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Introduktion: Invandringen ökar konstant till Sverige och att vara född utanför 
Norden anses vara den största riskfaktorn för försämrad tandhälsa. Flera orala 
sjukdomar är en konsekvens av bristande munhygien, bakteriella beläggningar och 
tobaksbruk. 
Syfte: Syftet med studien var att kartlägga upplevelsen av den egna munhälsan, 
kunskapen om munhälsa, munhygienvanor samt tobaksvanor hos en grupp invandrare. 

Frågeställningar:	  Vilka är dessa personers munhygienvanor? Vilka är dessa personers 
tobaksvanor? Vilken kunskap har dessa personer vad gäller sjukdomsuppkomst och 
prevention beträffande karies, gingivit och parodontit? Hur upplever dessa personer sin 
individuella munhälsa? 

Metod:	   En	   enkätundersökning	   genomfördes	   på	   en	   skola	   i	   Stockholm	   som	   undervisar	   i	  
svenska	  för	  invandrare	  (SFI).	  Totalt	  deltog	  56	  individer	  i	  undersökningen.	  

Resultat:	   Resultatet visade en varierande kunskapsnivå gällande orala sjukdomars 
uppkomst och prevention. Beträffande munhygienvanor uppger 48,1 % att de borstar 
tänderna två gånger dagligen och 80,8 % använder tandkräm innehållande fluor. 
Fyrtiosex procent använder tandtråd som approximalt hjälpmedel och 26,9 % tillsatte 
extra fluor via fluorskölj. Gällande tobaksvanor angav 7,4 % att de nyttjade cigaretter 
dagligen. 	   

Konklusion: Då studiens resultat visar på varierande kunskapsnivå och orala vanor 
beträffande hygien och tobak bör kommande fokus ligga kring promotion för att öka 
medvetenheten beträffande munhälsa hos etniska minoriteter. 
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1.	  Introduktion 

1.1 Invandring till Sverige 
Enligt Förenta Nationerna (2013) ökar antalet internationella migranter och 3,2 % av 
världens befolkning beräknades vara bosatta utanför sitt hemland 2013. 

I en publikation av Migrationsverket (2013) framgick att på 1980-talet kom de flesta 
asylsökande i Sverige från bland annat Somalia, Syrien, Iran, Turkiet, Eritrea och 
öststaterna. Vidare redovisades det att på 1990-talet invandrade 100 000 jugoslaver, 
men främst skedde invandring från Syrien detta årtionde. Statistiska centralbyrån [SCB] 
(2014) visade i en sammanställning för 2013 att invandringen till Sverige ökade med 12 
% jämfört med 2012. Huvudsaklig invandring skedde från Syrien och Somalia för 
individer utan tidigare svenskt medborgarskap. Störst antal invandrare var svenska 
medborgare som flyttade tillbaka till Sverige. SCB (2014) menade att den höga 
invandringen var en följd av de oroligheter som pågår i flera länder.  

År 2013 invandrade cirka 116 000 individer till Sverige (Migrationsverket 2013).          
I Sverige placeras invandrarna ut i olika delar av landet beroende på befintliga resurser. 
SCB (2014) redovisade att kommunerna Uppvidinge, Ljusnarsberg och Hagfors hade 
störst invandring i förhållande till per 1000 invånare.  Relationen presenterades vara 
Uppvidinge 59/1000, Ljusnarsberg 46/1000 och Hagfors 39/1000. 

 

1.2 Parodontala sjukdomar 

Parodontal sjukdom utvecklas huvudsakligen utifrån bakteriell irritation i gingivan. 
Bakteriella beläggningar såsom dentala placket fäster på tandytan intill gingivalranden 
och orsakar inflammation, det vill säga gingivit (Eley & Manson 2008a). Vid gingivit 
frisätts proteinspjälkande enzymer som destruktivt påverkar tandens stödjevävnad och 
dess kollagena fibrer (Eley & Manson 2008b). 

Vid lång tids inflammation i den gingivala vävnaden utvecklas parodontit (Page & Beck 
1997). Den fortsatta irritationen orsakat av bakteriella beläggningar bryter succesivt ner 
bindvävefästet, kontaktepitelet samt det alveolära benet. Ifall progressionen inte avtar 
leder sjukdomen till tandmobilitet och tandlossning (Eley & Manson 2008b).      

Kliniskt påvisas en infekterad/inflammerad stödjevävnad av fördjupade tandköttsfickor, 
förlust av stödjevävnad och benförlust kring drabbade tänder. Vid undersökning finner 
vårdgivaren ett ökat ficksonderingsdjup >4 mm med ringa mängd plack och 
mineraliserad beläggning (Eley & Manson 2008c).  

Robinson et al. (2005) beskriver i en review studie där syftet var att undersöka 
skillnaden mellan användning av manuell- och elektrisk tandborste, att flera riskfaktorer 
föreligger för utvecklande av inflammation i gingivan. Författarna redovisade 
otillräcklig mekanisk tandrengöring som den främsta riskfaktorn för 
sjukdomsutveckling.  
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1.3 Kariessjukdomen 
Petersen et al. (2005) beskrev i en rapport hur karies tillsammans med andra orala 
sjukdomar är ett fortsatt folkhälsoproblem världen över. I samtliga länder är karies den 
främst förekommande tandsjukdomen oavsett industriland eller utvecklingsland.  

