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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att studera kunskapen om karies samt munhälsobeteende hos 

tioåringar. Metod: Studien var en tvärsnittsstudie som genomfördes via ett enkätformulär som bestod 

av 11 frågor som kunde delas in i tre avsnitt, bakgrund, kunskap om karies och munhälsobeteende. 

Enkäten delades ut till 141 tioåringar  i områdena Kristine, Ljungarum, Järstorp och Sofia i Jönköping. 

Resultat: Totalt deltog 93 tioåringar, 57 pojkar och 36 flickor. Tioåringar med föräldrar som var 

födda i Sverige var 60 stycken och 33 tioåringar hade förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige.  

Resultatet visade att tioåringarna allmänt hade en god kunskap om karies och goda 

munhälsobeteende. Det visade en signifikant skillnad att pojkar hade mer kunskap om hur karies 

uppstod jämfört med flickor. Skillnaden i kunskap om karies och munhälsobeteende mellan tioåringar 

med föräldrar som var födda i Sverige och tioåringar med förälder/föräldrar som inte var födda i 

Sverige var statistiskt signifikant. Slutsats: Generellt hade tioåringarna en god kunskap om karies och 

goda munhälsobeteenden. Tioåringar med förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige hade mindre 

kunskap om karies och munhälsobeteende jämfört med tioåringar med föräldrar som var födda i 

Sverige. 

 

Nyckelord: Barn, karies, kunskap, munhygienvanor, utländsk bakgrund 



 

 

Summary 

Knowledge about caries and oral health behavior in 

ten-years olds 

Purpose: The purpose of the study was to investigate knowledge about caries and oral health 

behaviour (OHB) among ten-year olds. Method: The study was a cross-sectional study performed 

with a questionnaire. The questionnaire is based on 11 questions, divided into three sections. The 

questionnaire was given to 141 children evenly distributed among the genders in the areas Kristine, 

Ljungarum, Järstorp and Sofia in Jönköping. Results: In total 93 children participated in this study. 

60 children had parents born in Sweden and 33 had parents that was not born in Sweden. Results 

shows that children have in general a good knowledge about caries and OHB. Boys had significant 

more knowledge than girls regarding the causes of caries. When comparing the knowledge between 

children that has parents born in Sweden to children that has parents not born in Sweden, a significant 

difference was shown in the knowledge about caries and OHB. Conclusion:  In general children have 

good caries knowledge and OHB. Children with parents born outside of Sweden had inadequate 

knowledge about caries and OHB. 
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Inledning 

Tandhälsan hos barn har förbättrats under lång tid. Då andelen kariesfria barn i dagsläget är hög visar 

Socialstyrelsen (2009) att förbättringen har avtagit. I dagsläget är den större delen av barn i Sverige 

kariesfria och har aldrig haft en kariesskada. Dock har tandhälsan hos barn med kariesskador 

försämrats under en tioårsperiod. Kariesskadorna hos dessa barn och tandvården har inte lyckats 

förebygga försämringen (Socialstyrelsen, 2009). 

 

God tandhälsa definieras enligt tandvårdslagen som avsaknad av obehag och smärta i munhålan, 

avsaknad av karies som är obehandlad samt få lagade tänder. Förmågan att kunna tugga obehindrat 

och ett godtagbart bett ur individens utseendemässiga synpunkt är viktigt för att uppnå en god 

tandhälsa (SOU, 2002). Gällande barns tandhälsa har föräldrar den avgörande rollen för bra beslut 

som leder till en god tandhälsa hos barn upp till tolv år (Fejerskov & Kidd, 2008).  

 

Skillnader i barns tandhälsa kan påverkas av faktorer såsom kunskap, munhygienvanor, kost och 

socioekonomiska faktorer (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). Det är av vikt 

att undersöka vad tioåringar kan om de olika faktorerna för att kunna förbättra arbetet med 

förebyggande åtgärder som tandhygienist. 

Bakgrund 

Karies 

Karies är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn världen över (SBU, 2007). WHO´s mål för 2020 

för Europa är att barn vid tolv års ålder inte ska ha mer än en och en halv skadade eller fyllda tänder 

på grund av karies. Målet nådde Sverige redan vid 1998. Därefter har förbättringen av tandhälsan hos 

barn avtagit (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Karies definieras som förlust av dental hårdvävnad. Förlusten av mineraler sker via kemisk 

demineralisering som orsakas av metabolism inne i biofilmen på tandytan. Det bidrar till en sänkning 

av pH-värdet i munhålan och mineralerna tränger ut ur emaljen. För att behålla en frisk tandyta krävs 

en fysiologisk jämvikt mellan mineralen i tanden och biofilmen. Balansen av demineralisering och 

remineralisering, det vill säga lågt- respektivt högt pH-värde, är betydande för inte förlora mineralerna 

i tandytan (Fejerskov & Kidd, 2015).  

 

Den orala miljön är utformad för att motverka förlust av mineraler genom saliven samt att tungan och 

kinderna rengör tänderna från biofilm. Dessa komponenter hjälper till att skölja och göra rent 

tänderna för att skydda mot karies. Karies är en multifaktoriell sjukdom där det finns många faktorer 

som påverkar utvecklingen av sjukdomen (SBU, 2007). För att upprätthålla en god balans i munhålan 

är det många faktorer som påverkar. Viktiga faktorer på tandnivå som är avgörande för balansen 
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mellan demineralisering och remineraliseringen är fluorinnhållet i saliven, mikrobiella arter i 

munhålan och bufferkapaciteten. På individnivå är det kunskap, utbildning, inkomst, attityd och 

beteendefaktorer som har störst inverkan på kariesrisk (Fejerskov & Kidd, 2008). 

 

För att stoppa utvecklingen av en kariesskada och förhindra uppkomsten av nya kariesskador är fluor 

den mest verksamma kemiska substansen. Syftet med fluorbehandlingar är att tillsätta fluoridjoner på 

tandytan för att förhindra demineralisation vilket bidrar till en starkare emalj som har högre skydd 

mot karies. Fluoridjonens verkningsmekanism innebär att försämra metabolismen hos 

kariesbakterierna vilket leder till mindre syraproduktion, samt att mikroorganismerna får sämre fäste 

på tandytan (Hansson & Ericson, 2014). SBU (2002) styrker i deras studie att fluortandkräm 

reducerar effekten på karies. Högre fluorhalt i tandkrämerna vid daglig borstning har en effektivare 

påverkan mot karies hos permanenta unga tänder.  

