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Introduktion: Av alla barn i världen drabbas 60-90 procent av karies, som är den 

vanligaste sjukdomen under barndomen mellan åldern två till elva år. Munhygien- 

och kostvanor är båda faktorer som är kopplade till beteenden och vanor som styrs 

av sociala faktorer, kunskaper och attityder. Vanor som etableras tidigt ligger till 

grund för munhälsan senare i livet. Föräldrarna utgör en viktig modell för sina barn 

gällande munhälsan och munhygienvanor förs över från föräldrar till barn. 

Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars attityder till kariesassocierade faktorer bland 

yngre barn och eventuella samband mellan sociala faktorer och karies.  

Metod: Litteraturstudien baserades på vetenskapliga artiklar från PubMed. 

Resultat: Stor variation fanns bland föräldrarnas attityder, kunskaper och vanor till 

kariesassocierande faktorer bland yngre barn. Föräldrars attityder var 

sammankopplat med kariesassocierande faktorer bland yngre barn. Sociala faktorer 

som låg klasstillhörighet, inkomst- och utbildningsnivå hos föräldrarna ökade 

kariesprevalensen bland barnen. 

Konklusion: Barns munhälsovanor var kopplade till föräldrarnas attityder. 

Attityderna präglades av varifrån föräldrarnas kunskap kom och hur starkt rotad den 

traditionella synen var. Yngre barns kariessituation var starkt förknippad med 

sociala faktorer som påverkade familjen. Det fanns en tendens att högre 

klasstillhörighet, inkomst- och utbildningsnivå hos föräldrarna minskade 

kariesprevalensen bland barnen. 
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1. INTRODUKTION 

Förenta Nationerna (FN) antog år 1989 en konvention om barns rättigheter. Den består 

av 54 artiklar som tillsammans beskriver de mänskliga rättigheter barnet har, till vilket de 

anslutna länderna har slutit avtal om att göra sitt yttersta för att följa och respektera. 

Artikel 24 beskriver barnets rätt till god hälsa och de anslutna ländernas strävan efter att 

barnet ska få ta del av hälso- och sjukvård. En viktig del av artikeln är utvecklandet av 

förebyggande hälsovård (United Nations Children's Fund [UNICEF] 2009). 

En väsentlig del av välbefinnandet är den orala hälsan, som är tätt sammankopplat med 

den allmänna hälsan. Enligt Världshälsoorganisationen (World Health Organization 

[WHO] 2003) definieras oral hälsa som mer än friska tänder. Oral hälsa innebär att vara 

fri från sjukdomar som påverkar orala, dentala och kraniofaciala vävnader, såsom kronisk 

smärta, cancer i mun- och halsområdet samt orala vävnadsskador. Orala sjukdomar kan 

medföra begränsningar för individen i skola och arbete, den psykologiska påverkan bidrar 

ofta till en sänkt livskvalitet (WHO 2003). Kariesförekomst hos barn påverkar deras 

allmänna och orala hälsa även i framtiden (Socialstyrelsen [SoS] 2013).  

 

1.1 Karies internationellt och nationellt 

Av alla barn i världen drabbas 60-90 procent av karies in i dentinet. Karies är den 

vanligaste sjukdomen under barndomen mellan åldern två till elva år (SoS 2013). WHO 

(2003) beskriver i sin rapport om den orala hälsan i världen att karies är den mest 

förekommande munsjukdomen i Asien och Latinamerika. Karies verkar samtidigt i de 

flesta afrikanska länder vara mindre utbrett och allvarlig (WHO 2003).  

WHO har satt upp tre tandhälsomål som gäller för Europa. Ett mål är att 80 procent av 

alla sexåringar ska vara fria från dentinkaries år 2020. Av svenska yngre barn var enligt 

Socialstyrelsen 96 procent av treåringarna och 77 procent av sexåringarna fria från 

dentinkaries år 2013 (SoS 2013, 2015). 

 

1.2 Kariesprocessen och kariesassocierande faktorer 

Karies är en multifaktoriell sjukdom där många faktorer bidrar till att sjukdomen 

utvecklas. Efter rengöring av tänderna fäster bakterier och bildar en biofilm på tänderna. 

Biofilmen, det vill säga placket, utvecklas allteftersom bakterierna koloniserar tandytan 

(Marsh & Nyvad 2008). En förutsättning för att karies ska uppstå är att syraproducerande 

kariogena bakterier existerar i munhålan och tillförs fermenterbara kolhydrater. När 

bakterierna tillförs fermenterbara kolhydrater kan syraproduktionen framkalla och 

utveckla kariesprocessen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2002).  

Tandens mineraliserade vävnader består av dentin och det skyddande yttre skiktet, 

emaljen (Fejerskov et al. 2008). Ingen tandsubstansförlust sker vid neutralt pH (pH 7). 

Det råder då jämvikt mellan tandytans mineraler och den omgivande salivens mineraler. 

Vid intag av fermenterbara kolhydrater sänks pH-värdet i placket av bakteriernas 

syraproduktion. Då pH i placket sjunker löses tandytans mineraler ut. Detta kallas 

demineralisering och pågår i ungefär en halvtimme till en timme efter intag av 

fermenterbara kolhydrater. När pH-värdet stiger igen blir saliven övermättad på mineraler 
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som fälls ut, vilket gör att mineralerna förs tillbaka till tandytan. Detta kallas 

remineralisering (Takahashi & Nyvad 2011; ten Cate et al. 2008). 

Salivens olika mekanismer skyddar tänderna, bland annat genom att verka bortsköljande, 

eliminera mat och bakterier från tänderna och neutralisera syror. Vid låg salivation tar det 

längre tid att eliminera födan. Detsamma gäller om födan är seg och klibbig. Den stannar 

då kvar längre tid på tänderna, vilket gör att bakterierna kan bilda syra under längre tid 

(Bardow et al. 2008; Luke et al. 1999).  

I tillägg till salivens egenskaper finns fler faktorer som kan påverka kariesprocessen både 

positivt och negativt. Viktiga kariesassocierade faktorer är kost- och munhygienvanor 

samt fluoranvändning (Zero et al. 2008). 

 

1.2.1 Kost och kostvanor hos barn 

Kost som innehåller socker är den viktigaste faktorn för karies etiologi. Även andra typer 

av fermenterbara kolhydrater spelar roll, såsom högförädlad stärkelse som dagens 

livsmedel innehåller. Det finns starka orsakssamband mellan frekvent intag av 

fermenterbara kolhydrater och hög kariesprevalens (Zero et al. 2008). För att uppnå låg 

kariesaktivitet är det betydelsefullt att det finns uppehåll mellan måltiderna under dagen 

(Feldens et al. 2010).  

De vanor som etableras tidigt ligger till grund för den orala hälsan senare i livet. En 

sockerrik kost under perioden ett till tre år har samband med karies flera år senare i sju- 

till tioårsåldern (Alm et al. 2012; SoS 2013). 

Om amning förekommer en till två gånger per dag som ett komplement till övrig kost är 

amningen ingen riskfaktor för karies. Om det däremot förekommer flera gånger per dag 

efter ett års ålder kan det vara en riskfaktor. Frekventa sockerintag i form av söta drycker 

i flaska har samband med karies hos yngre barn (Feldens et al. 2010; Kidd et al. 2008). 

Gällande flaskmatning bör endast vatten erbjudas nattetid (Kidd et al. 2008).  

En viktig del i det kariesförebyggande arbetet är att informera om sambandet mellan 

socker och karies, att minska det totala sockerintaget och intagsfrekvensen (SBU 2002). 

 

1.2.2 Munhygienvanor och fluor 

Redan i tidig ålder är det viktigt att etablera goda munhygienvanor (SoS 2013). 

Förskolebarn har inte tillräckligt utvecklad motorik för att upprätthålla en adekvat 

munhygien, och behöver därför föräldrarnas stöd vid tandborstning (Corrêa-Faria et al. 

