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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Individer med utländsk bakgrund tenderar ha sämre oral hälsa än svenskfödda individer. 

Detta kan bland annat bero på socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå och kön. 

Invandringen till Sverige ökar och därför är det viktigt att studera nyanländas munhygienvanor samt 

kunskap om orala sjukdomar som karies, gingivit och parodontit för att kunna bemöta dessa individer 

utifrån deras behov. Syfte: Syftet med studien var att studera munhygienvanor samt kunskap gällande 

orala sjukdomar hos vuxna nyanlända med utländsk bakgrund. Metod: Studien är en kvantitativ 

tvärsnittsstudie med enkätundersökning som datainsamlingsmetod på SFI-skolor i Jönköpings 

kommun. Totalt 99 individer deltog i studien. Chi-två tester gjordes för jämförelse mellan grupper 

indelade efter utbildningsnivå. Resultat: Totalt 88,9% respektive 81,8% svarade att bakterier är en 

bakomliggande orsak till karies och parodontit. En statistisk signifikant skillnad visades vid jämförelse 

mellan högre och lägre utbildningsnivå avseende rökning som orsak till gingivit. Majoriteten av 

deltagarna borstade tänderna 2ggr/dagligen med fluortandkräm och 14,1% använde sig av 

approximalahjälpmedel 1gg/dag. Slutsats: Studiens resultat visade att deltagarna hade kunskap om 

orsaksfaktorer avseende karies och parodontit men bristande kunskap avseende gingivit. Deltagarna 

hade även goda tandborstningsvanor men bristande användning av approximalahjälpmedel och 
fluorpreparat. 

 

Nyckelord: Gingivit, karies, migration, orala hjälpmedel, parodontit. 

 
 
 



 
 

Summary 
 

Self-reported oral hygiene habits and knowledge about common oral diseases in a 
population of newly arrived immigrants 

 

Background: Individuals with foreign backgrounds tend to have poorer oral health than Swedish-

born. This may be depending on socioeconomic factors such as education and gender. Immigration to 

Sweden is increasing, and therefore it is important to study oral hygiene habits and knowledge of oral 

diseases among newly arrived immigrants. Aim: The aim was to explore oral hygiene habits and 

knowledge about oral diseases of newly arrived immigrants. Method: A quantitative cross-sectional 

with questionnaire survey at Swedish For Immigrants’ schools in Jönköping. A total of 99 people 

participated in the study. Chi-two tests were made for comparison between groups by education level. 

Results: Totally 88.9% and 81.8% replied that bacteria are an underlying cause of caries and 

periodontitis. A statistically significant difference was shown between higher and lower levels of 

education regarding smoking as a cause of gingivitis. The majority of participants brushed their teeth 

2/daily with fluoride toothpaste and 14.1% were using auxiliary aids 1/day. Conclusion: The results 

of the study showed that participants had knowledge about causal factors regarding caries and 

periodontitis, but lack of knowledge about gingivitis. The participants also had good tooth brushing 

habits but lacked usage of use of interproximal aids and fluoridated agents.  

 

Keywords: Dental caries, gingivitis, migration, oral aids, periodontitis. 
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Inledning 

Enligt Lundegren (2012) prioriterar individer i Sverige med utländsk bakgrund den orala hälsan i 

mindre utsträckning än svenskfödda individer, men studier om nyanländas munhygienvanor samt 

kunskap om orala sjukdomar för att kunna kartlägga deras kunskapsnivå och munhygienvanor saknas 

(Davidson, Skull, Calache, Murray och Chalmers (2006). Nyanlända som har varit på flykt kan ha 

blivit utsatta för traumatiska händelser t.ex. förluster, eller hot samt trauma mot munregionen, och 

ogynnsamma kostvanor som kan ha påverkat den orala hälsan. Faktorer som kan leda till ett ökat 

tandvårdsbehov för dessa individer efter ankomsten till Sverige (Davidson et al., 2006). En individ 

med en god oral hälsa ska vara fri från smärta i munnen och i ansiktet samt fri från parodontala 

sjukdomar såsom gingivit och parodontit. En god oral hälsa innebär även att individen är fri från 

tandskador samt andra sjukdomar som hindrar förmågan att kunna tala, tugga, bita, le och känna 

psykosocialt välbefinnande (World Health Organization [WHO] 2003). Eftersom Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle är det viktigt för tandvården att ständigt utvecklas för att kunna hjälpa alla 

individer i samhället till att uppnå en god oral hälsa. Detta kan uppnås bland annat genom att 

tandvården tar hänsyn till varje enskild individ utifrån hens förutsättningar och kulturella tillhörighet 