Kariessjukdomens kännetecken är förlust av tandsubstans orsakat av syror bildade av 
bakterier i munhålan. Kring och på tänderna bildas en biofilm av bakterier och saliv 
vilket benämns det dentala placket. Bakterier med förmåga att fästa till biofilmen livnär 
sig på ämnen som återfinns i saliven, flera av dessa bakterier har förmåga att omvandla 
kost, främst socker till mjölksyra. Bakterier som relateras till karies är bland andra 
Streptoccocus Mutans och Laktobaciller. Då pH värdet sjunker i placket kan vätejoner 
och protoner tränga sig in mellan kalciumfosfatkristaller i tandytan. Kalcium- och 
fosfatjoner frigörs på grund av förskjuten jonjämvikt och lämnar tanden, en process som 
benämns demineralisering. Processen sker i emalj vid ett pH om 5,5 och i dentin pH 6,5 
(Fejerskov et al. 2008a).  

1.4 Socioekonomi som riskfaktor för oral ohälsa 
I en rapport av Barr med medarbetare (2002) framgår att bland 800 19 åringar i 
Stockholms län borstar 72 % tänderna på kvällen och 76 % likaså på morgonen. Av 
denna populationsgrupp anser samtliga att hela tänder är viktigt. Författarna redovisade 
vidare att bland 19 åringarna hade 44 % minst en förälder med utländsk härkomst, vilket 
påvisades ha ett statistiskt signifikant samband med karies. Tandhälsorapport (2010) 
beskriver att den socioekonomiska statusen påverkar och återspeglas i den allmänna 
hälsan och orala hälsan. I rapporten redovisades att det inte bara är ett orsakssamband 
mellan en individs ekonomi och tandhälsa, utan det är ett samspel mellan individens 
livssituation och allt det innebär. Exempel som rapportens författare lyfter är 
hälsotraditioner, utbildningsnivå, inkomst, kost- och hygienvanor.  

Barn med utländsk bakgrund har en sämre tandhälsa än svenska barn. Barn med 
utländsk bakgrund löper upp till sex gånger högre risk att utveckla karies (Jacobsson et 
al. 2011).   

Smith et al. (2013) påvisar i en review studie att på grund av kulturella olikheter så som 
språk och genus, kan det vara svårt för den med utländsk bakgrund att acklimatisera sig 
till det nya landets kultur. Barn till föräldrar med ursprung utanför Norden och 
Västeuropa som försörjer sig på ekonomiskt bistånd och saknar grundskoleutbildning 
anses av Socialstyrelsen (2013) vara den största riskgruppen att drabbas av oral ohälsa. 
Ursprunget hos en individ anses vara den största riskfaktorn för en sämre munhälsa.  

1.5 Oral hälsa hos invandrare 
Regeringen beskriver i en utredningsrapport gällande nationella mål för folkhälsan att 
tandhälsan bland invandrare är betydligt sämre än den svenskfödda befolkningens (SOU 
2000:91). Rapporten beskriver att tandhälsan är tydligt sämre bland såväl barn som 
ungdomar och vuxna bland invandrarna. Socialstyrelsen (1998) presenterade i en 
rapport att det endast var ett lågt antal invandrare som besökt den organiserade 
tandvården under tidigare 1990-tal. Detta jämfördes med den svenska befolkningen och 
slutsatsen som drogs var att invandrare går mer sällan till tandvården än den svenska 
befolkningen.  
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Hjern och Grindefjord (2000) redovisade att individer med utländsk bakgrund hade mer 
problem med sin mun och sina tänder än svenskfödda individer. I studien deltog 1898 
individer som ursprungligen kom från Polen, Chile, Iran, Turkiet och 2477 individer 
som var födda i Sverige. Deltagarna hade ett åldersintervall på mellan 27-60 år.  Bland 
deltagarna från Polen uppgav 15 % att de hade någon form av protes, jämfört med 3 % 
av de svenska deltagarna. Vidare påvisades att 3 % av de svenska deltagarna hade 
svårigheter att tugga medan svaren från deltagarna i de övriga deltagande länderna 
varierade mellan 7-16 %. Studien visade även att det var individerna med utländsk 
bakgrund som var i störst behov av tandvård, dock var det dessa individer som uppsökte 
tandvården minst. Vidare presenterade författarna att den nedsatta tandhälsan berodde 
på bristande kostvanor, beteenderelaterade störningar samt otillräcklig kunskap inom 
ämnet munhälsoåtgärder. Även Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät (2007) 
redovisade tydliga skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda avseende tandhälsa. 
Trettio procent av de utlandsfödda och 9 % av de svenskfödda angav att de hade dålig 
eller mycket dålig tandhälsa.  

Zini et al. (2009) studerade 340 individer med utländsk bakgrund och deras uppfattning 
om sitt tandhälso- och tandköttsstatus i förhållande till resultaten från en klinisk 
undersökning av deltagarnas tandhälsotillstånd. Femtiosju procent upplevde sitt 
tandhälsostatus som dålig och 36 % redovisades vara kariesfria vid klinisk kontroll. 
Författarna presenterade epidemiologisk data som visade att nationella 
sammanställningar av munhälsodata ofta förbiser sociala, kulturella och miljömässiga 
faktorer. I författarnas studie presenterades att nämnda faktorer är av särskild betydelse 
vid datainsamling gällande grupper tillhörande etniska minoriteter. Forskning som 
redovisar resultat inkluderande dessa faktorer är betydelsefulla då dem lyfter de etniska 
minoriteternas röst. Författarna menade att tillhörande av etnisk minoritet inte skall 
förekomma som grund till att fördomsfullt betraktas som minde kunniga inom 
munhälsa. 
Sundby et al. (2003) visade på markanta skillnader i kariesprevalens när barn inom 
etniska minoriteter jämfördes med danska barn. En signifikant skillnad 
uppmärksammades när epidemiologiska data angående danska och albanska barn i 7 års 
ålder jämfördes. Data rörande karieserfarenhet visade att 53 % av de danska barnen 
kariesdiagnostiserats och 84 % av de albanska. Författarna redovisade skillnader 
gällande frekvens av uppsökande av tandvården mellan olika kulturer, vilket enligt 
författarna skulle kunna förklara den signifikanta skillnaden i kariesprevalensen mellan 
barnen i studien. Sundby et al. (2003) lyfte i sin konklusion ett starkt behov av att 
utveckla hälsofrämjande strategier för att förbättra hälsorelaterade beteenden hos 
familjer tillhörande etniska minoriteter.  Författarna redovisade att i 
minoritetssamhällen bör hälsofrämjande program organiseras i samråd med 
inflytelserika personer på lokalnivå.  