2013). I Sverige börjar ofta användningen av fluortandkräm redan vid ungefär sex 

månaders ålder då den första primära tanden erupterar. Socialstyrelsen anser att 

fluortandkräm ska börja användas två gånger per dag när den första primära molaren 

erupterat (SBU 2002).  

Användning av fluor är en effektiv och evidensbaserad metod för att förebygga och 

avstanna kariesutveckling (Muños & Standley 2013; ten Cate et al. 2008). Då fluor är 

lokalt närvarande vid tänderna potentieras remineraliseringen. Fluorjoner binder till 

tandens mineraljoner vilket gör den mer svårlöslig. Demineraliseringen försvåras vilket 
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gör tandytan mer motståndskraftig inför kommande syraattacker. Fluoret påverkar även 

kariesbakterierna på så vis att deras syraproduktion och förmåga att klara av sur miljö 

minskar. Bakterier får vidare sämre fäste på tandytan vid fluorinlagring (Ellewood et al 

2008; SBU 2007; ten Cate et al. 2008).  

Hos barn under tre år kan kariesprogression gå väldigt fort. När fluor tillsätts tandytan 

lagras det in i emaljen och ger successivt en mer motståndskraftig emalj (Koch et al. 2009; 

Mejàre et al. 2009). En nyerupterad tand är därför mer känslig för att drabbas av karies 

än en tand som funnits i munnen en längre tid. Tandens anatomi gör att tuggytan utgör ett 

retentionsställe för bakterier och lätt drabbas av karies. Detta på grund av att fåror, så 

kallade fissurer, gör det svårt att få rent från plack (SBU 2002, 2007). Kinderna, tungans, 

läpparnas och tandborstens rengörande funktion har sämre effekt i de djupa fissurerna 

(Marsh et al. 2009). Speciellt hos sexåringar är tidiga kariesangrepp vanliga på den första 

permanenta molaren som erupterar (SBU 2007).  

 

1.3 Sociala faktorer, attityder och kunskaper 

Individens hälsa och orala hälsa påverkas av sociala faktorer såsom kön och etnicitet, men 

också av socioekonomiska faktorer. Anledningen till varför dessa faktorer har samband 

med hälsan kan bero på att resurserna är ojämlikt fördelade i vissa länder. Det kan även 

bero på att lågutbildade med låg social status i större utsträckning väljer beteenden som 

är sämre för hälsan (SoS 2013).  

Burt et al. (2008) beskriver hur socioekonomisk status (SES) avgörs av olika faktorer, 

som vilken utbildning, inkomstnivå, typ av arbete och boendeplats en människa har. 

Baserat på dessa faktorer skapas en människas värderingar, attityder och beteenden. 

Inställningen till hälsa kan ofta härledas till vilken social ställning och plats i samhället 

en individ har.  

Enligt Gustavsson (2000) är kunskap svårdefinierbart men beskrivs som en ständigt 

pågående process. Information inhämtas från omgivningen i form av sociala möten, 

samhället i stort och genom att aktivt skaffa information från olika typer av skrifter. 

Kunskap kommuniceras människor emellan och en individs ökande kunskap kan ge en 

större förståelse för omvärlden. Kunskap finns i ett socialt, mänskligt och kulturellt 

sammanhang och kan förändra uppfattningen om omvärlden som då blir mer begriplig 

och hanterbar. På så vis kan den ses som både ett personligt och socialt fenomen. Den tid 

individen lever i styr vilket behov av kunskap individen har. Tidigare generationer delgav 

varandra i stor utsträckning kunskap muntligt i den närmsta omgivningen, till skillnad 

från dagens samhälle där information inhämtas från många olika håll (Gustavsson 2000).  

Rosén (2002) menar att de grundläggande värderingarna, till exempel synen på hälso- och 

sjukvård, ofta är starka och en fundamental del för bildandet av individens attityder och 

beteenden. Värderingar är ofta representativa för rådande gemensamma normer i 

samhället. Individens attityder och därigenom åsikter och beteenden skapas utifrån starka 

abstrakta idéer och mål. Attityder är i sig inte mätbara men de uttryckta åsikterna och 

beteendena kan mätas och jämföras. Även en individs sociala bakgrund, kunskaper och 

erfarenheter av situationen mot vilket attityden är riktad, påverkar individens vanor. 
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1.3.1 Sociala faktorer, attityder och karies 

Kariessjukdomen är associerad med sociala faktorer. En bedömning av kariesrisken 

baseras bland annat på tidigare karieserfarenhet och sociala faktorer, såsom familjens 

socioekonomiska status (SBU 2002). 

I industrialiserade länder nyttjas tandvårdens service mer regelbundet, medan en kontrast 

ses i utvecklingsländerna där tandvården uppsöks främst vid förekomst av kariesrelaterat 

tandvårdsbehov och värk (Petersen 2005). 

Hjern och Grindefjord (2000) undersökte hur nyttjandet av tandvård såg ut bland fyra 

etniska minoritetsgrupper inflyttade till Sverige jämfört med svenskfödda. Studien visade 

att minoriteterna inflyttade från Polen, Chile, Turkiet och Iran i lägre grad besökte 

tandvården jämfört med svenskfödda. Samtidigt uppvisade de ett större behov av 

tandvård än svenskfödda (Hjern & Grindefjord 2000). Här kan kulturella och etniska 

skillnader ligga till grund för vilka vanor och erfarenheter som föräldrarna har med sig 

från hemlandet (SoS 2013). 

Lintula et al. (2014) beskriver i sin studie skillnader mellan könen när det gäller 

deltagarnas egna uppfattning om sin kariessituation och behov av tandvård för tillfället. 

Männen uppgav i större utsträckning än kvinnorna att de hade karies och de upplevde ett 

större behov av tandvård jämfört med kvinnorna. Skyddande faktorer mot variablerna i 

studien var hög utbildning, sambo eller gift som civilstatus och god allmän hälsa (Lintula 

et al. 2014).  

Föräldrarnas, och då speciellt moderns, orala hälsa och vanor speglas ofta i barnens 

kariesförekomst. I de fall modern själv uppskattade sin orala hälsa som mindre bra/dålig 

fanns ett samband med barnens höga kariesförekomst i tonåren (Alm et al. 2012). 

Munhygien- och kostvanor är båda faktorer som är kopplade till beteenden och vanor som 

styrs av kunskap och attityd (SBU 2002). Föräldrarna utgör en viktig modell för sina barn 

gällande den orala hälsan där både goda och bristfälliga munhygienvanor förs över från 

föräldrar till barn (Alm et al. 2012).  

 

2. SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars attityder till kariesassocierade faktorer bland yngre barn 

och eventuella samband mellan sociala faktorer och karies.  

 

2.1 Frågeställningar 

Vilka attityder har föräldrar till kariesassocierade faktorer bland yngre barn? 

Vilka eventuella samband finns mellan sociala faktorer och kariesprevalens bland yngre 

barn? 
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3. METOD 

Studien genomfördes som en litteraturstudie, vilket innebär att vetenskapliga artiklar 

söktes och kvalitetsgranskades. Artiklarna utgjorde sedan resultatet i litteraturstudien. 

 

3.1 Definition av begrepp 

Ayurvedisk betyder ”vetenskapen om livet” och används som traditionell medicin baserad 

på seder och övertygelser inom den hinduiska kulturen (The National Center for 

Biotechnology Information [NCBI] 2016). 

ECC betyder Early Childhood Caries, vilket innebär kariesförekomst i de primära 

tänderna upp till sex år (American Dental Association [ADA] 2014).  

I denna studie definierades yngre barn som barn mellan 0-6 år. 

 

3.2 Databaser 

I litteraturstudien användes databaserna PubMed och CINAHL. PubMed innehåller 

artiklar inom odontologi, hälsa och beteendevetenskap. CINAHL innehåller artiklar som 

omfattar omvårdnad och dess närliggande ämnen. Vetenskapliga artiklar blir tilldelade 

ämnesord efter deras innehåll, så kallade sökord. I PubMed benämnes dessa ämnesord för 

MeSH-termer, i CINAHL för Headings (Forsberg & Wengström 2013). 