(Shahnavaz, 2012). 
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Bakgrund 

Migration och nyanlända med utländsk bakgrund 

En individ med utländsk bakgrund är född utanför Sverige eller är född i Sverige med två utrikes födda 

föräldrar (Socialstyrelsen, 2016). Många utlandsfödda individer tar med sig sina livsstilsvanor såsom 

kostvanor och tobaksvanor vilket har visat sig påverka förekomsten av orala sjukdomar framförallt hos 

barnen. Barn med utländskbakgrund har oftast mer frekventa intag av socker mellan måltiderna. 

Individer med utländsk bakgrund som immigrerar till Sverige har oftast lägre inkomst samt lägre 

utbildningsnivå än svenskfödda individer (Jacobsson, 2011). Lägre utbildningsnivå är en riskfaktor för 

utvecklande av orala sjukdomar hos individer med utländsk bakgrund då dessa individer ofta har färre 

antal tänder, fler kariesskador, färre lagade tänder, sämre parodontalt status samt en högre 

kariesaktivitet än infödda individer (Davidson et al., 2006). Immigranterna som har levt i Sverige i 

mindre än fem år tenderar ha en låg sysselsättningsnivå vilket innebär en lägre socioekonomisk status. 

Detta kan bland annat vara en negativ faktor som påverkar den orala hälsan hos dessa individer. Även 
kulturella faktorer är av betydelse för hur den orala hälsan ser ut hos individerna (Jacobsson, 2011).  

 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket innebär att en stor del av befolkningen har en utländsk 

bakgrund (Hjern & Grindefjord, 2000). Migrationsverket (2015) rapporterar att 163 000 människor 

sökte asyl i Sverige under 2015 och de vanligaste nationaliteterna som migrerade till Sverige var 

afghaner, irakier och syrier. Enligt migrationsverket (2014) innebär migration ett samlingsnamn för 

emigration (utvandring) samt immigration (invandring). En del individer som emigrerar från sina 

hemländer kan bland annat tvingas fly undan förföljelser och vill söka skydd för sig och sin familj, eller 

vill studera/arbeta i ett nytt land. En individ som är asylsökande är den som befinner sig i Sverige och 

söker om skydd men som inte har fått svar på sin ansökan. Migrationsverket (2016) skriver även att 

asylsökande inte räknas som nyanlända på grund av att de väntar på ett slutligt svar på sin anmälan 

om asyl. En individ är nyanländ under tiden denne omfattas av lagen om etableringsinsatser, mellan 
två till tre år från och med den dagen individen har fått uppehållstillstånd (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Migrationsprocessen består av olika faser där den första fasen kallas premigration och innebär att en 

individ har lämnat ett land på grund av bland annat krig eller hot. Under denna period kan individen 

uppleva påfrestningar och stress. Den andra fasen börjar när individen är på flykten vilket kan 

innebära svåra förhållanden som till exempel separationer, förluster och övergrepp. Denna fas kan 

vara långvarig och farlig. Migrationsprocessen fortsätter även efter flykten och kallas postmigration. 

Under denna period kan individer som har sökt asyl uppleva rädsla för att bli utvisade från värdlandet 

och leva i oro och ångest. Dessa individer kan även möta svårigheter med att kunna integrera sig i det 

nya samhället på grund av språksvårigheter, kulturskillnader samt asylprocessen (Socialstyrelsen, 

2015). Under asylprocessen har vuxna asylsökande begränsade rättigheter till hälso-och sjukvård 

inklusive tandvård och får därmed vård enbart vid akuta besvär. Detta kan vara en orsak till sämre oral 

hälsa hos individer som genomgår en asylprocess då de inte har fått möjligheten att besöka tandvården 

regelbundet innan de fått besked om uppehållstillstånd (Socialstyrelsen, 2016). En annan orsak kan 



3 
 

vara sämre kunskaper om hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar i det nya landet samt att dessa 

individer har svårigheter att kommunicera med vårdpersonalen inklusive tandvårdspersonal 

(Jacobsson, 2011). För att nyanlända ska kunna integreras i samhället finns det kvalificerad utbildning 

i det svenska språket för nyanlända vuxna (Skolverket, 2015). 