Faktorer som påverkar barns orala hälsa 

Kunskap 

Enligt WHO (2013) är bristfällig kunskap om karies en riskfaktor. För att förebygga karies och sprida 

kunskapen har tandvårdspersonalen en stor roll. Det är viktigt att kunskapen är anpassad till barnet 

för en god kooperation och beteendeförändring (Koch, Poulsen, Espelid & Haubek, 2017). 

 

Kunskap som kariesförebyggande åtgärder har betydelse för i vilken utsträckning av 

munhälsobeteende som vidtas. Mammans kunskap om kariesförebyggande åtgärder har större 

betydelse för hur mycket kunskap barnet har än pappans kunskap. Sju- till tolvåringar som har 

kunskap om kariesförebyggande åtgärder har större chans att borsta sina tänder två gånger om dagen 

(Folayan et al., 2014). 

 

Gill, Stewart, Chetcuti, och Chestnutt (2011) har intervjuat tio och elva åringar om deras motivation 

och förståelse av tandborstning. Resultatet visade att tandborstning var åsidosatt på grund av trötthet 

eller annat som tog uppmärksamheten. Tio och elva åringars motivering till att borsta tänderna 

handlade om att tänderna kunde ramla ut eller som estetisk vård. Slutsatsen utifrån resultatet var att 

mer kunskapsinriktade åtgärder var aktuellt för tio och elva åringar.  

Munhygienvanor 

För att effektivt ta bort biofilmen och förebygga kariesskador är tandborstning av största vikt hos barn 

och ungdomar. Tandborstning i kombination med fluortandkräm har en betydligt större effekt mot 

kariesskador än enbart tandborstning (SBU, 2002). 

 

Norderyd et al. (2015b) har studerat tandhälsoförändringar hos 3-80 åringar under 40 år genom fem 

epidemiologiska tvärsnittsundersökningar. Syftet med undersökningen var bland annat att studera 

munhygienvanor inom den orala hälsan. Resultatet bland tioåringar visade att ungefär 85 % borstade 

sina tänder två gånger om dagen med fluortandkräm vilket visar en ökning genom 40 års tid. 
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Folktandvården region Jönköpings län (2017) rekommendationer är att föräldrar ska hjälpa till med 

tandborstning fram till barnet är tio till elva år och att tandborstning ska ske med fluortandkräm. På 

undersökningskontrollen vid tio år ska information ges till föräldrar och barn om att tandborstning 

ska ske med fluortandkräm två gånger om dagen.  

 

Förutsättningen för att ett barn ska bibehålla en god oral hälsa beror till stor del på föräldrars 

tandborstvanor och inställningen till tandborstning. Föräldrar behöver lära och uppmuntra sina barn 

att borsta tänderna. Barn har ett behov av att bli påminda om när och vad som ska göras för att skapa 

sig en rutin (Cortés, Réategui-Sharpe, Spiro & García, 2012).  

Kostvanor 

Kosten spelar en stor roll i kariesutvecklingen. För att en kariesskada ska uppstå kan förhållandet 

mellan kost och karies beskrivas som intaget av jäsbara kolhydrater samt i vilken frekvens intagen sker 

under dagen. Syraproduktionen i munhålan ökar när kolhydrater och socker intas frekvent (Fejerskov 

& Kidd, 2015). Peres et al. (2016) har i sin studie undersökt kariesprevalensen under tid och  jämförde 

sockerintaget med kariesskador hos samma individ vid sex, 12 och 18 års ålder. Det visade tydligt att 

barn med hög konsumtion av socker hade betydligt fler kariesskador än barn med låg 

sockerkonsumtion. 

 

För att förebygga kariesrisken gällande barns kostvanor bör intaget vara fem till sex gånger om dagen, 

tre huvudmål och två till tre mellanmål. Småätande bör undvikas och sötsaker rekommenderas att äta 

en gång i veckan (Koch et al., 2017). Folktandvården region Jönköpings läns riktlinjer (2017) utgår 

ifrån samma som Koch et al., (2017) kostmönster för att riskbedöma barnen samt rekommenderar att 

dricka vatten vid törst mellan måltiderna. 

Socioekonomi 

Socioekonomiska faktorn, nationalitet, kan vara en möjlig förklaring till skillnader i tandhälsan. Barn 

från en låg socioekonomiskt grupp är mer utsatt för sämre tandhälsa och en påtaglig del av barn med 

utländskt bakgrund har en rapporterad sämre tandhälsa (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2011). 

En av de största riskfaktorerna till försämrad tandhälsa hos en låg socioekonomisk grupp som 

utlandsfödd är att tandvårdsbesök oftare undviks trots att behovet finns (Socialstyrelsen, 2014; Hjern 

& Grindefjord, 2000). 

Tioåringar 

Tioåringar befinner sig i en utveckling där livssynen är väldigt konkret. En tioåring behöver ha klara 

exempel och illustrationer för att reda ut problem och hitta lösningar. Barnet har även svårt att skilja 

sin egen uppfattning från verkligheten. En tioåring tenderar lätt att omtolka verkligheten så att den 

stämmer överens med sin egna uppfattningar. Detta leder till att barnet upptäcker att vuxna kan ha fel 

och utvecklar en självgodhet som då innebär mer eget val (Evenshaug & Hallen, 2001).  
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Utvecklingen av oral hälsa har förbättrats under 40 års tid bland tioåringar. Kariesförebyggande 

program modifieras utifrån ny vetenskap för att uppnå en hög kariesfrihet. Bland tioåringar år 2013 

var 61 procent kariesfria i Jönköping, medelvärdet av skadade och fyllda tänder var 0,9. Från 2003 till 

2013 ökade kariesfria tioåringar med nio procent. Detta visar en generell förbättring men fortfarande 

finns kariesskador kvar hos tioåringar (Norderyd et al., 2015a).  