 

3.3 Sökord 

I PubMed användes MeSH-termerna “Child”, “Child Preschool”, “Dental Caries”, 

“Health Knowledge, Attitudes, Practice”, “Infant”, “Oral Health”, “Parents”, 

“Socioeconomic Factors” och “Sociological Factors”. 

I CINAHL användes Headings “Child”, “Child Preschool”, “Dental Caries”, “Health 

Beliefs”, “Infant”, “Oral Health”, “Parents”, “Social Determinants of Health” och 

“Socioeconomic Factors”. 

Först gjordes sökningar på varje enskild MeSH-term och Headings, sedan kombinerades 

dessa sökningar ihop till olika sökordskombinationer (Tabell 1). Booleska operatorerna 

AND och OR användes för att begränsa sökningen.  

 

3.4 Urval 

De begränsningar som gjordes i PubMed och CINAHL var att artiklarna skulle vara högst 

fem år gamla, vara engelskspråkiga, abstract skulle finnas och artiklarna skulle vara 

tillgängliga kostnadsfritt i fulltext. I CINAHL lades även begränsningen peer-reviewed 

till. Sökordskombinationerna resulterade i totalt 163 artiklar, som sedan gick vidare till 

urvalsprocessen. 
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Urval 1 

Av de 163 artiklarna från sökordkombinationerna valdes de med relevanta titlar ut. Ord 

som eftersöktes i titlarna var attitudes, behavior, determinants, early childhood caries, 

knowledge, oral health, socioeconomic factors, sociological factors och 

parental/paternal/maternal. Artiklar som enligt titeln var review-artiklar uteslöts. Efter 

att 37 dubbletter sorterats bort kvarstod 42 artiklar från PubMed. Dubbletterna presenteras 

inom parantes i tabellen. I CINAHL kvarstod två relevanta titlar (Tabell 1). 

 

Urval 2 

Abstract lästes och relevanta artiklar valdes ut. Ett krav för att artiklarna skulle väljas ut 

var att åldern på barnen i studierna skulle vara mellan noll till sex år, och att abstract 

utifrån syftet skulle vara relevant. Artiklar som enligt abstract var review-artiklar uteslöts. 

Då kvarstod 25 artiklar i PubMed och två artiklar i CINAHL som granskades i  ett tredje 

urval (Tabell 1). 

 

Urval 3 

Artiklarna lästes i fulltext och utifrån syftet valdes relevanta artiklar ut. De som inte var 

etiskt granskade uteslöts. Från PubMed kvarstod då 14 artiklar, och från CINAHL 

kvarstod ingen artikel (Tabell 1).  

 

Fritextsökning 

En fritextsökning gjordes för att komplettera antalet artiklar. Minst 15 artiklar var ett krav 

för litteraturstudien. Då övervägande andel av artiklarna var kvantitativa, var fler 

kvalitativa artiklar önskvärt. Fritextsökningen gjordes i PubMed då tidigare träffar i 

CINAHL inte motsvarat vårt syfte. Sökorden var ”Dental caries” och ”Qualitative 

research”, och begränsningar som användes var att artiklarna ska finnas i fulltext, vara 

högst tio år gamla och engelskspråkiga. En artikel valdes då ut som genomgick 

urvalsprocessen och lades till i resultatartiklarna (Tabell 1). 

 

3.5 Kvalitetsbedömning 

Utvalda artiklar 

Artiklarna i Urval 3 och fritextsökningen genomgick en kvalitetsgranskning enligt 

bedömningsmallarna (Bilaga 1). I den kvalitativa bedömningsmallen kunde tio poäng 

som högst fås, i den kvantitativa var tolv högsta möjliga poäng. Utifrån antal poäng 

räknades sedan en procentsats ut som motsvarade artiklarnas kvalitet. De artiklar som 

erhöll medel eller god kvalitet utgjorde sedan underlag för studiens resultat (Bilaga 2). 

Samtliga 15 artiklar kvarstod efter kvalitetsbedömningen (Tabell 1). Tolv artiklar var 

gjorda med kvantitativ metod och resterande tre var gjorda med kvalitativ metod. 
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Tabell 1. Sökord och sökresultat i databaser. 

Databas 

Datum 

Sökord/ 

Sökordskombinationer 

Antal 

träffar 

Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Fulltext 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 

151119 

1. Oral Health 708     

 2. Dental Caries 1089     

 3. Parents 5947     

 4. Infant OR Child Preschool OR Child 78701     

 5. Sociological Factors 34378     

 6. Socioeconomic Factors 24502     

 7. Health Knowledge, Attitudes, 

Practice 

8244     

 1. 1 OR 2 AND 3 AND 4 AND 5 89 40 24 13 13 

 2. 1 OR 2 AND 3 AND 4 AND 6 52 2 (28) 1 1 1 

 3. 1 OR 2 AND 3 AND 4 AND 7 18 0 (9) 0 0 0 

 Totalt  42 25 14 14 

       

PubMed 

151217 

Fritextsökning  1 1 1 1 

       

CINAHL 

151119 

1. Oral Health 364     

 2. Dental Caries 342     

 3. Parents 1548     

 4. Infant OR Child Preschool OR Child 12264     

 5. Social Determinants of Health 113     

 6. Socioeconomic Factors 4215     

 7. Health Beliefs 619     

 1. 1 OR 2 AND 3 AND 4 AND 5 0 0 0 0 0 

 2. 1 OR 2 AND 3 AND 4 AND 6 4 2 2 0 0 

 3. 1 OR 2 AND 3 AND 4 AND 7 0 0 0 0 0 

 Totalt  2 2 0 0 

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Artiklarna granskades och valdes ut utan personliga åsikter eller värderingar. De artiklar 

som utgjorde underlag för resultatet har tidigare genomgått etisk granskning och erhöll 

då godkännande från en etisk kommitté. 

 

4. RESULTAT 

Resultatet baserat på de 15 vetenskapliga artiklarna (Bilaga 2) visade att det fanns stor 

variation bland föräldrarnas attityder, kunskaper och vanor till kariesassocierande 

faktorer bland yngre barn. Sociala faktorer såsom föräldrarnas klasstillhörighet, inkomst- 

och utbildningsnivå påverkade kariesprevalensen hos barnen. Resultaten redovisas i 

löpande text och tabeller. 
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4.1 Föräldrars attityder till kariesassocierade faktorer bland yngre barn 

Nedan presenteras resultatet med att först beskriva föräldrarnas attityder gentemot de 

olika kariesassocierande faktorerna, sedan beskrivs förekomsten av vanorna. 

 

 4.1.1 Kostvanor bland barnen 

I södra Australien tyckte många mödrar att det var viktigt att föregå med gott exempel 

gällande kosten. De ansåg att det var viktigt att etablera goda vanor tidigt i barndomen 

och undvika att barnen vänjer sig vid söta smaker (Hoare et al. 2014). I Schweiz visades 

en liknande attityd där över hälften av föräldrarna ansåg att de var den främsta källan till 

sina barns kunskaper gällande oral hälsa. Nästintill alla föräldrar ansåg att goda kostvanor 

förebygger karies (Gläser-Ammann et al. 2014). Merparten av föräldrarna i San José och 

södra Kina hade kunskap om sambandet mellan söta kostintag och karies. Det fanns viss 

frustration bland föräldrarna gällande hur lättillgängligt godis var för barnen (Gao et al. 

2011; Hoeft et al. 2010). Flertalet av föräldrarna i Trinidad hade kunskap om att 

flaskmatning vid läggning kan resultera i karies. Ändå fortsatte vanan på grund av oro för 

barnens näringsintag (Naidu et al. 2012). I en studie i Tjeckien ansågs kostvanor däremot 

inte ha så stor påverkan på karies bland barnen (Lenčová & Dušková 2013). 