 

Svenska för invandrare 

Svenska för Invandrare [SFI] är den kvalificerade utbildningen i det svenska språket för nyanlända 

vuxna med utländsk bakgrund. Syftet med utbildningen är att dessa individer ska uppnå 

grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Eleverna som studerar på SFI är en heterogen grupp 

individer där kunskapsnivån inom läs-och skrivfärdigheter kan variera stort. Fördelen med att läsa på 

SFI för nyanlända är att det blir enklare för dem att få jobb efter utbildningen och även kunna 

integrera sig i det svenska samhället (SCB, 2009). På SFI undervisas eleverna i grundläggande 

kunskaper i det svenska språket och undervisningen består av tre olika studievägar (1–3) och fyra 

kurser (A–D). Kurserna kan skilja sig åt beroende på vilken studieväg varje individ ingår i (Skolverket, 

2015). Studieväg 1 är specificerad för individer som har ingen eller en mycket kort 

utbildningsbakgrund och dessa individer placeras i A-kursen. Studieväg 2 är för elever som har läst på 

grundskolan i sitt hemland och de individerna läser B- eller C-kursen. Studieväg 3 omfattar elever som 

tidigare har läst på gymnasiet, en yrkesutbildning eller vid universitet i sina ursprungsländer och de 

individerna placeras antingen i C- eller D-kurser. Alla elever behöver inte läsa alla nivåer utan kan 

direkt börja på C- eller D-nivå beroende på utbildningsbakgrund (S. Odhner, personlig 

kommunikation, 6 mars, 2017). Kurserna som eleverna undervisas i under utbildningen på SFI har en 

annan grund än de kurser som elever i grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk 

undervisas i. SFI-elever saknar de grundläggande kunskaperna i det svenska språket till skillnad från 

individer som läser svenska som andraspråk i grund- eller gymnasieskola (Skolverket, 2015). 

Orala sjukdomar 

Parodontala sjukdomar 

Gingivit är en inflammation i gingivan som framför allt orsakas av bakteriekolonisation vid 

gingivalranden och i tandköttsfickan. Gingivit är en reversibel process. Förändringar i färg, yta och 

form samt konsistens är kliniska tecken som kännetecknar sjukdomen. Pseudofickor och 

blödningsbenägenhet är den kliniska responsen på vävnadsreaktionerna som sker i gingivan. Dessa 

vävnadsreaktioner sker bland annat på grund av nedbrytning av kollagena fibrer och ökad andel 

inflammationsceller (Gehrig & Willmann, 2016). Socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för 

vuxentandvård rapporterar att förbättrad oral hygien i form av regelbunden tandborstning leder till en 

minskad förekomst av gingivit. Obehandlad gingivit kan leda till parodontal destruktion beroende på 
individens genetiska faktorer, känslighet och reaktion mot bakterier (Lang, Schätzle & Löe, 2009).  
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Parodontit innebär att tandens parodontium blir inflammerat och detta i sig orsakar en mindre eller 

större förlust av tandens fäste i käkbenet. Parodontit är en irreversibel process. Den normala 

mikrofloran i munnen utvecklas till en komplex biofilm med ökning av antal patogena 

mikroorganismer som exempelvis Actinobacillus actinomycetemcomitans och Bacteroides forsythus 

vilka sägs vara associerade med parodontitutvecklingen. Dessa bakterier finns subgingivalt och sätter 

igång immunförsvaret. Parodontit finns i två former, kronisk och aggressiv, där kronisk parodontit är 

vanligast och har en långsam nedbrytningsprocess. Aggressiv parodontit är en mer komplicerad 

bakteriell-infektion där följden är en mer avancerad och snabbare nedbrytning av tändernas 
stödjevävnader (Gehrig & Willmann, 2016). 