 

Riskfaktorer hos tioåringar är nyerupterade tänder som är mycket mer mottagliga för karies då 

tänderna inte har utsatts för den orala miljön en längre tid och är mer känsliga för kariogena 

syraangrepp. Kring tio års ålder erupterar första och andra premolaren i över- och underkäken och 

hörntänderna i underkäken. Fissurerna i de första permanenta molarerna är djupa vilket skapar ett 

predilektionställe för karies (Koch et al., 2017). De vanligaste kariesskadorna bland tioåringar är 

placerade ocklusalt (SBU, 2007).  

 

Peres et al. (2016) har studerat konsumtionen av socker och kariesförändringar hos barn från sex år 

och 12 års ålder. Resultatet visade att barn som är sex år har färre kariesskador än vid 12 år samt att 

det har skett förändringar gällande småätande och tandborstvanor mellan åldrarna.  

 

Tandborstning kräver en utvecklad finmotorik i händerna för att komma åt alla ytor på tänderna. 

Tioåringars förmåga att använda tandborsten för fullständig rengöring från biofilm varierar beroende 

på deras fysiska och neurologiska utveckling. Detta innebär att alla tioåringar inte har den utvecklade 

finmotoriken som krävs för en fullständig tandborstning (Sharma, Yeluri, Jain & Munshi, 2012). 

Problemformulering 

Tioåringar rekommenderas att ta mer eget ansvar över sina egna tänder så som att borsta tänderna 

själv (Folktandvården regions Jönköpings län, 2017). Trots ökat eget ansvar av tänderna så är 

tioåringars nyerupterade tänder, bristfälliga finmotorik och förändring av kostvanor riskfaktorer som 

kan bidra till karies (Peres et al., 2016; Sharma et al., 2012; Koch et al., 2017). Därför är det viktigt att 

undersöka vilken kunskap om karies tioåringar har och vilka munhälsobeteenden som tillämpas. 

Studien kan ge kunskap som underlag om vilka åtgärder som tandvården kan tillämpa för att 

förebygga tandhälsan hos barn. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att studera kunskapen om karies samt munhälsobeteende hos tioåringar. 

Frågeställningar 

- Vilken kunskap har tioåringar om karies? 

- I vilken utsträckning tillämpar tioåringar munhälsobeteende? 

- Finns det någon skillnad mellan könen gällande kunskap om karies samt munhälsobeteende? 

- Finns det någon skillnad mellan tioåringar med föräldrar födda i Sverige och tioåringar med 

förälder/föräldrar inte födda i Sverige gällande kunskap om karies samt munhälsobeteende? 



6 

 

Material och metod 

Studien var en tvärsnittsstudie. Data utgick ifrån redan insamlat material från tidigare studie som 

ingick i en serie av fem epidemiologiska tvärsnittsstudier som studerade fyra områden i Jönköping 

(Norderyd et al., 2015b). Jönköping är en medelstor stad i Sverige och hade år 2013 en befolkning på 

13.800 invånare i åldersklassen 6-15 år (Jönköpings kommun stadskontor, 2016). Tandvård för barn 

är avgiftsfri fram till 19 år och från tre år är det fritt val mellan allmän- och privattandvård (Region 

Jönköpings län, 2017; SFS 185:125).  

Urval 

Deltagarna i studien kommer från fyra områden i Jönköping, Kristine, Ljungarum, Sofia och Järstorp. 

Urvalet skedde slumpmässigt och jämt fördelat inom de fyra områdena. Deltagarna till studien var 

tagna ur befolkningsregistret där personuppgifter och kontaktuppgifter erhållits. Inklusionskriterierna 

var att deltagarna skulle vara födda år 2003. Studiens mål var att studera 100 stycken tioåringar jämnt 

fördelat över könen. I alla fem epidemiologiska studierna hade ett visst bortfall av deltagare skett på 

grund av att de tillfrågade personerna inte gett respons på inbjudan eller velat delta av olika 

anledningar. För att säkerhetsställa tillräckligt med deltagare skickades 141 inbjudningar ut. Inbjudan 

till delaktighet av studien skickades till föräldrarna via brev och om möjligt via telefonkontakt. I 

samband med inbjudan förklarades syftet med studien och kontaktuppgifter vid funderingar. Inbjudan 

innehöll även en blankett med information om samtycket som skulle tas med till kliniken.  

Datainsamling 

Enkät  

Tillgången till materialet kommer från Jönköpingsstudien 2013 och godkändes att användas i studien 

av projektledaren. Frågorna var vedertagna och använts i tidigare studie vilket höjer validiteten. Vissa 

av frågorna var utvalda ur ett större frågeformulär för att frågorna skulle vara relevanta till syftet. 

Enkäten innehöll 11 frågor (bilaga 1) som kunde delas in i tre avsnitt, bakgrund, kunskap om karies 

samt munhälsobeteende. Frågorna som berörde bakgrunden var fyra stycken och bestod av kön, född i 

Sverige, mor född i Sverige och far född i Sverige. Tre frågor tillhörde avsnittet kunskap om karies och 

berörde frågor om hur hål i tänderna uppstår, hur syra i munhålan bildas och vad fluor gör. Det sista 

avsnittet omfattade munhälsobeteende och berörde fem frågor om tandvårdsbesök, småätande, 

dryckesvanor, tandborstnings frekvens samt måltidsvanor. 

 

Under avsnittet bakgrund var svarsalternativen ja, nej samt flicka eller pojke. Frågan om hur hål i 

tänderna uppstår hade svarsalternativen ja och nej. Frågan om hur syra i munhålan bildas var 

svarsalternativen mat och saliv, saliv och socker, bakterier och socker och vet ej. Kunskapsfrågan om 

vad fluor gör var svarsalternativen stärker emaljen, stärker tandköttet, gör tänderna vita och vet ej. 

