 6 gånger per 
vecka. Av flickor med utländsk bakgrund uppgav 4 att de åt sötsaker 1-2 gånger per 
vecka, 5 angav 3-4 gånger per vecka, 2 angav 5-6 gånger per vecka, 4 angav mer än 6 
gånger per vecka och 1 uppgav att hon inte konsumerade sötsaker. 
 
6. DISKUSSION 
Denna studie hade som syfte att beskriva egenvårdsvanor och kostvanor hos en grupp 
15-åringar i två mellanstora kommuner i Sverige, med hänsyn till etnisk bakgrund och 
kön. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna borstade tänderna 2 gånger dagligen 
med vanlig tandborste, det var vanligare att tandborstning utfördes mer än 2 gånger om 
dagen hos deltagarna med utländsk bakgrund. Utländska flickor var de deltagare som 
vanligast använde något hjälpmedel för att göra rent mellan tänderna. Det var vanligast 
att deltagarna åt 1-3 mellanmål om dagen. Det var vanligare att konsumtion av 
mellanmål inte förekom hos deltagare med svensk bakgrund. Flickor använde extra 
fluor i större utsträckning än pojkar. Pojkar var mer benägna att äta sötsaker än flickor 
förutom i svarsfrekvensen mer än 6 gånger per vecka, då flickor var mer benägna.    
 
6.1 Metoddiskussion 
Studien genomfördes på två högstadieskolor i två mellanstora kommuner i Sverige. 
Fyra skolklasser deltog. Enkätundersökningen genomfördes cirka tre månader efter den 
etiska granskningen. Målet var att undersöka cirka 80 elever från båda könen och med 
någorlunda jämn fördelning gällande etnisk bakgrund. Målet uppnåddes dock inte på 
grund av att skolklasserna innehöll ett lägre antal elever än beräknat. Totalt besvarade 
62 deltagare enkäten. Fem deltagare exkluderades på grund av ofullständigt besvarade 
enkätsvar. Författarnas bedömning var att antalet deltagare var tillräckligt trots 
bortfallet. Det höga deltagarantalet kan tänkas bero på att studiens båda författare var 
närvarande under insamlandet av enkätsvaren, samt gav utförlig information om 
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studiens syfte och genomförande. Det kan dock inte uteslutas att deltagarna, trots 
information om att blank svarenkät kunde lämnas vid ovilja att delta, upplevde att 
närvaron av författarna bidrog till påtryckning att delge svar i enkäten. Även närsittande 
klasskamrater kan ha bidragit till att deltagarna fyllde i enkäten. Författarna gjorde dock 
bedömningen innan studietillfället att närvaro var nödvändig för att eleverna skulle ha 
möjlighet att kunna ställa eventuella frågor innan datainsamlingen.  
 
Svarsenkätens frågor kunde delvis ha formulerats annorlunda för att undvika 
missuppfattningar av dess betydelse. Den ursprungliga tanken på att en testgrupp skulle 
genomföra studien för att fastställa att frågorna skulle tolkas på det sätt författarna ville, 
borde gjorts, då författarna i efterhand upptäckt att frågorna bidrog till olika tydningar 
och att svarsalternativen delvis var svårtolkade.  
 
Frågan om vilken typ av tandborste deltagarna använde borde utvecklats med ett 
svarsalternativ där både el-tandborste och manuell tandborste inkluderades, då det finns 
tillfällen då deltagarna eventuellt använde båda. Detta var dock inte fallet i denna studie 
men svarsalternativen upptäcktes senare vara ofullkomliga.  
 
Frågan om deltagarna använde någonting att göra rent mellan tänderna med efterföljs av 
två tomma rader. Tanken med dessa var att det skulle ges möjlighet att ringa in fler 
svarsalternativ än om frågan skulle efterföljas av några fasta frekvensalternativ. Dock 
kan det i efterhand ses att de fria raderna endast gav upphov till ett svårtolkat resultat, 
då svaren skedde med stor spridning. Det kan också ifrågasättas om det överhuvudtaget 
fanns någon relevans i att ha med ett efterföljande frekvensalternativ med tanke på det 
låga antalet deltagare. Svarsfrekvensen gav i det här fallet ingen signifikans av 
resultatet, vilken kunde varit fallet i en mer omfattande studie.  
 