 

God eller förbättrad munhygien genom mekanisk rengöring av tandytor från bakteriell plack två 

gånger om dagen har en avgörande betydelse för att förebygga sjukdomen. Professionell mekanisk 

infektionsbehandling genom scaling och debridering samt förbättrad munhygien har visat goda 

resultat vid behandling av uppkommen sjukdom då behandlingen leder till en minskning av 
inflammationssymtomen samt förebygger fortsatt vävnadsförlust (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Karies 

Karies är en multifaktoriell infektionssjukdom där grampositiva Streptococcus mutans och 

lactobacillus är bland de viktigaste bakterierna som är involverade i sjukdomsutvecklingen men även 

frekventa intag av socker (fermentabla kolhydrater), bristande eller försämrad munhygien samt 

försämrad salivproduktion påverkar processen. Kariesprocessen börjar i emaljens yttersta skikt under 

det bakteriella placket när bakterierna börjar producera syra av de fermentabla kolhydraterna. Detta 

leder till att pH-balansen i saliven rubbas (pH-sänkning) och en demineraliseringsprocess inleds. När 

pH-balansen återställs påbörjas remineraliseringsprocessen då de mineraler som lämnat tanden kan 

återgå till tandytan. Om demineraliseringen fortsätter uppstår en initial kariesskada i emaljen vilken 

kan stoppas genom daglig fluortillförsel och förbättrad munhygien. Kariesangreppet kan om det inte 

stoppas, nå emalj-dentinkanalerna och då fortskrida ända in till pulpan om demineraliseringen 

fortsätter vilket resulterar en irreversibel manifest kariesskada. Vävnadsupplösningen har ett snabbare 

förlopp i dentinet än i emaljen eftersom dentinet har ett lägre mineralinnehåll. Vid frekventa intag av 

fermentabla kolhydrater kan den initiala kariesskadan utvecklas till ett manifest angrepp. För att 
påskynda remineraliseringen är det viktigt att tillsätta fluor (Fejerskov, Nyvad & Kidd, 2015). 

 

Regelbunden tillförsel av fluor stärker tandemaljen samt hjälper till vid nybildning av 

emaljkristallerna, hydroxylapatit, samt har en hämmande effekt på bakteriernas ämnesomsättning vid 

syrabildningen (Fejerskov et al., 2015). Fluor i tandkräm, munskölj, sugtabletter och tuggummi är 

metoder som kan användas för intag av fluor (Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsens (2011) nationella 

riktlinjer för vuxentandvård rekommendationer avseende munhygienrutiner för vuxna är att borsta 
tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen. 
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Kariessjukdomen kan förekomma när som helst i livet och det är den vanligaste orala sjukdomen som 

framförallt drabbar barn och ungdomar. Sjukdomen är en vanlig orsak till tandvärk samt kan leda till 

tandförlust och detta i sig kan påverka individens livskvalitet (Axelsson et al., 2007). Det är viktigt att 

förebygga karies tidigt i livet eftersom detta har en stor betydelse för den orala hälsan men även den 

allmänna hälsan. Kariesbakterierna kan sprida sig genom luftvägarna till individens lungor och orsaka 

lunginflammation (Teng et al., 2002). Förekomsten av karies ser olika ut i olika delar av världen 

(Fejerskov et al., 2015). Eftersom karies är den mest förekommande orala sjukdomen i Asien och i 

latinamerikanska länder är det viktigt att förstå dessa individers kulturella bakgrund för att kunna 
ändra deras beteende och attityder mot den orala hälsan (Jacobsson, 2011). 

 

Oral hälsa hos individer med utländsk bakgrund  

Under de senaste decennierna har den orala hälsan generellt förbättrats hos befolkningen i Sverige 

(Norderyd et al., 2015). Trots förbättringen finns det fortfarande individer som har problem med den 

orala hälsan. Denna skillnad kan bland annat bero på den ökade invandringen (Socialstyrelsen, 2013). 