Frågan om tandvårdsbesök hade svarsalternativen både 2011 och 2012, enbart 2011, enbart 2012 och 
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inget av åren. Frågorna som berörde småätande och dryckesvanor hade svarsalternativen varje dag, 

ofta (flera gånger i veckan), någon gång och aldrig. Svarsalternativen för frågan om 

tandborstfrekvens var flera gånger om dagen, två gånger om dagen, en gång om dagen, någon gång 

ibland och aldrig. Frågan om hur många huvudmål som äts per dag hade svarsalternativen 0, 1, 2, 3 

och 4 eller fler. 

Tillvägagångssätt 

Inbjudan till deltagande av studien innefattade en klinisk- och röntgenologisk undersökning utöver 

enkäten. Om deltagarna inte hade möjlighet att komma till kliniken på dagtid fanns möjlighet att delta 

i studien på eftermiddagstid. I samband med den kliniska- och röntgenologiska undersökningen fick 

föräldrar och barn besvara en större webbenkät om tandvårdsvanor och tandhälsa. Föräldrarna 

lämnade in en blankett om samtycke till deltagandet i studien innan undersökningen på kliniken. 

Deltagarna exkluderades om samtycke till deltagande av studien inte lämnades in.  

Statistisk analys 

Insamlad data analyserades med hjälp av det statistiska analysprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences [SPSS], version 21.0. Kön, hemland, tandvårdsbesök, kost- och dryckesvanor, 

tandborstningsvanor, kunskapen om utvecklingen av karies och fluorets verkningsmekanism var 

studiens kvalitativa variabler. Antal huvudmål var en kvantitativ variabel. Statistisk analys användes 

vid jämförandet av kunskap om karies samt munhälsobeteende med Sverige som födelseland eller inte 

och flicka eller pojke. I den statistiska analysen dikotomiserades svarsalternativen som ansågs vara 

rätt och de som ansågs som fel. På frågan den syra man får hål i tänderna av beaktades bakterier och 

socker som rätt svarsalternativ. På frågan vad gör fluor hade stärker emaljen antagits som rätt. 

Svarsalternativet både 2011 och 2012 beaktades som rätt svarsalternativ på frågan var du hos 

tandvården både 2011 och 2012. Aldrig och någon gång beaktades som rätt svarsalternativ på 

frågorna äter du bullar, kex eller dylikt mellan måltiderna och dricker du läsk, energidryck eller saft 

mellan måltiderna. Frågan hur ofta borstar du dina tänder hade svarsalternativet 2 gånger om dagen 

antagits som rätt. Svarsalternativet 3 gånger om dagen beaktades som rätt på frågan hur många 

huvudmål äter du per dag. I analysen redovisades om tioåringars föräldrar var födda i Sverige eller 

inte, sedan dikotomiserades de föräldrarpar med minst en förälder som inte var född i Sverige till en 

variabel. Variablerna analyserades genom Chi-två test Fisher´s exact test då materialet var litet. 

Statistisk signifikansnivå var 0,05. Studien innehöll en deskriptiv analys samt jämförande analyser och 

redovisades genom tabeller och figurer med antal (n) och procent. I resultatet avrundades 

svarsprocenten till heltal och halvtal.  

Etiska överväganden 

Studien har fått ett etiskt godkännande av Etiska Kommitten vid Linköpings Universitet, Linköping, 

Sverige (DN 2012/191-31). Studien följde de etiska regler som beskrevs i Helsingforsdeklarationen 

(Vetenskapsrådet, 2011). Studiens urval följde rättviseprincipen då deltagarna valdes slumpmässigt 

och behandlades lika oavsett ursprung och socioekonomisk bakgrund. Informationskravet uppnåddes 
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då vårdnadshavarna hade fått information om studiens syfte. Deltagargruppen i studien var tio år och 

minderåriga, därmed riktades informationskravet till barnets vårdnadshavare och till barnet. 

Autonomiprincipen och samtyckeskravet har tagits hänsyn till i studiens etiska övervägande då 

medverkandet i studien var frivillig. Insamlingen av data skedde anonymt så att författarna inte kunde 

spåra deltagarna. Uppgifter som samlades in var kön samt vilken kunskap deltagarna hade om karies 

samt munhälsobeteende, studien tog då hänsyn till konfidentialitetskravet. Materialet var kodat vilket 

bidrog till att studien beaktade total anonymitet.  Studien följde nyttjandekravet då insamlad data 

endast användes till studiens ändamål. Godhetsprincipen uppfylldes genom att studiens syfte 

grundades i att rikta förebyggande åtgärder till tioåringar. 
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Resultat 

Deltagande/icke deltagande 

Totalt deltog 93 tioåringar i studien, 39 procent (n=36) var flickor och 61 procent (n=57) var pojkar. 

Tioåringarna som inte deltog i studien var 33 procent (n=48). Av dessa var det 14 som inte var nåbara 

via brev eller telefon, fyra hade flyttat, fem hade nyligen besökt tandvården och 25 hade ingen speciell 

anledning, var inte intresserade eller hade inte tid.  

 
Av deltagarna var det 90 som var födda i Sverige och tre som inte var födda i Sverige. Hos tioåringarna 

var det 34 procent (n=33) som inte hade båda föräldrar som var födda i Sverige (tabell 1).  

 
Tabell 1. Fördelningen av tioåringar (n=93) som är födda i Sverige samt deras föräldrar som är födda i Sverige 

mellan könen. 

 Flickor Pojkar Total 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Född i Sverige 35  1 55 2 90 3 

Mamma född i Sverige 22 14 39 18 61 32 

Pappa född i Sverige 22 14 45 12 67 26 

Båda föräldrar födda i Sverige 21 15 39 18 60 33 

Tioåringars kunskap om karies  

Frågan känner du till hur hål i tänderna uppstår och hur detta kan förebyggas besvarades av 93 

tioåringar, bland de så svarade 83 procent (n=77) ja. Resterande 17 procent (n= 16) svarade nej. Det 

var högre andel pojkar som kände till kunskapen om hur hål uppstår och hur detta kan förebyggas 

(tabell 2). Skillnaden var statistisk signifikant, p=0,047. Större andelen, 92 procent bland tioåringar 

med föräldrar som var födda i Sverige har svarat Ja på frågan, än 33 procent bland tioåringar med 

förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige (tabell 2). Jämförelsen mellan tioåringar med föräldrar 

födda i Sverige och tioåringar med förälder/föräldrar inte födda i Sverige visade en signifikant skillnad 

p=0,004.   
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Tabell 2. Skillnaden mellan svarsalternativen på frågan känner du till hur hål uppstår och hur detta kan 

förebyggas hos flickor (n=36) och pojkar (n=57) i procent, samt skillnaden hos tioåringar med föräldrar födda i 

Sverige (n=60) och tioåringar med förälder/föräldrar inte födda i Sverige (n=33) i procent. 