Frågan om deltagarna använde något extra fluor tenderade precis som frågan om vilken 
tandborste de använde, till att flera av svarsalternativen kunde ha kryssats i. Frågan 
borde utvecklats med ytterligare ett fast svarsalternativ som skulle ringat in eventuell 
konsumtion av kombinerad användning av flera fluorpreparat. Eventuellt kunde frågan 
omformulerats till ”vilket fluorpreparat använder du mest”. 
 
I fråga 5 efterfrågas hur många gånger deltagarna åt mellan huvudmålen. Frågan kan 
tänkas ha misstolkats med tanke på att ordet ”huvudmål” är det som framgår och vid 
hastig läsning kan frågan ha lett till att deltagare tolkat den som att det är just antalet 
huvudmål som skulle anges, till och med hur många måltider de åt per dag. Frågan 
borde omformulerats så att det tydligt framgick att det var antalen mellanmål som skulle 
anges, eventuellt att ordet ”mellan” strukits under. Dock kan författarna inte veta 
huruvida de svar som angetts är misstolkade eller ej. Det är inte deltagarsvaren som lett 
fram till att frågeställningen ifrågasatts, utan det är någonting som författarna själva sett 
i efterhand och borde ha förbättrats.  
 
Frågan om vilken dryck deltagarna drack mest varje dag, fråga 6, borde understrukits 
med att deltagarna endast fick välja ett av alternativen, då många deltagare kryssat i 
flera av alternativen, något som försvårade resultattolkningen. Det gick inte att urskilja 
vilken dryck som deltagarna faktiskt drack mest av varje dag. Författarna valde att 
exkludera frågan från studieresultatet helt och hållet på grund av denna orsak.   
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På grund av för få deltagare kan inte den här studien generaliseras på en hel population.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva kost- och egenvårdsvanor hos en grupp 15-
åringar med utländsk respektive svensk bakgrund och beskriva eventuella 
könsskillnader. 
 
Majoriteten av deltagarna i denna studie uppgav att de borstade tänderna 2 gånger per 
dag, och är i överensstämmelse med andra svenska studier (Jensen et al. 2011 ; 
Hugoson et al. 2005b). Den goda tandborstningsfrekvensen kan bidra till en god 
munhälsa och har en kariesförebyggande effekt (SoS 2011d). Både tandborstning med 
manuell och elektrisk tandborste reducerar plack i hög grad, dock är en elektrisk 
tandborste mer effektiv (Kallar et al. 2011 ; Sharma et al. 2012 ; Klukowska et al. 
2012). Majoriteten av deltagarna i denna studie uppgav dock att de använde manuell 
tandborste, vilket en svensk studie visade var vanligast i den åldersgruppen (Jensen et 
al. 2011).  
 
Andelen deltagare som uppgav att de använde något hjälpmedel att göra rent med 
mellan tänderna var lägre än deltagarna som borstade tänderna 2 gånger per dag. 
Tidigare svenska studier har visat att andelen ungdomar som använde något approximalt 
hjälpmedel var låg, trots att tandborstning skedde två gånger dagligen bland ungdomar 
(Ericsson et al. 2012; Jensen et al. 2011). Tidigare studier påvisade att approximal 
rengöring hos ungdomar sällan förekom (Jensen et al. 2011), vilket bekräftades av 
denna studie. Detta var inte fallet för ungdomar med utländsk bakgrund, där det var 
vanligare att approximal rengöring förekom. Flickor med utländsk bakgrund var de som 
vanligast använde något approximalt hjälpmedel. Detta resultat, vad gäller 
egenvårdsvanor, kan dock ha påverkats av vilket land deltagarna ursprungligen kom 
ifrån (Mitchell et al. 2007). Majoriteten som dock angav rengöring mellan tänderna 
uppgav att det förekom 1-3 gånger per vecka.  
 