Det har visat sig att det finns ett samband mellan individer med utländsk bakgrund och en försämrad 

tandhälsa. I en studie av Hjern och Grindefjord (2000) visade resultatet att individer med svensk 

bakgrund hade färre orala problem än individer med utländsk bakgrund då 15% av utlandsfödda 

individer hade tandprotes jämfört med 3% infödda individer. Studien visade även att fler individer 

med utländsk bakgrund hade varit utan tandbehandling under de senaste två åren jämfört med 

svenskfödda individer. Ett annat resultat från studien visade att 33–42% av barn med utländsk 

bakgrund hade karies jämfört med 24% svenskfödda barn. Ytterligare en studie från Sverige visade att 

äldre individer med utländsk bakgrund oftare var tandlösa och mer ofta hade en hög förekomst av 

orala sjukdomar jämfört med den infödda svenska delen av befolkningen i samma ålder. Studien 

påpekade även att dessa individer borstade tänderna mer sällan samt att de utnyttjade tandvården 
mindre (Olerud, Hagman-Gustavsson & Gabre, 2016). 

 

Den socioekonomiska bakgrunden och de kulturella skillnader som exempelvis kostvanor kan ha en 

påverkan på individernas uppfattning av den egna orala hälsan. Individer som flyttar till ett annat land 

har en annan kultur än värdlandets kultur vilket kan leda till kulturella olikheter och svårigheter där 

variabler som ålder, utbildning och social status interagerar med varandra (Shahnavaz, 2012). Den 

orala hälsan kan även prioriteras i mindre utsträckning och inte räknas som en del av den allmänna 
hälsan hos individer med utländsk bakgrund (Socialstyrelsen, 2016).  

 

En studie från Kanada undersökte kinesiska immigranters kunskap och vanor visade att dessa 

individer hade stora kunskapsbrister samt en misstro mot västerländsk hälsovård (Smith et al., 2013). 

En orsak till detta kan vara att hälso- och sjukvården i deras ursprungsländer utnyttjas på ett annat 

sätt då det exempelvis har påvisats att individer med utländsk bakgrund besöker tandvården enbart 
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vid akuta fall (Lagerlund et al., 2002). En kvalitativ studie utförd i USA (Kalifornien) visade att 

mexikanska kvinnor hade fått otillräcklig information om den orala hälsan samt hade 

missuppfattningar om nyttan av förebyggande tandvård. Studien påpekade även att dessa kvinnor inte 

hade haft tillgång till/möjlighet till regelbundna tandvårdsbesök i barndomen och hade en uppfattning 

om att tandvården besöktes enbart vid besvär. Enligt studien var dessa uppfattningar och ekonomin de 

primära orsakerna till att inte besöka tandvården (Miltiades, 2013). 

Problemformulering 

Under de senaste åren har antalet nyanlända ökat och detta har lett till en utmaning inom tandvården 

genom att tandvårdsbehovet ökat i Sverige. Detta beror framförallt på att individer med utländsk 

bakgrund oftare har andra munhygienvanor samt en högre förekomst av orala sjukdomar än den 

infödda delen av befolkningen (Socialstyrelsen, 2016).  I Sverige är tandvårdslagens mål för hela 

befolkningen är att kunna erbjuda en god oral hälsa på lika villkor (SFS 1985:125). För att tandvården 

ska kunna erbjuda detta och hantera och kunna bemöta nyanlända individer med utländsk bakgrund 

utifrån deras behov samt få en ökad förståelse för deras orala hälsa är det viktigt att undersöka deras 

kunskapsnivå om orala sjukdomar samt munhygienvanor. Det är även viktigt att studera om det finns 

skillnader mellan olika grupper baserat på utbildningsnivå eftersom studier har visat att 

utbildningsnivå kan ha en påverkan på kunskapen om oral hälsa (Lundegren, 2012; Davidsons et al., 

2006). Detta kan ge underlag för att introducera den svenska tandvården genom förebyggande och 

hälsofrämjande metoder anpassade efter nyanländas orala hälsa. Studien kan även bidra med ökad 

kunskap till tandvårdspersonal för att kunna identifiera vilka erfarenheter och vanor dessa individer 
har med sig samt ge förslag till framtida förbättringar. 