I en studie i Indien hade de barn som flaskmatats i tillägg till amning oftast mjölk med 

socker i flaskan. Annat innehåll i flaskan var mjölkersättning, juice och mjölk utan socker. 

Måltidfrekvensen bland barnen var generellt god och endast en mindre del av barnen åt 

sötsaker dagligen (Gaidhane et al. 2013). 

I södra Kina visades att det var ovanligt med yngre barn som sov med flaskan (Zhou et 

al. 2011). I nordvästra Kina var det något vanligare bland flaskmatade yngre barn att de 

sov med flaskan (Wulaerhan et al. 2014). Sötsaker och söta drycker intogs dagligen av 

ungefär hälften av barnen i Kina och Trinidad (Gao et al. 2011; Naidu et al. 2013; Qiu et 

al. 2014; Wulaerhan et al. 2014; Zhou et al. 2011). 

 

4.1.2 Munhygienvanor 

Flertalet föräldrar i San José, Schweiz, Tjeckien och Trinidad ansåg att tandborstning är 

viktigt och förebygger karies (Gläser-Ammann et al. 2014; Hoeft et al. 2010; Lenčová 

& Dušková 2013; Naidu et al. 2012). Drygt hälften av föräldrarna i södra Kina var av 

samma uppfattning. Av föräldrarna kopplade 16 procent bakterier till karies medans en 

tredjedel trodde på den traditionella synen om tandmask som orsak till karies (Gao et al. 

2011).  

Nästan alla mödrar i San José tyckte det största hindret vid tandborstning berodde på 

beteendemässiga problem från barnets sida. Endast två av de 48 mödrarna uppgav sin 

egen bristande insats som en stor del av problemet till sitt barns dåliga orala hälsa. En 

annan anledning som uppgavs var att barnen inte själva tog ansvar för tandborstningen 

(Hoeft et al. 2010). En svårighet som uppgavs av föräldrar i Trinidad var att barnen hann 

somna efter kvällsmaten innan tandborstning utförts. Föräldrarna hade insikt om att 

barnen saknade motorisk färdighet för att kunna borsta effektivt, de tyckte därför att 
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övervakad tandborstning var viktig. Några ville samtidigt bygga självförtroende hos 

barnen genom att de fick klara av tandborstningen själv (Naidu et al. 2012). 

I Sri Lanka visades att majoriteten av barnen hade börjat med tandborstning före ett års 

ålder. Nästan alla hade börjat med tandborstning när de uppnått två års ålder (Perera et al. 

2012). I Indien visades att hos den största andelen barn började föräldrarna borsta när de 

var ett år (Gaidhane et al. 2013). Enligt en studie i södra Kina började den största andelen 

barn borsta vid tre års ålder (Qiu et al. 2014). I nordvästra och södra Kina började största 

andelen barn borsta tänderna senare än tre års ålder (Gao et al. 2011; Wulaerhan et al. 

2014).  

Antal artiklar där föräldrarna uppgett barnens tandborstningsfrekvens var sju (Tabell 3). 

De i tabellen redovisade siffrorna visar andelen barn i procent. 

Fyra av studierna utfördes i Kina och medelvärdet av dessa visar att mer än hälften av 

barnen borstar tänderna sällan/aldrig. 

Tabell 3. Tandborstningsfrekvens bland de yngre barnen 
Artikel/Område Område Sällan/aldrig 

 

(% ) 

≥ 1 gång/dag 

< 2 gånger/dag 

(%) 

≥ 2 gånger/dag 

 

(%) 

 

Gläser-Ammann et al. 2014 

 

Schweiz (Europa) 

   

85 

 

Lucas et al. 2011 

 

Australien (Australien) 

  

56 

 

44 

 

Perera et al. 2012 

 

Sri Lanka (Asien) 

  

15 

 

85 

 

Wulaerhan et al. 2014 

 

Nordvästra Kina (Asien) 

 

74 

 

24 

 

2 

 

Gao et al. 2011 

 

Södra Kina (Asien) 

 

27 

 

62 

 

11 

 

Qiu et al. 2014 

 

Södra Kina (Asien) 

 

67 

  

33 

 

Zhou et al. 2011 

 

Södra Kina (Asien) 

 

67 

 

33 

 

 

Föräldraattityden i Tjeckien var att daglig hjälp vid borstning var viktigt. Vissa ansåg 

dock att hjälp vid tandborstning var av mindre betydelse (Lenčová & Dušková 2013). I 

Schweiz och Sri Lanka fick majoriteten av barnen hjälp vid tandborstning (Gläser-

Ammann et al. 2014; Perera et al. 2012). I nordvästra Kina fick knappt hälften av barnen 

assistans vid tandborstning (Wulaerhan et al. 2014). 

Attityden bland flertalet av föräldrarna i Schweiz och södra Australien var att fluor 

förebygger karies (Gläser-Ammann et al. 2014; Hoare et al. 2014). I södra Kina höll 

hälften med om att fluor har en kariesförebyggande effekt medan 16 procent inte höll med 

(Gao et al. 2011). En del av de 18 deltagande föräldrarna i Trinidad beskrev oro för att 

barnen skulle få en toxisk effekt av fluoret om tandkräm svaldes. Fluortandkräm valdes 

därför bort. Oron uttrycktes komma från media och de saknade tydliga råd gällande 

barnen (Naidu et al. 2012). Likaså fanns en åsikt bland mödrarna i södra Australien att 

fluoriderat vatten, i tillägg till fluortandkräm, kunde ge negativa hälsoeffekter (Hoare et 

al. 2014). 
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Föräldrarna i Tjeckien ansåg inte att fluor var den faktor som påverkade karies i störst 

utsträckning (Lenčová & Dušková 2013). I San José uppgav få mödrar brist på fluor som 

en orsak till karies (Hoeft et al. 2010). 

Hjälpmedel vid tandrengöring beskrivs i en schweizisk studie. Alla deltagande barn 

använde manuell tandborste och nästan en tredjedel kompletterade med en elektrisk 

tandborste (Gläser-Ammann et al. 2014). Studien i Sri Lanka visade att i princip alla barn 

använde tandborste och tandkräm med fluor, några använde ayurvedisk tandkräm. (Perera 

et al. 2012). I södra Kina var det en minoritet av barnen som använde tandkräm (Zhou et 

al. 2011). I Indien var det också ovanligt att barnen använde tandkräm, majoriteten 

använde istället tandpulver (Agarwal et al. 2011). Den andra indiska studien visade att 

majoriteten använde tandkräm/tandpulver med tandborste, medan vissa använde fingret. 

Resterande använde fingret kombinerat med ett rött tandpulver kallat Lal-manjan, kol, 

aska eller salt. En speciell gren kallad neem datoon användes också vid tandrengöring 

(Gaidhane et al. 2013). 

 

4.1.3 Primära tänder och tandvård 

I Trinidad var attityden bland föräldrarna att de inte var oroliga för karies i de primära 

tänderna, på grund av att de är temporära. Fokus lades istället på de permanenta tänderna. 

Några andra föräldrar i studien såg däremot problem med smärta och besvär från karies i 

de primära tänderna. De hade uppfattningen att karies även kunde påverka de permanenta 

tänderna. Trots att de primära tänderna är temporära sågs fördelar med dem, såsom att 

kunna äta varierad kost obehindrat och att grundlägga goda munhygienvanor (Naidu et 

al. 2012). I nordvästra och södra Kina ansåg drygt hälften av föräldrarna att behandling 

av de primära tänderna var nödvändigt (Gao et al. 2011; Wulaerhan et al. 2014). Bland 

föräldrarna i Schweiz tyckte i princip alla att det var viktigt med regelbundna 

tandhälsokontroller (Gläser-Ammann et al. 2014). Attityden bland föräldrar till 

förskolebarn i Trinidad var däremot att tandvårdsbesök var aktuellt först runt tre- till 

sexårsåldern (Naidu et al. 2012). 