Känner du till hur hål uppstår och hur detta kan förebyggas? 

 Ja Nej p-värde 

Flickor 26%  10%  

0,047 
Pojkar 51% 6% 

Föräldrar födda i Sverige 55% 5%  

0,004 
Förälder/föräldrar inte födda i Sverige 22% 11% 

 

I frågan som berörde den syra man får hål i tänderna av och vad den bildas av var svarsfrekvensen 

100 procent (n=93). Hos tioåringar var det 60 procent (n=56) som hade svarat rätt på frågan, 24 

procent (n=22) visste inte vad syran i munhålan bildas av. Svarsalternativet saliv och socker var det 14 

procent (n=13) som hade svarat och 2 procent (n=2) svarade att syran i munhålan bildades av mat och 

saliv. Skillnaden mellan kunskapen om den syra man får hål i tänderna av, bildas av visade ingen 

statistisk signifikant skillnad, p=0,829, hos flickor och pojkar (figur 1). Gällande svarsalternativet 

bakterier och socker var det 18 procent mer hos tioåringar med föräldrar som var födda i Sverige som 

svarade rätt (figur 2). Det visade ingen statistisk signifikant skillnad, p=0,121.  

 

 
Figur 1. Skillnaden mellan svarsalternativen hos flickor (n=36) och pojkar (n=57) i procent gällande kunskap om 

den syra man får hål i tänderna av, bildas av.  
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Figur 2. Skillnaden mellan svarsalternativen hos tioåringar med föräldrar som var födda i Sverige (n=60) och 

förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige (n=33) i procent gällande kunskap om den syra man får hål i 

tänderna av, bildas av.  

 
Frågan vad gör fluor hade ett externt bortfall med 2 procent (n=2). Hos tioåringar var det 73 procent 

(n=68) som visste vad fluor gör, resterande tioåringars svar var fördelat mellan 11 procent (n=10) 

stärker tandköttet, 4 procent (n=4) gör tänderna vita och 10 procent (n=9) vet ej. Svaret mellan 

flickor och pojkar på frågan om vad fluoret gör visade ingen större procentuell skillnad (figur 3) och 

hade heller ingen statistisk signifikant skillnad, p=1,000. Svarsalternativet som var rätt från 

tioåringarna med föräldrar som var födda i Sverige var 83 procent (n=50) jämfört med tioåringar med 

förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige som var 55 procent (n=18) (figur 4). Signifikansnivån 

var p=0,012 vilket var en statistisk signifikant skillnad.  
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Figur 3. Skillnaden mellan svarsalternativen hos flickor (n=36) och pojkar (n=57) i procent gällande kunskap om 

vad fluor gör.  

 

 
Figur 4. Skillnaden mellan svarsalternativen hos tioåringar med föräldrar som var födda i Sverige (n=60) och 

förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige (n=33) i procent gällande kunskap om vad fluor gör.  

Tioåringars munhälsobeteende 

På frågan var du hos tandvården både 2011 och 2012 var svarsfrekvensen 100 procent (n=93). Det var 

2 procent (n=2) som besökte tandvården enbart 2011 och 4 procent (n=4) besökte tandvården enbart 

2012. Resterande 94 procent (n=87) besökte tandvården både 2011 och 2012. Den procentuella 
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p=0,674 (Figur 5). Mellan tioåringar med föräldrar födda i Sverige och tioåringar med 

förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige var det en statistisk signifikant skillnad, p=0,020. 

Tioåringar med föräldrar födda i Sverige hade 13 procent högre besöksfrekvens hos tandvården både 

2011 och 2012 jämfört med tioåringar med förälder/föräldrar inte födda i Sverige (Figur 6).  

 

Figur 5. Skillnaden mellan svarsalternativen på frågan var du hos tandvården både 2011 och 2012 hos flickor 

(n=36) och pojkar (n=57) i procent. 

 

 
Figur 6. Skillnaden mellan svarsalternativen på frågan var du hos tandvården både 2011 och 2012 hos tioåringar 

med föräldrar födda i Sverige (n=60) och förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige (n=33) i procent. 
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Munhälsobeteende frågan äter du bullar, kex eller dylikt mellan måltiderna hade en svarsfrekvens på 

99 procent (n=92) och frågan dricker du läsk, energidryck eller saft mellan måltiderna hade 

svarsfrekvensen 100 procent (n=93). På ena rätta svaret var det 4 procent (n=4) som aldrig åt bullar, 

kex eller dylikt medan 19 procent (n=18) som aldrig drack läsk, energidryck eller saft mellan 

måltiderna. Andra rätta svaret någon gång hade 76 procent (n=71) svarsfrekvens gällande frågan om 

bullar, kex eller dylikt och frågan gällande läsk, energidryck eller saft hade svarsfrekvens på 69 procent 

(n=64). Det var 17 procent (n=16) som svarade ofta (flera gånger i veckan) på frågan gällande bullar, 

kex eller dylikt och 11 procent (n=10) svarade ofta (flera gånger i veckan) på frågan gällande läsk, 

energidryck eller saft mellan måltiderna. På båda frågorna var det 1 procent (n=1) som svarade varje 

dag. Skillnaderna mellan flickor och pojkar samt tioåringar med föräldrar födda i Sverige och 

tioåringar med förälder/föräldrar inte födda i Sverige redovisas i tabell 3. Ingen statistisk signifikant 

skillnad kunde utses, förutom på frågan dricker du läsk, energidryck eller saft mellan måltiderna hos 

tioåringar med föräldrar födda i Sverige och tioåringar med förälder/föräldrar inte födda i Sverige där 

det var statistisk signifikant skillnad, p=0,049. 