1.6 Tobakens effekt på den orala hälsan 
I en reviewartikel av Bergström (2004) framgår att bruk av tobak i form av rökning är 
den främst kända riskfaktorn för utveckling utav parodontal sjukdom. Författaren 
redovisade att rökningens destruktiva förmåga gentemot parodontiet påvisats i flertalet 
kliniska studier. 

Glanz et al. (2005) redovisade att det finns stora skillnader i rökningsprevalens mellan 
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olika etniciteter.  

Rolandsson et al. (2005) påvisade bland 80 unga män 16-25 år att ingen statistisk 
signifikant skillnad fanns mellan de som brukade snus och icke brukare i att utveckla 
gingivit och plackansamling. Dock redovisades att brukare av snus hade tendens till 
förlust av parodontal vävnad i form av gingivala retraktioner. Likaså redovisade Montén 
et al. (2006) ett samband mellan snusbruk och gingival retraktion. Dock fann författaren 
ingen signifikant skillnad i prevalens för förlust av den alveolära bennivån. 

Hugoson och Rolandsson (2011) presenterade data som under en 20 års period, 1983-
2003, samlats in under tre tillfällen bland slumpmässigt utvalda individer i åldern 20-70 
år.  Odontologisk data i form av antal tänder, plack, fickdjup och alveolära bennivån 
samlades in bland deltagarna genom klinisk undersökning och röntgenbildtagning. 
Forskarna registrerade även deltagarnas tobaksvanor. Det redovisade resultatet tydde på 
att rökning bör anses som en riskfaktor för utvecklande av parodontit. Författarna 
redovisade att snus inte bör klassificeras som riskfaktor i utvecklandet av parodontit. 

1.7 Fluor och saliv 
Fluor är ett grundämne som har visats sig ha en betydelsefull effekt på kariesprocessen 
(Shivakumar et al. 2009). Fluor har en hämmande effekt på kariesprogression då dess 
egenskaper försvårar för demineralisering och underlättar remineralisering. 
Tandsubstans innehållande fluorjoner blir mer resistent gentemot demineralisering då 
tandytan blir mer svårupplösning. Fluoren motverkar bakteriernas metabolism och ökar 
tandytans ytspänning så att pellikel och plack svårare adderar till tandytan (Fejerskov et 
al. 2008b). 

Arnadottir et al. (2004) presenterade tandkräm som det vanligaste tillvägagångssättet för 
att tillsätta extra fluor. Författaren presenterade munsköljning, sugtablett och tuggummi 
som alternativa metoder för intag av fluor. 

Salivens mängd i munnen varierar från person till person och påverkas av en rad 
faktorer. Den normala mängden vilosaliv bör ligga kring en nivå om 0,25 – 0,35 
ml/minut och är den saliv som produceras i munhålan utan stimulering av något slag. 
Mängden vilosaliv varierar beroende på faktorer som exempelvis individens kroppsliga 
position och allmäntillstånd som sjukdom, psykisk hälsa och farmaka. Salivens 
egenskaper är flera, bland annat spolar den rent munhålan och eliminerar bakterier och 
föda. Dess antibakteriella egenskaper fungerar som skydd för tand och slemhinna 
genom reglering av munhålans pH-värde och har en betydande roll vid demineralisering 
och remineralisering då den förser tandytan med kalcium och fosfater (Fejerskov et al 
2008c).  

1.8 Svenska för invandrare  
Skolverket erbjuder en vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), som är en 
kvalificerad utbildning i det svenska språket. Utbildningen har som mål att ge vuxna 
personer som har ett modersmål som inte är svenska grundläggande kunskaper i det 
svenska språket. Undervisningen karaktäriseras av att de studerande blir utbildade i 
både tal och skrift och elevernas kommunikativa språkförmåga utvecklas. Utbildningen 
utgår från varje enskild individs behov och förutsättningar. SFI har tre olika studievägar 
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beroende på elevens studiebakgrund. Inom dessa studievägar finns det fyra kurser som 
tydliggör studenternas progression inom utbildningen (SKOLFS 2009:2). 

1.9 Tandhygienistens möte med individen 
För att arbeta som legitimerad tandhygienist krävs en kvalitetssäkrad utbildning som 
följer Högskolelag (1992:1434)  och Högskoleförordning (1993:100). 

Socialstyrelsen (2005) har sammanställt ett dokument benämnt Kompetensbeskrivning 
för legitimerad tandhygienist. I dokumentet framgår bland annat att tandhygienisten ska 
arbeta utifrån vetenskapligt beprövade ansatser och erbjuda alla individer oavsett 
bakgrund och ideologi en god vård på lika villkor. Tandhygienisten arbetar efter 
gällande förordningar med en helhetssyn med respekt för individens autonomi med ett 
korrekt etiskt förhållningssätt.  

Då tandhygienisten i sin profession verkar både förebyggande och sjukdomsvårdande 
gentemot samtliga individer är det av intresse för yrkeskåren att få kunskap om 
invandrares kunskaper och vanor avseende munhälsan.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 
Syftet med studien var att kartlägga upplevelsen av den egna munhälsan, kunskapen om 
munhälsa, munhygienvanor samt tobaksvanor hos en grupp invandrare. 