En sammanställning av staterna i Australien visade på att 85 procent av landets två- till 

treåringar inte hade besökt tandvården de senaste tolv månaderna (Lucas et al. 2011). I 

Brasilien hade merparten av barnen under sex år aldrig besökt tandvården. De som besökt 

tandvården gjorde det främst i förebyggande syfte (Machry et al. 2013). I Sri Lanka 

besökte inga av de två- till femåriga barnen tandvården rutinmässigt. Tandvården 

uppsöktes i sjukdomsbehandlande syfte av 17 procent (Perera et al. 2012). 

Tre studier i södra Kina beskrev nyttjande av tandvård. I princip inga tvååringar hade 

besökt tandvården (Zhou et al. 2011). Enligt Gao et al. (2011) och Qiu et al. (2014) 

nyttjade merparten av femåriga barn inte tandvården. I nordvästra Kina hade nästan inga 

barn yngre än fem år besökt tandvården. Några anledningar som föräldrarna uppgav var 

att barnen inte hade några/tillräckliga tandproblem, behandling av mjölktänder inte var 

nödvändigt eller att det var för kostsamt. Svårigheter att hitta närmaste tandvårdsklinik 

beskrevs också som ett problem, samt tidsbrist eller att barnen inte ville (Wulaerhan et al. 

2014). 
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4.1.4 Kunskapskällor 

För de låginkomsttagande mödrarna i San José var kunskapskällorna gällande oral hälsa 

tandläkare, områdets mödra- och barnavårdscentral, familjen och omgivningen (Hoeft et 

al. 2010). I Trinidad fick föräldrarna också information från olika källor. De som haft 

kontakt med tandvården hade därigenom lättare att få information, andra förlitade sig på 

familj och vänner. Under graviditeten och spädbarnstiden beskrevs det särskild svårt att 

få tillgång till tandvårdsinformation, även i vårdmiljö (Naidu et al. 2012). 

I södra Kina uppgav föräldrarna att deras främsta kunskapskälla var massmedia såsom 

radio, TV och tidningar. Andra mindre källor var skolor, samhällsprojekt, 

hälsobroschyrer, hälsopersonal, släkt och vänner (Gao et al. 2011). Likadant beskrevs i 

nordvästra Kina där de flesta vårdnadshavare uppgav att deras kunskap kom från 

produktreklam och tidningar snarare än från professionella (Wulaerhan et al. 2014). 

 

4.2 Sociala faktorer och karies bland yngre barn 

Nio av resultatets artiklar från länder i fyra olika världsdelar visar kariesprevalensen bland 

de deltagande barnen (Tabell 4). I tabellen presenteras barnens ålder i antal år, 

kariesprevalensen presenteras i procent av den totala studiepopulationen i respektive 

artikel.  

Lägst kariesprevalens ses i Australien, där prevalensen var 3 procent bland två- till 

treåriga barn (Tabell 4).  

Tabell 4. Kariesprevalens bland de yngre barnen 
Artikel Område Antal 

deltagare 

(Stycken) 

Ålder 

 

(År) 

Kariesprevalens 

 

(%) 

 

Gläser-Ammann et al. 2014 

 

Schweiz (Europa) 

 

96 

 

5-6 

 

39 

 

Lucas et al. 2011 

 

Australien (Australien) 

 

4606 

 

2-3 

 

3 

 

Machry et al. 2013 

 

Brasilien (Sydamerika) 

 

478 

 

1-5 

 

34 

 

Naidu et al. 2013 

 

Trinidad (Sydamerika) 

 

251 

 

3-5 

 

30 

 

Gaidhane et al. 2013 

 

Indien (Asien) 

 

330 

 

2-5 

 

32 

 

Gao et al. 2011 

 

Södra Kina (Asien) 

 

138 

 

5 

 

86 

 

Perera et al. 2012 

 

Sri Lanka (Asien) 

 

410 

 

2-5 

 

38 

 

Wulaerhan et al. 2014 

 

Nordvästra Kina (Asien) 

 

670 

 

3-5 

 

74 

 

Zhou et al. 2011 

 

Södra Kina (Asien) 

 

394 

 

2 

 

28 

 

4.2.1 Föräldrarnas klasstillhörighet, utbildnings- och inkomstnivå 

I Schweiz visades ett starkt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnens 

kariesprevalens (Gläser-Ammann et al. 2014). I Indien visades att ju högre 

utbildningsnivå modern hade desto lägre var kariesprevalensen hos barnen. Bland barnen 

minskade prevalensen även ju högre klasstillhörighet de tillhörde, förutom i överklassen 
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där prevalensen ökade igen (Agarwal et al. 2011). Däremot visade en annan studie i 

Indien inte det sambandet. Samband fanns däremot mellan kariesprevalens och social 

klass. Prevalensen bland barnen i de båda lägsta sociala klasserna var obefintlig, medan 

den var stigande bland barnen från medelklass upp till överklass. Merparten av deltagarna 

tillhörde övre medelklass eller överklass (Gaidhane 2013). 

Tre studier i Kina visade alla likartade resultat. I södra Kina fanns det samband mellan 

högre kariesprevalens hos barnen och lågutbildade föräldrar (Gao et al. 2011). Likaså 

visade en annan studie i södra Kina att det fanns samband mellan föräldrarnas 

utbildningsnivå och kariesprevalensen bland deras barn. Prevalensen var högre om 

föräldrarna hade en skolgång på tolv år eller lägre vid tiden för barnets födelse (Zhou et 

al. 2011). I nordvästra Kina framgick att kariesprevalensen bland barn till lågutbildade 

föräldrar var signifikant högre än bland barn till föräldrar med högre utbildning 

(Wulaerhan et al. 2014).  

I Sri Lanka beskrev en studie att mödrarnas utbildningsnivå var sammankopplat med 

barnens kariesprevalens. Barn vars mödrar inte hade någon utbildning hade högst 

kariesprevalens och barn vars mödrar som var universitetsutbildade hade lägst 

kariesprevalens. Mönstret var dock inte stadigt sjunkande ju högre utbildning modern 

hade. Då mödrarna hade motsvarande gymnasieutbildning fanns en ökning i barnens 

kariesprevalens. Den absoluta majoriteten av mödrarna i studien tillhörde 

utbildningsnivåer som motsvarar högstadiet/gymnasiet (Perera et al. 2012). 

I Schweiz visades ett visst samband mellan föräldrarnas inkomst och barnens 

kariesprevalens (Gläser-Ammann et al. 2014). I både nordvästra Kina och Sri Lanka 

visades att prevalensen bland barn från låginkomsttagande familjer var högre än bland 

barn från höginkomsttagande familjer. I nordvästra Kina var sambandet signifikant 

(Perera et al. 2012; Wulaerhan et al. 2014). I Sri Lanka beskrevs att låginkomsttagarnas 

barn hade lägre kariesprevalens än barnen i familjer med medelinkomst (Perera et al. 

2012). 

 

5. DISKUSSION 

Litteraturstudiens resultat visade att det fanns stor variation bland föräldrarnas attityder, 

kunskaper och vanor till kariesassocierande faktorer bland yngre barn. Föräldrars 

attityder var sammankopplat med kariesassocierande faktorer bland yngre barn. Sociala 

faktorer som hög klasstillhörighet, inkomst- och utbildningsnivå hos föräldrarna 

minskade kariesprevalensen bland barnen. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Utifrån syftet och med anledning av kurstidens begränsning valdes litteraturstudie som 

metod. En empirisk studie i ämnet hade förmodligen krävt betydligt längre tid än kursens 

utsträckning. Tidsbegränsningen var också en avgörande faktor till varför litteraturstudien 

inte blev systematisk. Begränsningen att artiklarna inte skulle vara äldre än fem år 

användes för att få fram senaste forskningen inom området. Begränsningen att enbart 

använda kostnadsfria artiklar kan ha påverkat studiens kvalitet då betydelsefulla artiklar 

kan ha gått förlorade.  
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Efter utforskning av sökord valdes de mest relevanta MeSH-termerna och Headings ut, 

som vid kombinerande gav goda artikelträffar inom syftet. Förväntningarna vid 

sökordskombinationerna hade varit fler kvalitativa artiklar som grund till vårt resultat, 

vilket inte blev fallet. Endast två av 14 artiklar var kvalitativa. Anledningen kan vara att 

sökorden inte var tillräckligt träffande. Att inte fler än en kvalitativ artikel hittades även 

vid fritextsökningen, kan vara ett tecken på att kvalitativ forskning inom området saknas. 