 

Tabell 3. Skillnaden mellan svarsalternativen på frågorna äter du bullar, kex eller dylikt mellan måltiderna och 

dricker du läsk, energidryck eller saft mellan måltiderna hos flickor (n=36) och pojkar (n=57) i procent, samt 

skillnaden hos tioåringar med föräldrar födda i Sverige (n=60) och tioåringar med förälder/föräldrar inte födda i 

Sverige (n=33) i procent. P-värdet framgår i tabellen.  

 Äter du bullar, kex eller dylikt mellan 

måltiderna? 

Dricker du läsk, energidryck eller saft mellan 

måltiderna? 

 Rätt Fel  Rätt Fel  

 Aldrig Någon 

gång 

Ofta Varje 

dag 

Saknas 

svar 

p-

värde 

Aldrig Någon 

gång 

Ofta Varje 

dag 

Saknas 

svar 

p-

värde 

Flickor 0% 81% 14% 2,5% 2,5%  

1,000 

25% 64% 8% 3% 0%  

1,000 
Pojkar 7% 74% 19% 0% 0% 16% 72% 12% 0% 0% 

Föräldrar 

födda i 

Sverige 

 

3% 

 

82% 

 

15% 

 

0% 

 

0% 

 

 

 

0,268 

 

23% 

 

70% 

 

7% 

 

0% 

 

0% 

 

 

 

0,049 Förälder/ 

föräldrar 

inte födda i 

Sverige 

 

6% 

 

67% 

 

21% 

 

3% 

 

3% 

 

12% 

 

67% 

 

18% 

 

3% 

 

0% 

 

På frågan hur ofta borstar du dina tänder var det 90 procent (n=84) av tioåringarna som svarade rätt. 

Svarsalternativen flera gånger om dagen och någon gång ibland hade vardera 2 procent (n=2). 

Svarsalternativet en gång om dagen hade 6 procent (n=5) svarsfrekvens. Skillnaden på 

svarsalternativet två gånger om dagen mellan flickor och pojkar var 7 procent (figur 7). Detta visade 

ingen statistisk signifikant skillnad, p=0,301. Tioåringarna med föräldrar födda i Sverige hade högre 

svarsfrekvens på svarsalternativet två gånger om dagen än tioåringar med förälder/föräldrar inte 

födda i Sverige (figur 8). Det visade en statistisk signifikant skillnad, p=0,001.  
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Figur 7. Skillnaden mellan svarsalternativen hos flickor (n=36) och pojkar (n=57) i procent gällande hur ofta 

tioåringar borstar sina tänder.  

 

 
Figur 8. Skillnaden mellan svarsalternativen på frågan hur ofta borstar du dina tänder hos tioåringar med 

föräldrar som är födda i Sverige (n=60) och förälder/föräldrar som inte är födda i Sverige (n=33) i procent. 

 
Fråga hur många huvudmål äter du per dag hade en svarsfrekvens på 100 procent (n=93) där 64,5 

procent (n=60) svarade 3 gånger per dag. Det var 21,5 procent (n=20) som uppgav att de åt 4 eller 

fler huvudmål per dag medan 13 procent (n=12) hade 2 huvudmål per dag. Svarsalternativet 1 gång per 

dag hade svarsfrekvensen 1 procent (n=1). I tabell 4 framgår skillnaden på frågan mellan flickor och 

pojkar respektive tioåringar med föräldrar födda i Sverige och tioåringar med förälder/föräldrar inte 

födda i Sverige. Det visade ingen statistisk signifikant skillnad för någon av variablerna.  
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Tabell 4. Skillnaden mellan svarsalternativen på frågan hur många huvudmål äter du per dag hos flickor (n=36) 

och pojkar (n=57) i procent, samt skillnaden mellan tioåringar med föräldrar födda i Sverige (n=60) och 

tioåringar med förälder/föräldrar inte födda i Sverige (n=33). P-värdet framgår i tabellen. 

 Hur många huvudmål äter du per dag? 

Rätt Fel  

 3 1 2 4 eller fler p-värde 

Flickor 72% 3% 8% 17%  

0,269 
Pojkar 59,5% 0% 16% 24,5% 

Föräldrar födda i Sverige 65% 0% 12% 23%  

1,000 
Förälder/föräldrar inte 

födda i Sverige 

64% 3% 15% 18% 
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Diskussion 

Syftet med studien var att studera kunskap om karies samt munhälsobeteende hos tioåringar. 

Tioåringars kunskap om karies samt tillämpning av munhälsobeteende var god. Tillämpning av 

munhälsobeteende skiljde sig inte mellan flickor och pojkar, däremot visste pojkar mer än flickor om 

hur karies uppstod. Tioåringar med förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige hade mindre 

kunskap om karies och tillämpning av munhälsobeteende.  

Metoddiskussion   

Bortfallet i studien var 33 % av de tillfrågade vilket representerade en större del. Då tidigare studier 

(Hugoson et al., 2005) haft större bortfall tillfrågades fler för att uppnå målet på 100 besvarade 

enkäter. Förfrågningarna var slumpmässigt fördelade mellan flickor och pojkar, däremot var 

svarsfrekvensen högre hos pojkar (n=57) än flickor (n=36). Detta gällde även tioåringar med föräldrar 

som var födda i Sverige och tioåringar med förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige. Hade 

svarsfrekvensen mellan grupperna varit jämnt fördelat skulle resultatet blivit mer tillförlitligt.  

 

Fördelen med att utgå ifrån redan insamlad data bidrog till att frågorna var vedertagna och granskade 

samt att insamlingen var etisk godkänd. Svårigheten med metoden var att svarsalternativen redan var 

bestämda. Författarna hade svårt att veta hur svarsalternativen hade tolkats och eventuellt 

missuppfattats av deltagarna. För djupare kunskap hade en enkät innehållande fler frågor som täcker 

områdena kunskap om karies samt munhälsobeteende gett ett mer trovärdigt resultat.  