2.2. Frågeställningar 
- Vilka är dessa personers munhygienvanor? 

- Vilka är dessa personers tobaksvanor? 

- Vilken kunskap har dessa personer vad gäller sjukdomsuppkomst och prevention 
beträffande karies, gingivit och parodontit? 

- Hur upplever dessa personer sin individuella munhälsa? 

3. Metod 

3.1. Design 
Studien är en tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning 
 

3.2. Definition av begrepp 
 
Invandrare: person som är bosatt utanför sitt hemland och anser stanna längre än ett år 
(Ds 2000:43; SoS 1999:6) 
 

3.3. Urval 
Studien omfattade studerande, både kvinnor och män, vid Svenska för invandrare (SFI) 
på A, B, C och D nivå i Stockholm. Femtiosex personer deltog i undersökningen. 
Totalt besvarade 54 personer enkäten. Två bortfall inträffade på grund av 
språksvårigheter. Interna bortfall i varje fråga redovisas i resultatet. Tabell 1 redovisar 
antal och andel av deltagarna i studien. 
 

3.4. Datainsamling 
Inledningsvis kontaktades SFI-chef i region Infokomp Stockholm via mail för att få ett 
godkännande av att genomföra studien. Efter att SFI-chefen godkänt att studien får 
genomföras tillsändes denne aktuell enkät (bilaga 4) samt informationsbrev beträffande 
studien (bilaga 1). SFI-chefen tilldelade undersökarna tid och plats för datainsamling. 
Enkäten bestod av 20 frågor rörande deltagarnas tobaksvanor, munhygiensvanor och 
kunskap om munhälsa. Frågorna var fleralternativs frågor som tidigare använts vid 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Ekbäck 2008) och vid Karlstads universitet 
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Oral hälsa. Enkäten (bilaga 4) tillsammans med informationsbrev till studerade vid SFI 
(bilaga 2) och samtyckeblankett (bilaga 3) delades ut måndagen den 12/1-15 till berörda 
deltagare. Deltagarna hade tillgång till resurs så som google translate för aktuellt språk, 
för att kunna förstå de aktuella frågorna. Undersökarna fanns även som resurs för att 
besvara eventuella frågor gällande enkätens innehåll, detta utan att avslöja svaren på 
enkätfrågorna. Deltagarna diskuterade frågorna sinsemellan för att hjälpa varandra att 
förstå frågornas innebörd.   

3.5. Databearbetning 
Analys av insamlad data har sammanställts i Microsoft Excel och redovisas i löpande 
text tillsammans med tabeller och figurer. 

3.6. Etiskt förhållningssätt  
En etisk granskning har genomförts och projektet har godkänts av det etiska rådet på 
Oral Hälsa ämne vid Karlstads universitet. Deltagandet var frivilligt och en 
samtyckesblankett fylldes i innan data samlades in från samtliga deltagare. Enkäten 
besvarades anonymt och utan kodning. Data förvarades inlåst till dess att uppsatsen 
godkänts och kan förstöras. 
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4. Resultat 

4.1. Urvalsgrupp 
I studien deltog 32 kvinnor och 22 män i åldrarna 20-60+ år. Tjugosju (50 %) deltagare 
kom ursprungligen från Asien och en fjärdedel (25,9 %) kom från afrikanska länder. 
Övriga deltagare kom från Europa, Sydamerika, Nordamerika och Oceanien (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Fördelning av deltagarna avseende kön, ålder och ursprung. (N=54). 

 Antal  Andel  (%) 
Kön 
Kvinna 
Man 

 
32 
22 

 
59,3 
40,7 

Ålder 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60+ 
* tre interna bortfall 

16 
21 
11 
2 
1 

29,6 
38,9 
20,4 
3,7 
1,9 

Ursprung 
Afrika 
Asien 
Europa 
Nordamerika 
Sydamerika 
Oceanien 

 
14 
27 
6 
2 
4 
1 

 
25,9 
50,0 
11,1 
3,7 
7,4 
1,9 

4.2. Tobaksvanor 
Av deltagarna var det fyra (7,4 %) som svarade att de nyttjade cigaretter dagligen. Fem 
(9,3 %) deltagare angav att de röker ibland och sex (11,1 %) svarade att de rökt tidigare 
men har slutat. Trettionio (72,2 %) personer svarade att de aldrig hade rökt.  

På frågan om vilka snusvanor deltagarna hade svarade 50 (92,6 %) att de aldrig har 
använt snus. Tre (5,6 %) angav att de snusar sällan och en (1,9 %) snusar dagligen. 
Beträffande frågan om användande av annan form av tobak, till exempel tuggtobak 
angav sju (13 %) att de har använt det tidigare och två (3,7 %) använder det ibland. En 
(1,9 %) av deltagarna svarade att hen använder vattenpipa regelbundet. 

4.3. Munhygienvanor 
På frågan vilka munvårdsmedel deltagarna använder svarade 25 (48,1 %) att de borstar 
sina tänder två gånger dagligen, 15 (28,9 %) att de borstar tänderna en gång per dag och 
12 (23,1 %) av deltagarna angav att de borstar tänderna mer än två gånger per dag. 
Fyrtiotvå (80,8 %) använder fluortandkräm vid rengöring och nio (17,3 %) svarade att 
de använder tandkräm som inte innehåller fluor. Gällande approximala hjälpmedel 
använder 14 (26,9 %) tandsticka och 24 (46,2 %) använder tandtråd, dock använde inte 
alla tandsticka eller tandtråd dagligen. Fjorton (26,9 %) av deltagarna angav att de 
använder fluorskölj som munvårdsmedel utöver tandborstning (Figur 1).  
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Figur 1. Deltagarnas bruk av munvårdsmedel och hur ofta de används (N=52) . * Två 
interna bortfall. 