Även då artiklarnas tidsbegränsning vid fritextsökningen utökades till tio år, erhölls 

endast en relevant artikel. Eftersom det verkade saknas kvalitativ forskning som grund 

till litteraturstudiens resultat, tolkas det finnas ett behov av ytterligare kvalitativ forskning 

inom området. Det är viktigt för att belysa faktorer och förstå mekanismerna bakom 

orsaker till karies bland yngre barn, då det är ett utbrett problem i många delar av världen. 

En styrka med litteraturstudien är att resultatartiklarna härstammar från spridda delar av 

världen där majoriteten av världsdelarna är representerade. 

Vi värnar om barns och föräldrars rätt att frivilligt välja att delta i studier. God etik inom 

forskning prioriterades därför i litteraturstudien, varvid endast artiklar som erhållit 

godkännande från etisk kommitté inkluderades i resultatet. För att stärka litteraturstudiens 

kvalitet genomgick samtliga resultatartiklar en kvalitetsgranskning. 

Något som kan ses som ytterligare en styrka i litteraturstudien var att samtliga delar av 

arbetet genomförts gemensamt av båda författarna. Även kvalitetsgranskningen av 

resultatartiklarna genomfördes av båda författarna gemensamt, vilket minskade risken för 

individuella tolkningar utifrån granskningskriterierna.   

 

5.2 Resultatdiskussion  

En tolkning som gjordes i litteraturstudien var att attityder är sammankopplat med vanor, 

vilket även Rosén et al. (2002) beskriver. Resultatet presenterades därför genom att 

beskriva föräldrarnas attityder men även vanor som är kopplade till barnens orala hälsa. 

Föräldrars beteenden kopplat till oral hälsa har samband med kariesförekomst bland deras 

barn. Beteenden är också ett resultat av kunskaper och attityder som är influerade av 

sociala faktorer (Schroth et al. 2007). Det var därför svårt att särskilja sociala faktorer 

från kunskaper och attityder i resultatet. 

Eftersom yngre barns outvecklade motorik gör att de behöver stöd vid tandborstning 

(Corrêa-Faria et al. 2013), kan bristen på föräldrastöd vara en riskfaktor gällande karies 

bland barn. Resultatet visade på ett varierande stöd till barnen bland föräldrarna. I 

Trinidad hade föräldrarna kunskap om barnens motoriska utveckling och tyckte det var 

viktigt att hjälpa till (Naidu et al. 2012). En annan studie visade att ansvaret för 

tandborstning lades över på barnen (Hoeft et al. 2010), som skulle kunna förklaras med 

en bristande kunskap gällande barnets utveckling hos föräldrarna.  

Tandvård nyttjas regelbundet i mindre grad i utvecklingsländer och bland 

minoritetsgrupper, då oftast i behandlingssyfte (Hjern & Grindefjord 2000; Petersen 

2005). Det var få barn som fick regelbunden tandvård under sina första år (Gao et al. 

2011; Lucas et al. 2011; Machry et al. 2013; Perera et al. 2012; Qiu et al. 2014; Wulaerhan 

et al. 2014; Zhou et al. 2011). I Sri Lanka uppgavs sjukdomsbehandling som anledning 

för eventuella besök i tandvården (Perera et al. 2012). Förutom de anledningar som 

framkom i resultatet, kan tandvårdsrädsla hos föräldrarna tänkas vara ytterligare en 
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anledning till undvikande av tandvård till sina barn. Då tandvård endast nyttjas vid behov 

av behandling, går barnen miste om den viktiga förebyggande tandvården.  

I två kinesiska studier beskrevs massmedia som den främsta källan till kunskap gällande 

oral hälsa bland föräldrarna. Det fanns även en traditionell syn bland föräldrarna att 

tandmask orsakade karies (Gao et al. 2011; Wulaerhan et al. 2014). Den bristfälliga 

kunskapen om karies etiologi skulle kunna sammankopplas med att samtliga kinesiska 

studier visade bristfälliga munhälsovanor. Det förekom höga frekvenser av söta kostintag, 

samtidigt som runt hälften av barnen inte borstade tänderna. Kunskapsbristerna kan bero 

på att kunskapen inte grundas av professionella inom tandvården utan istället av 

massmedia och tradition. Kunskap som överförs muntligt mellan generationer kan ha 

gamla anor som saknar vetenskaplig grund. Kombinerat med svårtillgänglig tandvård kan 

den traditionella synen leva vidare och vidmakthålla gamla vanor. Ur kariessynpunkt kan 

det ha negativa konsekvenser för barnen. Gao et al. (2011), Wulaerhan et al. (2014) och 

Zhou et al. (2011) visade att kariesprevalensen i Kina var hög bland barnen, merparten 

hade karies vid fem års ålder. 

En tendens som sågs bland resultatartiklarna var att mödrar i högre grad deltog i studierna 

tillsammans med sina barn jämfört med fäderna. I nio av de 15 artiklarna deltog 

huvudsakligen mödrar. Fem av studierna var direkt riktade till mödrar (Agarwal et al. 

2011; Gaidhane et al. 2013; Hoare et al. 2014; Hoeft et al. 2010; Perera et al. 2012). Även 

i de fyra studier som riktades till båda föräldrarna var det främst mödrar som deltog 

(Gläser-Ammann et al 2014; Lucas et al. 2011; Naidu et al. 2012; Wulaerhan et al. 2014). 

I resterande sex artiklar riktades studierna till barnens båda föräldrar utan att precisera 

vilken av föräldrarna som deltog (Gao et al. 2011; Lenčová & Dušková 2013; Machry et 

al. 2013; Naidu et al. 2013; Qiu et al. 2014; Zoe et al. 2011). Ingen av resultatartiklarna 

riktades till fäder. Det skulle kunna antyda att det i högst grad är mödrar som har 

huvudansvaret för barnets omvårdnad. Något som också Alm et al. (2012) tidigare visat 

genom att barnens kariesförekomst oftast speglas av den orala hälsan och vanorna hos 

främst modern. I vissa studier har deltagarna sökts via mödravårdscentraler vilket kan 

vara en orsak till att fäder deltagit i mindre grad. En studie som däremot undersökte fäders 

förståelse för deras barns munhygienrutiner visade att de ansåg att barnens orala hälsa var 

av betydelse, men att de inte själva aktivt deltog i barnens munhygienrutiner (Swan et al. 

2010). 

Resultatet visade samband mellan social klass/föräldrarnas utbildningsnivå och 

kariesprevalens bland barnen. Dock var det inte alltid ett stadigt samband som 

ökade/minskade i takt med variablerna social klass/föräldrarnas utbildningsnivå. 

Undantag fanns till exempel i Indien där kariesprevalensen ökade igen i överklassen, 

istället för att minska i takt med stigande social klass (Agarwal et al. 2011; Perera et al. 