Av studiens deltagare uppgav majoriteten att de använde något extra fluorpreparat 
utöver tandkräm. Av deltagarna som angav användning av extra fluor, uppgav en större 
del att de använde fluorsköljning. Det var vanligare bland flickorna att de använde 
någon typ av extra fluorpreparat än hos pojkarna. Resultatet skiljer sig från en svensk 
studie som visade att ungdomar i 15 och 16 års ålder inte använde extra fluorpreparat i 
så stor utsträckning (Jensen et al. 2011). En tidigare studie påvisade att användning av 
fluorsköljning var snarlik mellan ungdomar med utländsk respektive svensk bakgrund 
(Jacobsson et al. 2005), vilket även var fallet i denna studie. Att majoriteten av 
deltagarna angav extra fluor, kan bero på att deltagarna i denna ålder är medvetna om 
vilken effekt fluor har på tänderna (Hugoson et al. 2005b ; Hedman et al. 2006). Att det 
blev en hög svarsfrekvens på användning av extra fluor från elever med utländsk 
bakgrund kan högst troligt bero på den skolans samarbete med den närliggande 
Folktandvården, som försåg dem med fluorsköljning. Sköljningarna skedde på skoltid 
cirka 1 gång i veckan.  
 
Högre frekvens av tandborstning, rengöring mellan tänderna samt användandet av extra 
fluor hos flickor än hos pojkar har presenterats i tidigare studier (Aleksejūnienė & 
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Brukienė 2012 ; Ericsson et al. 2012 ; Furuta et al. 2010 ; Mitchell et al. 2007), vilket 
överensstämmer med resultatet från denna studie.  
 
Vad gäller kostvanor, uppgav majoriteten av deltagarna i denna studie att konsumtionen 
av mellanmål vanligen var 1-3 gånger per dag. Detta gällde för pojkar och flickor samt 
ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund. Konsumtionen av söta drycker 
och snacks mellan måltiderna har ökat under de senaste 20 till 30 åren (Hugoson et al. 
2005a) trots det har pojkar visat sig vara mindre benägna att konsumera sötsaker 
(Mitchell et al. 2007). I denna studie visades tvärtom att pojkar var mer benägna att äta 
sötsaker förutom i svarsfrekvensen mer än 6 gånger per vecka, då flickor var mer 
benägna. Trots att tidigare studier har visat att konsumtion av snacks var högre hos 
ungdomar med utländsk bakgrund än hos ungdomar med svensk bakgrund (Jacobsson et 
al. 2005), så visade denna studie att konsumtion av sötsaker hos ungdomar med 
utländsk respektive svensk bakgrund var likvärdig.  
 
6.3 Konklusion 
Deltagarna i studien hade relativt goda egenvårds- och kostvanor och resultatet stämmer 
överens med tidigare studier vad gäller egenvårds- och kostvanor i förhållande till kön. 
Studien visade dock ett likvärdigt resultat hos deltagarna i förhållande till etnisk 
bakgrund, vilket inte stämmer överens med tidigare studier. Ytterligare information kan 
tänkas behöva ges för att förbättra egenvårds- och kostvanorna hos ungdomarna. 
Resultatet från studien kan inte generaliseras på en större population på grund av för få 
deltagare. Det kan vara nödvändigt med fortsatta studier inom detta område.   
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Bilaga 1 

 
Vi är två studenter som läser till legitimerade tandhygienister på 
Tandhygienistprogrammet 180 hp vid Karlstads Universitet. Under januari/februari 
2013 kommer vi att utföra en enkätstudie som ligger till grund för vårt examensarbete 
inom vårt huvudämne Oral Hälsa. Studiens titel är ”Egenvårds- och kostvanor hos en 
grupp femtonåringar med utländsk och svensk bakgrund” och syftet är att beskriva en 
grupp femtonåringars tandvårds- och kostvanor. Vetenskapliga studier har visat att det 
föreligger skillnader i munhälsan i förhållande till det etniska ursprunget och vi vill nu 
beskriva om skillnader finns även hos ungdomar i Örebro kommun.  
 