 

4.4. Självupplevd munhälsa 
Tabell 2 redovisar hur deltagarna upplever sin egen munhälsa. På frågan om deltagarna 
tror de kommer behålla sina tänder livet ut svarade 24 (47,1 %) Ja, 17 (33,3 %) svarade 
att de kanske kan behålla sina tänder, fyra (7,8 %) svarade att de troligtvis inte kommer 
att behålla sina tänder hela livet och sex (11,8 %) svarade nej på frågan. Tjugosex (48,2 
%) sa sig vara mycket nöjda med sina tänder, 14 (25,9 %) svarade att de var i stort sett 
nöjda, och övriga angav att de inte var nöjda med sina tänder.  

Beträffande frågan angående muntorrhet svarade 13 (24,1 %) att de aldrig känner sig 
torra i munnen, resterande deltagare svarade att de känner sig torra i munnen ofta, 
ganska ofta eller ibland.      
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Tabell 2. Fördelning av hur deltagarna upplever sin munhälsa. (N = 54) 

 Antal (deltagare) Andel (%) 
Tror du att du kommer att kunna 
behålla dina tänder livet ut? 
Ja 
Ja, kanske 
Nej, troligtvis inte 
Nej 
*Tre interna bortfall 

 
24 
17 
4 
6	  

 
47.1 
33,3 
7,8 
11,8 

Är du nöjd med dina tänder? 
Ja, mycket nöjd 
Ja, i stort sett nöjd 
Nej, inte särskilt nöjd 
Nej 

 
26 
14 
8 
6 

 
48,2 
25,9 
14,8 
11,1 

Kan du tugga all sorts mat? 
Mycket bra 
Ganska bra 
Mindre bra 
Dåligt 

 
32 
10 
10 
2 

 
59,3 
18,5 
18,5 
3,7 

Känner du dig torr i munnen? 
Ja, ofta 
Ja, ganska ofta 
Ibland 
Nej, aldrig 

 
6 
9 
26 
13 

 
11,1 
16,7 
48,2 
24,1 

Har du haft tandvärk? 
Ja 
Nej	  

 
37 
17 

 
68,5 
31,5 

 

Av de deltagare som svarade att de någon gång har haft tandvärk svarade 14 (37,8 %) 
att de haft värk under det senaste året och 18 (48,7 %) svarade att de haft värk för mer 
än ett år sen. På denna fråga var det fem (13,5 %) interna bortfall.  

4.5. Kunskap 
Kunskapsfrågorna gav deltagarna möjlighet att ange fler än ett svarsalternativ. På frågan 
beträffande orsaken till karies besvarade 47 (88,7 %) att orsaken är socker. Trettiofem 
(66 %) angav att bakterier kan vara en faktor för utvecklande av karies. Sexton (30,2 %) 
personer trodde att rökning är en riskfaktor för kariesuppkomst och tolv (22,6 %) av 
deltagarna angav att karies kan bero på arv. Det alternativ som deltagarna trodde var 
den minsta riskfaktorn för karies av alternativen i enkäten var te, vilket sex (11,3 %) 
kryssade som möjlig orsak. På denna fråga var det ett internt bortfall.  
 
Femtioen (94,4 %) svarade att tandborstning 2 gånger per dag kan förebygga karies och 
25 (46,3 %) av deltagarna svarade att rengöring mellan tänderna kan vara en 
förebyggande faktor. Tjugofyra (44,4 %) svarade att för att förebygga karies kan 
minskad mängd sötsaker vara av positiv effekt. Att karies kan förebyggas genom att 
sluta röka angav 22 (40,7 %) av deltagarna.  
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Angående fluor svarade 38 (73,1 %) att fluortandkräm stärker tänderna och fem (9,6 %) 
svarade att fluor försvagar tänderna. Nio (17,3 %) personer angav att fluor inte har 
någon effekt och en (1,9 %) svarade vet ej. På denna fråga var det två interna bortfall. 
  
Beträffande frågan vad som orsakar blödande tandkött (gingivit) svarade 34 (64,2 %) att 
orsaken är för hård tandborstning och tre (5,7 %) svarade att det orsakas av att tänderna 
borstas ofta. Tjugonio (54,7 %) angav att orsaken är bakterier på tänder och tandkött. 
Beträffande parodontit svarade 45 (83,3 %) att sjukdomen orsakas av bakterier och 24 
(44,4 %) deltagare svarade att rökning kan vara en orsak till parodontit. Socker ansågs 
av 34 (63 %) deltagare vara orsak till parodontit och tre (5,6 %) angav te som orsak 
(Figur 2). 
 

 
Figur 2. Deltagarnas angivna orsaksfaktorer beträffande gingivit och parodontit (N=54) 
 
Genom att borsta tänderna två gånger dagligen svarade 44 (81,5 %) deltagare att det var 
ett av de bästa sätten att förhindra parodontit. Tjugoåtta (51,9 %) ansåg att rengöring 
mellan tänderna skulle kunna förhindra parodontit, 24 (44,4 %) svarade att en 
minskning av intag av sötsaker skulle förhindra parodontit och 25 (46,3 %) svarade att 
rökstopp kan förhindra parodontit. Sex (11,1 %) personer ansåg att mindre rengöring 
skulle kunna förhindra parodontit. 
 
Fyrtiotvå (80,8 %) angav att de har tillräckligt med kunskap, 6 (11,5 %) tycker sig inte 
ha tillräckligt med kunskap för att ta hand om sin munhälsa och 4 (7,7 %) är osäkra och 
svarade vet inte. Frågan hade två interna bortfall.  

5. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka en grupp invandrares kunskaper om vanliga orala 
sjukdomar, deras munhygien-, och tobaksvanor. Resultatet visade på en varierande 
kunskapsnivå beträffande orala sjukdomars uppkomst och dess prevention. Gällande 
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munhygienvanor uppgav 48,1 % att de borstar tänderna två gånger dagligen och 80,8 % 
använder tandkräm innehållande fluor. 
 

5.1. Metoddiskussion 
Studiens resultat visar en grupp invandrares kunskap om orala sjukdomar som karies, 
gingivit och parodontit. Även deltagarnas munhygienvanor och tobaksvanor utforskas 
och presenteras i resultatet. Urvalsgruppen fick även besvara frågor som berörde deras 
självupplevda munhälsa, som inte framgår i studiens syfte och frågeställningar men 
presenteras i resultatet.  
 
Studiens resultat kan inte generaliseras då den endast beskriver ett fåtal invandrares 
kunskaper och vanor. Validiteten på resultatet är bristfällig då flera i urvalsgruppen fann 
det svårt att förstå frågeställningarna i enkäten vilket resulterar i tvivelaktiga svar. 
Avseende kunskapsfrågorna hade deltagarna möjlighet att välja flera svar vilket kan ha 
resulterat i att flera svar angetts för att gardera svaret vilket kan ha lett till att samma 
person kan ha gett motsägelsefullt svar. Urvalsgruppen hade innan datainsamling 
tillsammans med lärare vid SFI gått igenom enkäten för att förstå frågeställningarna, 
vilket kan ha resulterat i att deltagare kunnat läsa på och ange korrekta svar. Under 
datainsamlingen samspråkade flera i urvalsgruppen med varandra på aktuellt modersmål 
vilket kan skapa vilseledande svar som inte stämmer överens med verkligheten.  
 
Ett aktivt val i utformandet av enkäten var att utesluta svarsalternativ som ”vet inte” i 
kunskapsfrågorna då vi som undersökare ansåg detta skulle kunna fungera som en enkel 
utväg ifall deltagaren ansåg det svårt att förstå frågan. Svårigheter med språket 
framträdde, vilka undersökarna löste med att aktivt gå runt och utreda frågetecken utan 
att avslöja de rätta svaren på frågeställningarna. Begrepp som ”mer sällan” tycktes 
upplevas som svårbegripligt för de flesta i urvalsgruppen och en omformulering kunde 
ha varit enklare att förstå.  
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5.2. Resultatdiskussion 
Resultatet för studien visar att det finns en bristande kunskap hos deltagarna vad gäller 
uppkomst av gingivit då 64,2 % svarade att blödande tandkött uppkommer på grund av 
hård tandborstning. Resultatet på denna fråga visar att även om det finns en bristande 
kunskap inom ämnet så var det mer än hälften av de som deltog gav ett korrekt svar på 
frågan. 
  
Att rökning är bidragande orsak till förekomst av parodontit presenteras av Bergström 
(2004). Denna relation var mindre än hälften av föreliggande studies deltagare 
medveten om. Däremot ansåg cirka 63 % att socker kan vara en riskfaktor för 
parodontit. 
 
Angående deltagarnas kunskap beträffande karies och dess prevention visades att 88,7 
% var medvetna om att socker gagnar kariesprogressionen. Sextiosex procent var även 
medvetna om att bakteriers närvaro spelar en betydande roll för utvecklande av karies. 
Detta resultat visar på en relativt stor medvetenhet i gruppen och stödjs av Zini et 
al.(2009) som redovisade resultat där etniska minoriteter inte skall betraktas som mindre 
kunniga inom munhälsa. Deltagarnas valda svar beträffande orsaker för karies är att 
betraktas som kunskap i enlighet med tidigare studier som presenterat att fermenterbara 
kolhydrater är bidragande orsak till karies (Featherstone 2008). Att karies beror på 
bakterier bekräftades även av Featherstone (2004) som beskrev karies som en bakteriell 
sjukdom. 
 
Prevention av karies beskrivs i de nationella riktlinjerna för vuxentandvård (2012) vara 
effektivast genom goda munhygienrutiner i hemmet. Föreliggande studie kartlade 
deltagarnas kunskap kring ämnet. Femtioen individer svarade i enlighet med de 
nationella riktlinjerna att tandborstning två gånger dagligen kan förebygga karies. Dock 
svarade endast 25 att approximal rengöring motverkar progression av karies.  
 
Beträffande presenterat resultat kring tobaksvanor där majoriteten av studiens deltagare 
aldrig rökt kan tolkas som att de har en stor medvetenhet kring tobakens konsekvenser 
på människans hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) klassar tobak som främsta 
riskfaktorn för att dö i yngre ålder. Föreliggande studie kan utvecklas i framtiden där en 
klinisk inspektion jämför munhålans status bland invandrarna som är tobaksbrukare 
respektive icke tobaksbrukare. 
 
En klinisk undersökning i samband med besvarande av föreliggande studies enkät hade 
kunnat visa på hur kunskap och okunskap i munhälsa avspeglar sig i munnen.  
Petersen et al. (2005) presenterade i en studie att befolkningsgrupper som lever i 
utvecklingsländer och under fattiga förhållanden lider mest av oral ohälsa. Författarna 
redovisade att faktorer som påverkar den orala hälsan är livsstil, miljöfaktorer, 
levnadsvillkor och hur vården arbetar i förebyggande syfte. I många industriländer ses 
en förbättring hos befolkningars orala hälsa, men i utvecklingsländer fattas den typen av 
vård fortfarande. Föreliggande studie har inte tagit del av ursprungsland och kan därför 
inte koppla resultatet till vare sig industriland eller utvecklingsland, vilket hade kunnat 
vara intressant att utforska. 
Dumitrescu et al. (2011) redovisade att goda munhygienvanor skapas hos en person 
genom att individen har kunskap inom ämnet. Det är därför viktigt och kan vara av stor 
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betydelse att invandrare till Sverige tidigt kommer in i den organiserade tandvården och 
får grundläggande kunskaper om oral hälsa. Tandhygienisten arbetar huvudsakligen 
med förebyggande vård och bör kunna identifiera riskfaktorer som kan leda till oral 
ohälsa. Vid funna riskindikatorer hos individ bör tandhygienisten utifrån sin profession 
motivera och vägleda till en förbättrad munhälsa. Detta genom att kunna ta hänsyn till 
individens autonomi, kultur och ideologi vilket skapar en god kooperation med 
patienten.     
 