 

Enkäterna besvarades av tioåringarna tillsammans med föräldern/föräldrarna i samband med den 

kliniska undersökningen. Detta gjorde att det var svårt för författarna att veta om det var 

förälderns/föräldrarnas eller tioåringarnas kunskap om karies samt munhälsobeteende som hade 

dokumenterats i enkäten. Önskvärt hade varit om enkäterna besvarades av enbart tioåringar.  

 

Författarna sparade tid genom att ta del av insamlad data och kunde fokusera på analysen av 

materialet. Ta del av en annans studie medförde svårigheter att veta exakt hur metoden hade utförts 

och dess detaljer, exempelvis vilken information om studien som hade gått ut till deltagarna. Hur 

enkäterna hade besvarats framgår inte i metoden vilket författarna har tänkt på. Hade författarna 

själva samlat in enkäterna hade deltagarna besvarat enkäten när inte forskarna finns i samma rum.  

 

I samband med insamlingen av materialet erhölls samtycke av att delta i studien in från 

föräldern/föräldrarna till tioåringarna. Författarna hade valt att samtycket skulle samlas in av både 

föräldrar och tioåringar, för att belysa tioåringarnas autonomiprincip och samtyckeskrav. Författarna 

till studien hade tillfrågat en slumpmässig jämn fördelning mellan tioåringar med föräldrar som var 

födda i Sverige och tioåringar med förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige, vilket inte framkom 

i metoden av insamlad data.  
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Områdena Kristine, Ljungarum, Sofia och Järstorp var valda av Norderyd et al. (2015b) som ingår i en 

longitudinell studie där alla fem studier hade studerat populationen i dessa områden. Tätheten i dessa 

områden bland utlandsfödda var glest i jämförelse med Råslätt eller Öxnehaga som var två områden i 

Jönköping med högre täthet av utlandsfödda (Jönköpings kommun, 2012). Dessa aspekter hade 

författarna i åtanke då Råslätt och Öxnehaga hade valts som två område av fyra för att få en jämnare 

balans mellan områdenas utlandsföddas täthet. 

 

Gruppindelning av svarsalternativen gjordes för att belysa de svar som författarna antagits som rätt 

enligt teorin. Svarsalternativet bakterier och socker var rätt till frågan den syra man får hål i 

tänderna av, bildas av vilket styrks av Fejerskov och Kidd (2015) som beskriver kariesprocessen 

genom syra som uppstår via kariogena bakterier och stärkelser. Det rätta svarsalternativet att fluor 

stärker emaljen styrker Hansson och Ericson (2014) då emaljen blir motståndskraftigare av att 

tillsätta fluoridjoner på tandytan för att förhindra demineralisation. Författarna hade valt att både 

2011 och 2012 som rätt svarsalternativ till frågan var du hos tandvården både 2011 och 2012 för att 

tioåringar har flera riskfaktorer som nyerupterade tänder och outvecklad finmotorik (Koch et al., 2017; 

Sharma et al., 2012) vilket styrker folktandvården regions Jönköpings läns (2017) rekommendationer 

om undersökning var 12:e månad. 

 

Svarsalternativen aldrig och någon gång hade antagits som rätt på frågorna äter du bullar, kex eller 

dylikt mellan måltiderna samt dricker du läsk, energidrycker eller saft mellan måltiderna vilket 

styrks av Koch et al. (2017) som säger att småätande bör undvikas och sötsaker bör ätas endast en 

gång i veckan. Folktandvården regions Jönköpings län (2017) rekommendationer säger även att vatten 

bör konsumeras mellan måltiderna. Borsta tänderna 2 gånger om dagen anses som rätt 

svarsalternativ som även folktandvården regions Jönköpings län (2017) rekommenderar till tioåringar. 

Svarsalternativ 3 huvudmål om dagen hade antagits som rätt vilket Koch et al. (2017) styrker. 

Fördelen med att svarsalternativen var indelade i grupper var att det rätta svarsalternativet till 

kunskap om karies samt munhälsobeteende får större betydelse i analysen. Nackdelen var att 

variationen inom varje grupp blir större.  

Resultatdiskussion 

Studien redovisade kunskapen om karies samt munhälsobeteende hos tioåringar. Resultat visade att 

tioåringar hade goda kunskaper om karies samt munhälsobeteende. En förklaring till detta kan vara 

att barn har gratis tandvård och blir kallade på regelbundna tandvårdsbesök och att Sveriges 

befolkning överlag har en relativt god oral hälsa (SFS 185:125; Socialstyrelsen, 2014). Tänkvärt kan 

vara att tioåringars föräldrar hade goda kunskaper om karies samt munhälsobeteende vilket skulle 

kunna bidra till att den goda orala hälsa överförs till barnet.  

 

Kunskapen om karies var hög hos tioåringarna, detta visade även Al‑Darwish (2016) i sin studie att 

kunskapen om karies hos barn var hög. I denna studie visste en stor del av tioåringar hur karies 
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uppstod, men inte vad syran som orsakade karies bildades av. Detta kan göra att resultatet blir mindre 

trovärdigt då frågorna beskriver hur karies uppstår. Detta kan tänkas bero på att informationen av 

kariesförloppet förenklas till barn. Intressant var att pojkar hade statistisk signifikant mer kunskap om 

hur karies uppstod jämfört med flickor. Detta skulle kunna tänkas bero på att pojkar har haft mer 

karieserfarenhet jämfört med flickor och därmed informerats mer om kariesförloppet, vilket då 

resulterar i att pojkar har högre kunskap om karies. 

 

Resultatet visade att tioåringar med förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige hade lägre kunskap 

om karies än tioåringar med föräldrar som var födda i Sverige vilket överensstämmer med Hedman, 

Ringberg och Gabre (2006) studie där resultatet visade att barn med invandrar bakgrund inte hade 

lika hög kunskap om karies jämfört med barn som var födda i Sverige.  