2012). Gaidhane et al. (2013) visade i en annan indisk studie att i de båda lägsta sociala 

klasserna var prevalensen obefintlig, medan den ökade från medelklassen och uppåt. Här 

tillhörde också majoriteten av deltagarna övre medelklass/överklass, vilket kan ge ett 

snedfördelat resultat som inte helt speglar verkligheten. En annan faktor som kan bidra 

till barns lägre kariesprevalens i lägre sociala klasser är föräldrarnas ekonomi. De kanske 

inte har möjlighet eller råd att ge sina barn likande kariogen kost som föräldrarna i de 

högre sociala klasserna med högre utbildning. Det skulle också kunna förklara varför 

barnens kariesprevalens i vissa fall stiger i takt med att de sociala klasserna och 

föräldrarnas utbildningsnivå ökar. De har då råd att ge barnen kariogen kost. 
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Eftersom tiden är en av faktorerna vid kariesutveckling (Fejerskov et al. 2008), kan 

kariesprevalensen antas vara högre ju äldre barnen i studierna är. Variationen av 

kariesprevalensen (Tabell 4) kan då delvis förklaras med att åldern på barnen i studierna 

skiljer sig åt. Den allra lägsta kariesprevalensen på tre procent sågs bland två- till 

treåringar i Australien (Lucas et al. 2011). Den siffran kan jämföras med svensk 

kariesprevalens bland treåringar som låg på fyra procent år 2013 (SoS 2015). Den låga 

prevalensen hos de båda länderna kan eventuellt förklaras med att Australien har en 

tandvård och integrerade munhälsovanor i samhället som liknar Sveriges. Samtidigt visar 

Lucas et al. (2011) att 85 procent av Australiens två- till treåringar inte hade besökt 

tandvården de senaste tolv månaderna. Det kan verka motsägelsefullt, samtidigt visade 

inte studien om eller när de tidigare besökt tandvården. Tidigare tandvårdsbesök kan ha 

förekommit för mer än tolv månader sedan. Föräldrarna hade ändå en medvetenhet om 

att goda munhälsovanor bör introduceras tidigt, som kan kopplas till den låga 

kariesprevalensen bland barnen.  

En systematisk litteraturstudie som liknade vår litteraturstudie gjordes av Hooley et al. 

(2012). Där undersöktes föräldrars påverkan för utveckling av karies hos yngre barn. 

Flera likheter kan ses mellan litteraturstudierna, däribland barnens åldersspann, sökorden 

och delar av resultatet. Hooley et al. (2012) fann också ett samband mellan 

kariesprevalens bland barnen och föräldrarnas sociala klass, inkomstnivå och 

utbildningsnivå. Den systematiska litteraturstudien undersökte även andra sociala 

faktorer som inte undersöktes i vår studie. Bland annat var ensamstående föräldrar, 

familjestorlek och barnens födelseordning i syskonskaran kopplat till högre 

kariesprevalens. Något som Hooley et al. (2012) beskrev var bristen på studier som 

undersökte föräldrars attityder och kunskaper gällande barns orala hälsa. Det var även 

något som uppmärksammandes i vår studie.  

Benägenheten för individer att delta i frivilliga studier kan vara högre bland de friskare 

än bland de sjukare, vilket kan ge ett snedfördelat resultat. Liknande diskuterades även i 

studien av Lenčová & Dušková (2013). Utsatta familjer väljer i större utsträckning 

beteenden som är sämre för den orala hälsan vilket kan leda till högre kariesprevalens 

bland barnen (SoS 2013). Föräldrarna kan i de fallen antas vara mindre intresserade av 

kariesprevention. Den attityden kan styra föräldrarnas deltagande i studier kopplat till 

barnens kariessituation. Studier som kartlägger kariesprevalens bland barn når då kanske 

inte de mest utsatta, där kariesprevalensen kan vara ännu högre än vad studieresultaten 

visar. 

När det gäller hälsofrämjande arbete räcker det inte med att endast informera och ge 

kunskap (Arborelius 2011), det är även viktigt att ha en förståelse för förälderns redan 

befintliga kunskap och attityd (Schroth et al. 2007). Med ett individcentrerat 

tillvägagångssätt, med hänsyn till individens livssituation, kan föräldrarnas motivation 

stärkas till ett mer hälsofrämjande beteende gällande barnens orala hälsa (Yevlahova & 

Satur 2009).  
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6. KONKLUSION 

Konklusionen av litteraturstudien är att barnens munhälsovanor är kopplat till 

föräldrarnas attityder. Attityderna präglas av varifrån föräldrarnas kunskap kommer och 

hur starkt rotad den traditionella synen är. Yngre barns kariessituation var starkt 

förknippad med sociala faktorer som påverkar familjen. Tendensen var att högre social 

klass och inkomst- och utbildningsnivå hos föräldrarna minskade kariesprevalensen bland 

barnen. Vidare studier som undersöker orsakssamband mellan föräldrars attityder och 

barnens kariesprevalens skulle kunna vara en tillgång i tandvårdens hälsofrämjande 

arbete. 
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Bilaga 2 – Resultatartiklarnas kvalitetsgrad 
 

Tabell 2. Resultatartiklarnas kvalitetsgrad. 

Författare, år, 

kvalitetsgrad 

Syfte Urval Metod Huvudresultat 

Agarwal et al. 

2011. 

God, 92 % 

Att undersöka 

sambandet mellan 

moderns riskfaktorer 

och ECC bland 

skolbarn. 

150 barn mellan 

3-5 år deltog 

tillsammans 

med sina 

mödrar. 

Data samlades in med 

hjälp av frågeformulär 

till mödrarna, samt 

klinisk undersökning 

av mödrarna och 

barnen. 

Signifikanta skillnader 

kunde ses i mödrarnas 

kariesaktivitet, hög S. 

mutans förekomst, 

utbildningsnivå, 

socioekonomisk status, 

sockerkonsumtion och 

deras barns 

kariesförekomst. 

Gaidhane et 

al. 2013. 

God, 83 % 

Att ta reda på 

prevalensen av ECC 

och undersöka 

eventuellt samband 

mellan matvanor 

ECC. 

330 barn mellan 

2-5 år deltog 

tillsammans 

med deras 

mödrar eller 

vårdnadshavare. 

Intervju genom 

frågeformulär till 

mödrarna eller 

vårdnadshavarna och 

klinisk undersökning 

av barnen. 

Prevalensen av ECC i 

populationen var 31.81 %, 

och det fanns ett 

signifikant samband 

mellan flaskmatning och 

högre förekomst av ECC. 

Gao et al. 

2011. 

God, 100 % 

Att undersöka 

invandrarbarns 

munhälsa och 

identifiera 

bestämningsfaktorer 

gällande beteende-och 

sociodemografiska 

faktorer. 

138 

invandrarbarn i 

5-årsåldern 

deltog i studien 

tillsammans 

med sina 

föräldrar. 

Data samlades in med 

hjälp av frågeformulär 

till vårdnadshavarna, 

samt genom klinisk 

undersökning av 

barnen. 

Kariesförekomsten var 

högre bland 

invandrarbarnen jämfört 

med nationell 

kariesstatistik, både 

jämfört med landsbygden 

och i städerna. 

Gläser-

Ammann et 

al. 2014. 

God, 92 % 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

skolbaserade 

munhälsovårdsprogra

m och att anpassa det 

till dagens 

samhällsbehov. 

96 barn i 5-6 

årsåldern deltog 

tillsammans 

med deras 

föräldrar. 

Data samlades in med 

hjälp av frågeformulär 

till föräldrarna, samt 

från fynd genom den 

årliga kliniska 

skolundersökningen 

av barnen. 

Kariesförekomsten bland 

barnen hade samband 

med föräldrarnas 

utbildningsnivå, inkomst 

samt ursprung. 

Hoare et al.  

2014. 

God, 100 % 

Att undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

mödrar vid val av 

dryck till sina barn. 

32 mödrar i en 

större kohort 

från en annan 

studie deltog. 

Data samlades in 

genom djupintervjuer 

med öppna frågor. 

Flera teman uppkom som 

påverkade valet av dryck, 

som till exempel barnets 

ålder, barnets 

temperament och i vilka 

situationer man befann 

sig. 
Hoeft et al. 