Syfte  

Syftet med studien var att studera munhygienvanor samt kunskap gällande orala sjukdomar hos vuxna 

nyanlända med utländsk bakgrund. 

 

Frågeställningar 

Finns det skillnader avseende kunskap om orala sjukdomar mellan grupper indelade efter 

utbildningsnivå? 

Material och metod 

Design 
Studien är en empirisk kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlats in genom en självrapporterad 

enkät.  
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Population 
I Jönköpings kommun finns två vuxenskolor som under tiden för datainsamlingen erbjöd utbildning i 

SFI. Sammanlagt fanns det cirka 1380 elever på de båda skolorna. Båda skolorna erbjöd fyra nivåer 

(A–D). Fördelningen av antalet elever var cirka 600 stycken på Skola 1 och cirka 780 stycken på Skola 

2. 

 

Urval 
För att kunna genomföra studien gjordes ett strategiskt urval ur populationen genom ett tvåstegs 

klusterurval. Urvalsgruppen innefattade vuxna kvinnor och män som studerade i Jönköpings kommun 

vid 2 skolor på D-nivå. Det var cirka 90 elever på Skola 1 jämfört med Skola 2 som hade 102 elever. 

Totalt fanns det 192 elever som var registrerade på D-nivå, men lektionerna är inte obligatoriska och 

alla schemalagda elever var inte på plats vid de tillfällen skolorna besöktes. Inklusionskriterierna för 

studien var att deltagarna skulle vara över 18 år och läsa på D-nivå samt ha tillräcklig kunskap i 

svenska språket för att kunna besvara frågorna i enkäten. 

 

Datainsamling 

Enkät 

Enkäten skrevs ut i pappersform och innehöll totalt 14 frågor (Bilaga 1) som besvarades genom att 

deltagaren valde ett eller flera svarsalternativ. Enkäten var uppdelad i tre delar där första delen 

innehöll sju frågor varav fem av frågorna var utformade av författarna. Frågor som var utformade av 

författarna handlade om bakgrundsvariabler ålder, modersmål, utbildning samt hur länge individen 

hade vistats i Sverige. Frågorna utformades utifrån studiens syfte. Resterande två frågor i första delen 

handlade om vikten av den orala hälsan och om deltagarna hade tillräckligt med kunskap för att 

erhålla en god oral hygien (Ledin & Norlin, 2015). Ålder, modersmål och hur länge individen har 

vistats i Sverige hade öppna svarsalternativ och resterande hade fasta svarsalternativ där individen fick 

kryssa i ett alternativ. Andra delen innefattade sex frågor med fasta svarsalternativ i form av 

kryssfrågor. Dessa frågor handlade om kunskap, förebyggandet av orala sjukdomar samt om fluor och 

deltagaren kunde välja att besvara frågorna med flera alternativ. Sista delen innehöll en större fråga 

som hade slutna svarsalternativ och var i form av kryssfrågor. Denna fråga behandlade deltagarnas 

munhygienvanor. Alternativ a) eltandborste fanns inte med i den ursprungliga enkäten (Ledin & 
Norlin, 2015), övriga alternativ (b–i) har inte modifierats utan är kvar i sin ursprungliga form. 

Pilottest 
För att testa hur enkäten fungerade i den utvalda populationen, om enkätfrågorna upplevdes enkla 

eller svåra att förstå, och för att se om den utsatta tiden för att besvara enkäten var tillräcklig, utfördes 

ett pilottest en vecka innan datainsamling på tre slumpmässigt utvalda individer på Skola 1. Dessa tre 

individer uppfyllde studiens inklusionskriterier men efter pilottestet exkluderades de från studien och 
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därmed räknas inte med i analysen. Deltagarna i pilottestet fick använda sig av samma hjälpmedel, 

lexikon och mobiltelefon, som deltagarna i studien. Efter pilottestet skedde en diskussion angående 

enkätfrågorna mellan deltagarna och författarna. Det framkom att deltagarna hade ett begränsat 

ordförråd och därför missuppfattade vissa frågor trots tillgång till lexikon. Enligt deltagarna var det 