 5.3. Konklusion 
Då studiens resultat visar på varierande kunskapsnivå och orala vanor beträffande 
hygien och tobak bör kommande fokus ligga kring promotion på samhällsnivå för att 
öka medvetenheten beträffande munhälsa hos etniska minoriteter. 
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Bilaga 1.	  Informationsbrev	  till	  ansvarig	  för	  SFI 
 
Vi	  heter	  Marcus	  Ledin	  och	  Karin	  Norlin	  och	   läser	   termin	  5	  på	   tandhygienistprogrammet	  
vid	   Karlstads	   universitet.	   Under	   terminen	   skall	   vi	   påbörja	   ett	   examensarbete	   inom	  
området	  munhälsa.	  	  

	  

Munhälsan	   i	   Sverige	   förbättras	   kontinuerligt,	   men	   studier	   och	   rapporter	   visar	   att	  
tandhälsan	  är	  ojämnt	  fördelat	  hos	  olika	  grupper	  i	  befolkningen.	  Vi	  har	  därför	  valt	  att	  i	  vårt	  
examensarbete	   studera	   kunskapen	   om	  munhälsa	   hos	   en	   grupp	   individer	   med	   utländsk	  
bakgrund.	  	  	  

Vi	   önskar	   därför	   få	   möjlighet	   att	   genomföra	   vårt	   examensarbete	   bland	   individer	   som	  
studerar	   inom	   skolformen	   SFI	   (svenska	   för	   invandrare).	   Examensarbetet	   kommer	   att	  
genomföras	  med	   hjälp	   av	   en	   enkät	   som	  besvaras	   anonymt	   och	   frivilligt.	   Deltagaren	   kan	  
avbryta	  sitt	  deltagande	  när	  som	  helst	   innan	  enkäten	  samlats	  in.	   I	  resultatet	  kommer	  inte	  
den	  enskilde	  individens	  identitet	  vara	  identifierbar.	  Enkäten	  innehåller	  frågor	  som	  berör	  
individens	  kunskap	  om	  munsjukdomar,	  munhygienvanor,	  kostvanor	  samt	   individens	  syn	  
på	  sin	  egen	  munhälsa.	  

	  

Sammanställningen	  av	  resultatet	  kommer	  sändas	  till	  berörd	  SFI:s	  	  ledning.	  

Välkommen	  med	  frågor	  och/eller	  funderingar	  omkring	  enkätstudien	  via	  mail.	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  

	  

Marcus	  Ledin	  	   	   	   Handledare:	  Margot	  Rolandsson	  

E-‐post:	  info@marcusledin.se	   	   Universitetslektor	  

	   	   	   	   Tandhygienistprogrammet	  

Karin	  Norlin	   	   	   	   Karlstads	  universitet	  

E-‐post:	  karin.norlin@live.se	  	   	   E-‐post:	  margot.rolandsson@kau.se	  
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Bilaga 2.	  Informationsbrev	  till	  studerande	  vid	  SFI	  

Vi	  heter	  Marcus	  Ledin	  och	  Karin	  Norlin	  och	   läser	   termin	  5	  på	   tandhygienistprogrammet	  
vid	   Karlstads	   universitet.	   Under	   terminen	   skall	   vi	   påbörja	   ett	   examensarbete	   inom	  
området	  munhälsa.	  	  

Munhälsan	   i	   Sverige	   förbättras	   kontinuerligt,	   men	   studier	   och	   rapporter	   visar	   att	  
tandhälsan	  är	  ojämnt	  fördelat	  hos	  olika	  grupper	  i	  befolkningen.	  Vi	  har	  därför	  valt	  att	  i	  vårt	  
examensarbete	   studera	   kunskapen	   om	  munhälsa	   hos	   en	   grupp	   individer	   med	   utländsk	  
bakgrund.	  	  	  

Vi	   önskar	   därför	   få	   möjlighet	   att	   genomföra	   vårt	   examensarbete	   bland	   individer	   som	  
studerar	   inom	   skolformen	   SFI	   (svenska	   för	   invandrare).	   Examensarbetet	   kommer	   att	  
genomföras	  med	  hjälp	   av	   en	   enkät	   som	  besvaras	   anonymt	  och	   frivilligt.	  Du	  kan	   avbryta	  
ditt	   deltagande	   när	   som	   helst	   innan	   enkäten	   samlats	   in.	   I	   resultatet	   kommer	   inte	   din	  
identitet	   vara	   identifierbar.	   Enkäten	   innehåller	   frågor	   som	   berör	   din	   kunskap	   om	  
munsjukdomar,	  munhygienvanor,	  kostvanor	  samt	  din	  individuella	  syn	  på	  munhälsa.	  

	  

Sammanställningen	  av	  resultatet	  kommer	  sändas	  till	  berörd	  SFI:s	  	  ledning	  där	  ni	  kommer	  
kunna	  ta	  del	  av	  denna.	  

	  

Välkommen	  med	  frågor	  och/eller	  funderingar	  omkring	  studien	  via	  mail.	  