2010. 

God, 90 % 

Att undersöka 

förståelsen hos 

låginkomsttagande, 

stadsboende 

mexikansk-

amerikanska mödrars 

tro, uppfattning, 

kunskap och beteende 

kring orsakerna till 

karies. 

48 mödrar 

deltog i studien. 

Deras barn 

skulle vara 

under 10 år, 

med målet att 

det yngsta 

skulle vara 

yngre än 5 år. 

Data samlades in 

genom djupintervjuer 

med öppna frågor.. 

Även då många uttryckte 

osäkerhet, tog alla mödrar 

upp olika orsaker till 

karies. Förutom godis 

kunde de sällan se risker i 

andra kariogena 

livsmedel. De visste inte 

eller utförde inte 

rekommenderade 

munhygienrutiner. 

Lenčová & 

Dušková 

2013. 

God, 83 % 

Att undersöka vad 

som kännetecknar 

munhälsorelaterade 

attityder och 

beteenden hos 

tjeckiska föräldrar till 

förskolebarn. 

796 föräldrar till 

3-5-åringar 

deltog i studien. 

Data samlades in 

genom att föräldrarna 

fick fylla i ett 

frågeformulär. 

Analysen visade tre 

faktorer; Tandborstning – 

förväntad betydelse och 

föräldrars effektivitet, 

Intern karieskontroll och 

Extern karieskontroll. 

Medianvärdet för alla tre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed/?term=Hoare%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24997015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed/?term=Len%C4%8Dov%C3%A1%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24308400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed/?term=Len%C4%8Dov%C3%A1%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24308400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed/?term=Du%C5%A1kov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24308400
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faktorerna ökade i takt 

med stigande SES och 

moderna utbildningsnivå. 

Lucas et al. 

2011. 

Medel, 75 % 

Att undersöka om 

australiska barns 

erfarenheter av dålig 

munhälsa har 

samband med vart de 

bor. 

4606 2-3-

åringar med 

deras 

vårdnadshavare 

deltog. 

Data samlades in 

genom att föräldrarna 

intervjuades och fick 

fylla i frågeformulär. 

Barn från 

huvudstadsområdet var 

mindre benägna att ha 

föräldrarapporterad karies 

och mer benägna att 

borsta tänderna två gånger 

per dag samt ha använt 

tandvård, jämfört med 

barn från andra stater. 

Machry et al. 

2013. 

God, 100 % 

Att bedöma 

sambanden mellan 

socioekonomiska och 

psykosociala faktorer 

samt användning av 

tandvården av barn i 

åldern 1-5 år. 

478 barn i 

åldern 1-5 år 

deltog. 

Data samlades in 

genom klinisk 

undersökning av 

barnen och 

frågeformulär till 

föräldrarna. 

Användningen av 

tandvård varierade 

beroende på föräldrarnas 

socioekonomiska status, 

och även anledningen till 

att besöka tandvården. 

Barn vars föräldrar 

bedömde sin egen 

munhälsa som ”dålig” och 

föräldrar med låg 

socioekonomisk status var 

mindre benägna att 

besöka tandvården i 

förebyggande syfte. 

Naidu et al. 

2012. 

God, 90 % 

Att undersöka och 

förstå föräldrar och 

vårdgivares erfarenhet 

av munhälsovård för 

sina barn i 

förskoleåldern och 

hur, inom sitt eget 

sociala sammanhang, 

detta kan ha format 

deras attityder och 

beteenden gällande 

munhälsa. 

28 föräldrar 

deltog. 

Data samlades in 

genom 

gruppdiskussioner 

med deltagarna, tre 

gruppdiskussioner på 

tre förskolor. 

Det framkom en viss 

ambivalens av betydelsen 

av mjölktänder, vikten av 

fluoranvändning och när 

barnet bör tas till 

tandvården för första 

gången. De flesta 

föräldrar förstod dock 

vikten av goda 

munhygien- och 

kostvanor. Det uttrycktes 

en bristande tillgång till 

pediatrisk tandvård och 

information om 

munhälsovård. 

Naidu et al. 

2013. 

God, 92 % 

Att beskriva 

förekomsten och 

svårighetsgraden av 

ECC bland 

förskolebarn i 

Trinidad och utforska 

sambandet mellan 

ECC och sociala och 

beteendemässiga 

bestämningsfaktorer. 

251 barn mellan 

3-5 år med 

föräldrar deltog. 

Data samlades in 

genom klinisk 

undersökning av 

barnen samt 

frågeformulär till 

föräldrarna. 

Förekomsten av ECC var 

29,1 % och förekomsten 

av allvarlig tidig 

barndomen karies var 

17,5 %. 29,9 % av barnen 

hade visst 

behandlingsbehov, 12 % 

var i behov av akut vård 

eller remiss. Analysen 

visade en högre frekvens 

av synlig karies för barn 

som åt söta mellanmål 

mer än två gånger per 

dag. 
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Perere et al. 

2012. 

God, 83 % 

Att beskriva 

kariesförekomsten I 

en kohort av 

förskolebarn I Sri 

Lanka, Gampaha. 

410 

förskolebarn i 

åldern 2-5 år 

deltog 

tillsammans 

med sina 

mödrar. 

Barnen genomgick en 

klinisk undersökning, 

och mödrarna 

genomgick en intervju 

utefter ett 

frågeformulär. 

Inget av barnen hade 

tandläkarbesök som rutin. 

Förekomsten av karies 

bland barnen ökade med 

åldern, vid 5 års ålder var 

kariesförekomsten 68,8 

%. Flickorna hade en 

signifikant högre 

prevalens av karies 

jämfört med pojkarna. 

Qiu et al. 

2014. 

Medel, 75 % 

Att undersöka 

faktorer relaterade till 

karies bland barn, och 

hur dessa faktorer 

påverkar sjukdomen. 

1332 barn i 5-

årsåldern deltog 

tillsammans 

med sina 

vårdnadshavare. 

Barnen genomgick 

klinisk undersökning 

och vårdnadshavarna 

fyllde i ett 

frågeformulär. 

Socioekonomiska faktorer 

influerade barnens 

munhygienrutiner 

beroende på deras 

vårdnadshavares 

kunskaper och rutiner 

angående munhälsa. 

Wulaerhan et 

al. 2014. 

God, 100 % 

Att få en större 

epidemiologisk 

förståelse av 

sambandet mellan 

ECC-prevalens och 

relevanta 

socioekonomiska, 

beteende- och föräldra 

villkor bland 3-5-

åriga barn, och att 

analysera riskfaktorer 

för utveckling av 

ECC. 

670 deltagande 

barn i åldern 3-5 

år med deras 

vårdnadshavare. 

Barnen genomgick 

klinisk undersökning 

och vårdnadshavarna 

fyllde i ett 

frågeformulär. 

74,2 % av barnen hade 

ECC, och förekomsten av 

svår ECC var 40,1 %. 

Mer än 99 % av barnens 

karies var obehandlade. 

Statistiskt signifikanta 

samband konstaterades 

mellan högre ECC-

prevalens och ökad ålder 

samt lägre 

socioekonomisk 

bakgrund. Större 

munhälsokunskap hos 

vårdnadshavaren och 

positiva 

munhygienbeteenden 

befanns vara skyddande. 

Zhou et al. 

2011. 

God, 92 % 

Att undersöka 

sambandet mellan 

ECC och relevanta 

socioekonomiska, 

beteendemässiga och 

biologiska upplevelser 

i barnets liv. 

394 2-åriga barn 

deltog 

tillsammans 

med deras 

vårdnadshavare. 

Barnen genomgick 

klinisk undersökning 

och vårdnadshavarna 

fyllde i ett 

frågeformulär. 

109 barn hade ECC, 285 

var kariesfria. Analysen 

visade ett signifikant 

samband mellan ECC och 

moderns utbildningsnivå 

vid barnens födelse. 