inte svårt att söka upp orden i lexikonet utan svårigheten låg i att kunna förstå sammanhanget av 

orden i meningarna. Deltagarna upplevde svårigheter med att förstå innebörden av de olika 

munvårdsmedlen som förekom i sista frågan såsom eltandborste, tandsticka, tandtråd, fluortabletter 

och fluorsköljning. Utöver dessa ord upplevdes även tandlossning och blödande tandkött svåra och 

krävde förklaring. Ordet eltandborste ändrades till elektrisk tandborste och svarsalternativet “mer 

sällan” ändrades till “sällan” i fråga åtta. Instruktionerna till varje avsnitt förkortades. Den beräknade 

tiden för att besvara enkäten ändrades från 1 timme till 30 minuter. 

 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen inleddes med ett besök på Vägledningscentrum i Jönköpings kommun där 

författarna fick information om att det fanns två vuxenskolor som erbjöd utbildning i SFI. Båda 

skolorna kontaktades via telefon för godkännande att genomföra studien. Enkäten och 

informationsbrevet skrevs ut i pappersformat och därefter besökte författarna båda skolorna för att 

lämna informationsbrevet samt för bokning av tider för datainsamlingstillfällen. Respektive lärare och 

elever i varje klass fick informationsbrevet skriftligt för att gå igenom det tillsammans innan 

datainsamlingstillfällena. Skola 2 besöktes vid två tillfällen för datainsamling där 70 elever var 

schemalagda och hade fått information om undersökningen. Skola 1 besöktes också vid två tillfällen för 

insamling av data och där var 70 stycken elever schemalagda och hade fått information om 

undersökningen. Vid datainsamlingstillfällen fick deltagarna en muntlig genomgång av författarna om 

innehållet i informationsbrevet som innefattade bland annat information om studiens syfte, 

anonymitet, och frivilligt deltagande (Bilaga 1). Därefter skrevs begreppen tandlossning, blödande 

tandkött, tandsticka, tandtråd, fluortabletter samt fluorsköljning på tavlan och förklarades av 

författarna. Information om att enkäten skulle besvaras individuellt gavs till deltagarna. Deltagarna 

informerades även att lexikon och mobiltelefoner var tillåtna hjälpmedel för att kunna översätta svåra 

ord samt att deltagarna inte fick använda mobiltelefoner i annat syfte än översättning av ord. 

Författarna och lärare var närvarande i klassrummet vid datainsamlingen för att besvara eventuella 
frågor. Efter det att deltagarna besvarat enkäten lämnade de den upp och ner på ett skrivbord.  

  

Databearbetning 

Statistikdataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences version 21 (SPSS) användes vid 

kodning samt bearbetning av insamlad data. Alla enkätfrågor delades in i olika variabler som därefter 

kodades med siffror. Kvantitativa (ålder, tid i Sverige) och kvalitativa (kön, modersmål, utbildning, 

kunskap, munhygienvanor) variabler presenteras i form av deskriptiv statistik, tabeller och figurer. 

Ålder delades in i tre grupper (20–29, 30–39, 40–60+). Medelvärde, median, spridningsmått och 



9 
 

standardavvikelse för variabeln “ålder” beräknades och redovisas i tabell. Samtliga variabler 

redovisades i frekvenser och procentsatser för att svara på studiens syfte. Deltagarnas modersmål 

varierade och därför delades de i olika grupper. Det modersmål som färre än fyra deltagare talade 

slogs ihop till en grupp som döptes till “övriga”och totalt innehöll denna grupp nio olika modersmål. 

Dessa modersmål var kurdiska, spanska, bosniska, amariska, blenska, thailändska, somaliska, dari och 

syrianska. Tigrinska, assyriska och arabiska var modersmål som talades av fler än fyra deltagare och 

därför delades respektive av dessa modersmål i en egen grupp. Frågorna 1–2 “Hur viktig är din 

munhälsa för dig?” och “Tror du att du har tillräckligt med kunskap för att ta hand om din 
munhälsa?” redovisas i tabeller. 