Enkäten kommer att utföras i fyra skolklasser i årskurs nio i två olika bostadsområden i 
Örebro kommun. Enkäten (bilaga 2) kommer i huvudsak innehålla frågor om 
ungdomarnas munhälsa, det vill säga hur de själva sköter om sina tänder och hur deras 
kostvanor ser ut. Svarsresultaten kommer att analyseras och sammanställas i det 
slutgiltiga examensarbetet.  
 
Enkäten kommer att besvaras under skoltid. Vi kommer att finnas på plats i 
klassrummen vid undersökningstillfället för att ge information och besvara eventuella 
frågor. Frågeformuläret beräknas ta cirka 20 minuter att genomföra.   
Deltagandet är anonymt och inga frågor om personuppgifter eller skola kommer att 
förekomma, vilket innebär att inga elever eller skolor får sin identitet röjd. All 
forskningsdata kommer att förvaras inlåst för obehöriga. Medverkan i studien är 
frivillig.  
 
Vi kommer att kontakta Er via telefon under december 2012 för att besvara eventuella 
frågor om studien och för att få ert muntliga samtycke. Skriftlig samtyckesblankett 
(bilaga 1) läggs i bifogat kuvert och sändes tillbaka till oss senast 21 december 2012.    
 
Örebro november 2012. 
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Studenter                                              Ansvarig handledare 
Selda Remmo och Hanna Åkesson                        Lena Hellqvist 
Tandhygieniststuderande                         Leg. Tandhygienist, doktorand 
E-post: selda_remmo@hotmail.com                        Tandhygienistprogrammet180hp 
E-post: hannaakesson@hotmail.com                        Karlstad Universitet 
                                               E-post: lena.hellqvist@kau.se 
 

…………………………………………………………………………………………. 

Samtyckesblankett/medgivande av rektor 
 
Härmed ger undertecknad sitt samtycke till att Selda Remmo och Hanna Åkesson, 
Tandhygienistprogrammet i Karlstads Universitet, har tillåtelse att genomföra en 
enkätstudie på Er skola i en till två klasser i årskurs 9. Detta medgivande fungerar som 
ett underlag till ett Examensarbete i Oral Hälsa (15hp), vars syfte är att beskriva 
egenvårds- och kostvanor hos en grupp femtonåringar i årskurs nio i Örebro kommun. 
 
 
____________________________                     ____________________________ 
Underskrift             Ort och datum 
 
____________________________                     ____________________________ 
Namnförtydligande                         Skola 
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Bilaga 2 
Enkät 
 
Pojke:  
Flicka:   
 
Skriv vilket land du är född i: _________________ 
Skriv vilket land eller vilka länder dina föräldrar är födda i: ___________________ 
 
1. Hur ofta borstar du tänderna? 

    Mer än två gånger per dag   
    2 gånger per dag 
    1 gång per dag 
    Ingen eller några gånger i veckan 
 

2. Vilken typ av tandborste använder du?  

    Vanlig tandborste 
    Eltandborste  
    Något annat:________________ 
 

3. Använder du någonting att göra rent mellan tänderna med, t.ex. tandtråd? 

           Ja 
           Nej 
 
Om JA, hur ofta? 
     __________________ gånger per vecka  
     eller… 
     __________________ gånger per månad 
 
4. Använder du något extra fluor?  

Ja 
           Nej 
           Vet inte 
 
Om JA, vad använder du för något?  
           Fluorsköljning 
           Fluortuggummi 
           Fluortablett 
           Något annat: ________________ 
 
5. Hur många gånger om dagen äter du mellan huvudmålen? (Med huvudmål 
menas frukost, lunch och middag) 
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Ingen gång 
            1-3 gånger per dag 
            4-6 gånger per dag 
           Mer än 6 gånger per dag 
           
6. Vilken av följande drycker dricker du mest av varje dag? 

            Vatten 
            Mjölk 
            Läsk 
            Saft  
            Annat: _________________ 
 
7. Hur många gånger i veckan äter/dricker du sötsaker, t.ex. godis, läsk, kakor/kex 
o.s.v.? 

            Jag äter/dricker inte sötsaker  
            1-2 gånger i veckan 
            3-4 gånger i veckan 
            5-6 gånger i veckan 
            Mer än 6 gånger i veckan 