 

Munhälsobeteendet hos tioåringar var allmänt god, alla munhälsobeteendefrågor hade en hög 

svarsfrekvens på rätt svarsalternativ. Stor andel av tioåringarna borstade tänderna två gånger om 

dagen vilket folktandvården region Jönköpings läns (2017) rekommenderar för att bibehålla en god 

oral hälsa hos barn. Folayan et al. (2014) visade i deras studie att en högre kunskapsnivå hos åtta- till 

tolvåringar ökar chansen att borsta tänderna två gånger om dagen, vilket överensstämmer med studies 

resultat. Intressant var att Gill et al. (2011) menade i deras studie att tandborstning blev åsidosatt. 

Detta kunde bero på att tandborstningen hemma sker av en rutin där tandborstningen inte 

övervakades av förälder enligt Gill et al. (2011). En kompletterande klinisk undersökning hade varit av 

intresse för att fastställa att tandborstrengöringen var optimal då Sharma et al. (2012) menade att 

utvecklingen av finmotoriken i tioåringarnas händer var varierande.  

 

Kostvanorna såsom antal huvudmål, bullar, kex eller dylikt- samt dricka läsk, energidryck eller saft 

mellan måltiderna var goda hos tioåringarna. Folkhälsomyndigheten (2014) samt Poutanen, Lahti, 

Tolvanen och Hausen (2007)  studerade intaget godis och läsk vilket visade att pojkar hade en högre 

intagsfrekvens än flickor. Studiens resultat visade däremot att det inte fanns någon skillnad mellan 

pojkars och flickors intagsfrekvens gällande bullar, kakor eller dylikt- samt läsk, energidryck eller saft 

mellan måltiderna.  

 

Resultatet visade att munhälsobeteende var mindre god om tioåringarna hade förälder/föräldrar som 

inte var födda i Sverige vilket speglar Hedman et al. (2006) studie där kunskap och attityder studerats 

och visade att barn med invandrabakgrund hade ett större intag av sötsaker. Även Socialstyrelsen 

(2009) har studerat tandhälsan hos barn med utländskt ursprung och kommit fram till att dessa barn 

har en sämre tandhälsa. Detta styrker även Jacobson (2011) som visade att tioåringar med 

förälder/föräldrar inte födda i Sverige hade en sämre tandhälsa jämnfört med tioåringar med föräldrar 

födda i Sverige.   

 

Utlandsfödda har rapporterats att oftare avstå ifrån att komma på regelbundna tandvårdsbesök på 

grund av kostnader (Socialstyrelsen, 2009). Det skulle kunna innebära att föräldrar som inte var födda 

i Sverige avstod från att gå till tandvården med sin tioåring då informationen om kostnadsfri tandvård 
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för barn kan ha uteblivit (Socialstyrelsen, 2014). Detta kan vara en orsak till varför resultatet visade en 

statistisk signifikant skillnad gällande frekvensen av tandvårdsbesök hos tioåringar med 

förälder/föräldrar som inte var födda i Sverige.  

 

Socioekonomiska faktorn, utländsk bakgrund, kan vara en möjlig orsak till att tandhälsan skiljer sig åt 

(Socialstyrelsen, 2011). Detta kan medföra att tioåringar med utländsk bakgrund inte får samma 

förutsättningar till en god oral hälsa då tandhälsan och kunskapen hos dessa föräldrar kan skilja sig åt 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta skulle kunna vara en förklaring till att tioåringar med förälder/föräldrar 

som inte var födda i Sverige i denna studie hade sämre kunskap om karies samt munhälsobeteende, 

som att borsta tänderna två gånger om dagen, jämfört med tioåringar med föräldrar som var födda i 

Sverige. Däremot menar Källestål, Dahlgren och Stenlund (2000) i deras studie att utländsk bakgrund 

inte behöver vara orsaken till en sämre oral hälsa, utan vilken del av världen individen kommer ifrån 

och vilken kultur den tillhör är mer betydande för den orala hälsan. I denna studie delades 

tioåringarna in i grupper, en med svenskt bakgrund och en med utländskt bakgrund. Om indelningen 

hade tagit hänsyn till vilken del av världen tioåringarnas bakgrund var skulle resultatet blivit mer 

trovärdigt. Hade fördelningen mellan tioåringar med föräldrar födda i Sverige och utanför Sverige 

varit jämnare, hade det varit lättare att styrka resultatet med en indelning av vilken del av världen 

tioåringarnas föräldrar var födda i.  

 

Kunskapen om karies samt munhälsobeteende hos tioåringar med förälder/föräldrar som inte var 

födda i Sverige var inte lika hög jämfört med tioåringar med föräldrar som var födda i Sverige. Detta är 

viktig information för tandvårdspersonal att ha i beaktande vid möten med tioåringar. Extra fokus 

gällande information och instruktion bör ligga på tioåringar med förälder/föräldrar som inte är födda i 

Sverige. Vidare är det av vikt för tandvårdspersonal att veta att pojkar i större utsträckning kände till 

hur karies uppstod och ha i beaktande att flickor behöver mer information.  

 

Eftersom tioåringar rekommenderas att borsta tänderna själv (Folktandvården region Jönköpings län, 

2017) hade mer forskning genom en kompletterande kvalitativ metodik behövts för att förtydliga och 

kartlägga deras subjektiva upplevelse av oral hälsa. En analys hade varit effektiv avseende att jämföra 

kliniska resultat med tioåringarnas munhälsobeteende. Mer forskning hade även behövts gällande 

tioåringarna med förälder/föräldrar som inte är födda i Sverige för att tandvården ska veta vilken 

information som är viktigast att ge till dessa barn.  
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Slutsatser 

Studien undersökte kunskap om karies samt munhälsobeteende hos tioåringar. Resultatet visade att 

kunskap om karies samt munhälsobeteende var god hos tioåringarna. Pojkar hade mer kunskap om 

hur karies uppstod i jämförelse med flickor. Det visade att tioåringar med förälder/föräldrar som inte 

var födda i Sverige hade mindre kunskap om karies samt munhälsobeteende jämnfört med tioåringar 

med föräldrar födda i Sverige.  Studien kan ge tandvårdspersonal kunskap om att tioåringar med 

förälder/föräldrar som inte är födda i Sverige behöver tydligare information om karies och instruktion 

gällande munhälsobeteende.  
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