	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  

Marcus	  Ledin	  	   	   	   Handledare:	  Margot	  Rolandsson	  

E-‐post:	  info@marcusledin.se	   	   Universitetslektor	  

	   	   	   	   Tandhygienistprogrammet	  

Karin	  Norlin	   	   	   	   Karlstads	  universitet	  

E-‐post:	  karin.norlin@live.se	  	   	   E-‐post:	  margot.rolandsson@kau.se	  
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Bilaga 3. Samtycke/medgivande 

 

Attityd och kunskap beträffande munhälsa, egenvård och kostvanor hos en grupp 
individer med utländsk bakgrund i Sverige. 

 

 

Jag har tagit del av studiens syfte och informerats om att deltagandet är anonymt, 
frivilligt och att materialet behandlas konfidentiellt. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke och medgivande till att medverka i studien. 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

Ort,	  datum	   	   	   	   Underskrift	  

	  

	  

	   	   	  

Namnförtydligande	  
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Bilaga 4 
1. Kön	  

☐ Kvinna 

☐ Man 

 

Ålder:   

 

2. I vilken världsdel är du född?  

☐ Afrika 

☐ Asien 

☐ Europa 

☐ Sydamerika 

☐ Nordamerika 

☐ Annan: ____________________ 

 

3. Vilka är dina rökvanor? 

☐ Jag röker dagligen 

☐ Jag röker ibland 

☐ Jag har rökt men har nu slutat 

☐ Jag har aldrig rökt 

 

4. Vilka är dina snusvanor? 

☐ Jag snusar dagligen 

☐ Jag snusar ibland/sällan 

☐ Jag har snusat men har nu slutat 

☐ Jag har aldrig snusat 
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5. Använder du någon annan form av tobak, t.ex. tuggtobak? 

Vilket? ___________________ 

☐ Använder det dagligen 

☐ Använder det ibland 

☐ Har använt det men har nu slutat 

6. Tror du att du kommer att kunna behålla dina tänder livet ut? 

☐ Ja 

☐ Ja, kanske 

☐ Nej, troligtvis inte 

☐ Nej 

 

7. Är du nöjd med dina tänder? 

☐ Ja, mycket nöjd 

☐  Ja, I stort sett nöjd 

☐ Nej, inte särskilt nöjd 

☐ Nej 

 

8. Kan du tugga all sorts mat? 

☐ Mycket bra 

☐ Ganska bra 

☐ Mindre bra 

☐ Dåligt 

 

9. Känner du dig torr i munnen? 

☐ Ja, ofta 

☐ Ja, ganska ofta 

☐ Ibland 

☐ Nej, aldrig 
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10. Har du haft tandvärk? 

☐ Nej 

☐ Ja 

 

Om ja, i så fall när? 

☐ Under det senaste året 

☐ För mer än ett år sedan  

 

 

11. Vilket eller vilka av nedanstående munvårdsmedel använder du? Ange hur ofta du använder 
varje medel.  

      Sällan/aldrig       1 gång/vecka    1 gång/dag   2 gånger/dag     Mer än 2 
gånger/dag 

a) tandborste                 ☐                      ☐                      ☐                     ☐                      ☐ 

b) tandkräm med fluor   ☐                      ☐                      ☐                     ☐                      ☐    

c) tandkräm utan fluor     ☐                      ☐                      ☐                     ☐                      ☐ 

d) tandsticka                  ☐                      ☐                      ☐                     ☐                      ☐ 

e) tandtråd                     ☐                      ☐                      ☐                     ☐                      ☐ 

f) fluortabletter               ☐                      ☐                      ☐                     ☐                      ☐ 

g) fluorsköljning               ☐                      ☐                      ☐                     ☐                      ☐ 

h) annat                         ☐                      ☐                      ☐                     ☐                      ☐ 

 

Om annat, ange vad: __________________________________________________  

 

 

12. Hur ofta besöker du tandvården? 

☐ Två gånger eller mer/år 

☐ En gång/år 

☐ Vartannat år 

☐ Aldrig 
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På fråga 13-18 kan du ange fler än ett svarsalternativ om så önskas. 

13. Vilka är orsakerna till hål i tänderna (karies)? 

☐ Bakterier 

☐ Rökning 

☐ Te 

☐ Socker 

☐ Arv  

 

14. Hur kan karies förebyggas? 

☐ Borsta tänderna en gång i veckan 

☐ Borsta tänderna 2 gånger varje dag 

☐ Rengöra området mellan tänderna 

☐ Äta mindre mängd sötsaker 

☐ Använda fluortandkräm 

☐ Dricka vatten 

☐ Sluta röka 

 

15. På vilket sätt påverkar fluor i tandkräm dina tänder? 

☐ Stärker tänderna 

☐ Försvagar tänderna 

☐ Har ingen effekt 

 

16. Vad orsakar blödande tandkött (gingivit)? 

☐ Borstar tänderna hårt 

☐ Borstar tänderna ofta 

☐ Otillräcklig rengörning i munnen 

☐ Bakterier på tänder och tandkött 

☐ Arv 

☐ Rökning 
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☐ Te 

☐ Socker  

 

17. Vad orsakar tandlossning (parodontit)? 

☐ Bakterier 

☐ Rökning 

☐ Te 

☐ Socker  

☐ Arv  

18. Vad är det bästa sättet att förhindra tandlossning (parodontit)? 

☐ Borsta tänderna två gånger om dagen 

☐ Borsta tänderna mer sällan 

☐ Rengöra området mellan tänderna 

☐ Äta mindre mängd sötsaker 

☐ Sluta röka 

 

19. Tror du att du har tillräckligt med kunskap för att ta hand om din munhälsa? 

☐ Ja   ☐ Nej  ☐ Vet inte 

 

20. Om det är något ytterligare du önskar få med, skriv det här nedanför. 

 

       

       

       

       

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 