 

Analytisk statistik gjordes där signifikansnivån sattes till 0,05. Chi-två tester gjordes för att undersöka 

om det fanns signifikanta skillnader avseende kunskap om orala sjukdomar mellan grupper indelade 

efter utbildningsnivå. På frågan om vad deltagarna hade för utbildning gjordes en dikotomisering för 

att kunna genomföra chi-två tester med Fishers exakta text och Persons Square Test. Ingen utbildning, 

grundskoleutbildning och gymnasieutbildning slogs ihop till ingen utbildning/lägre utbildning samt 

yrkesutbildning och universitetsutbildning slogs samman till högre utbildning (Henricson, 2012). För 

att se skillnaden mellan chi-två testerna i tabellerna lades bokstaven a som symbol för Persons Square 
Test och b för Fishers Exakta Test. 

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning gjordes enligt dokumentet Etisk egengranskning för examensarbeten på 

Jönköpings University tillsammans med handledare innan studien påbörjades. Studien utgick från de 

fyra forskningsetiska principerna: Informationskravet: Deltagarna tog del av studiens syfte genom 

muntlig information samt skriftligt informationsbrev. För att säkerställa att deltagarna hade förstått 

informationen fick den ansvarige läraren gå igenom informationsbrevet muntligt tillsammans med 

deltagarna i klassrummet innan datainsamlingen påbörjades. Deltagarna informerades även om 

möjligheten att tacka nej till deltagande, och att de kunde avbryta sitt deltagande under studiens gång 

utan att det skulle påverka deras utbildning på något sätt. Samtyckeskravet: Deltagarna fick själva 

bestämma om sin medverkan i studien och ingen blev påtvingad ett deltagande. Det framkom i 

informationsbrevet (Bilaga 1) att deltagarna godkände till att medverka i studien genom att besvara 

enkäten. Konfidentialitetskravet: Insamlad data behandlades konfidentiellt där deltagarnas svar inte 

kunde identifieras i resultatet eftersom all data presenteras på gruppnivå. Materialet förvaras så att 

ingen obehörig kan komma åt det. Efter godkännande av studien kommer materialet att förstöras för 

att det inte ska användas i annat syfte än detta examensarbete. Nyttjandekravet: Resultatet av studien 

kommer inte att användas till andra ändamål än denna studie vilket deltagarna informerats om. 

Deltagarna erbjöds både muntligt och skriftligt en möjlighet till att ta del av resultatet efter studiens 

godkännande genom DIVA (Henricson, 2012; Sandman, 2013). 
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Resultat 

I studien tillfrågades 99 av totalt 140 (N=99) elever att delta i studien. Resterande elever som inte 

tillfrågades var inte närvarande vid datainsamlingen. Detta innebär att det externa bortfallet var 41 

(29,3%) deltagare. Det förekom inget internt bortfall i studien då alla enkäter besvarades fullständigt. 
Fördelningen mellan könen var jämn, dock var det fler kvinnor än män som deltog i studien, ingen 

deltagare svarade alternativen Annat eller Vill inte svara. Yngsta deltagaren var 20 år gammal och den 

äldsta 67 år. Medelåldern hos samtliga deltagare var 33 år och medianåldern 31 år. Majoriteten av 

deltagarna har läst på universitetsnivå och näst största gruppen har gymnasieutbildning (Tabell 1). 

Sammanlagt åtta (8,1%) deltagare hade vistats i Sverige i mindre än ett år, 51 (51,5%) i cirka två år och 
40 (40,4%) i mer än två år. 

 

Tabell 1. Sammanställning och fördelning avseende kön, ålder, åldersgrupper och 
utbildningsnivå i undersökningsgruppen gällande samtliga deltagare 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Totalt 
n (%) Medelvärde Median Standardavvikelse Range 

Kön N=99      

Man  45 (45,5) - - - - 

Kvinna  54 (54,5) - - - - 

Ålder (år)   33,3 31,0 10,2 16–67 

Åldersgrupper N=99      

20–29  40 (40,4) 24,5 24,0 3,1 20–29 

30–39  37 (37,4) 33,5 33,0 3,1 30–39 

40–69  22 (22,2) 48,8 46,5 7,3 40–69 

Utbildning N=99      

Ingen utbildning  4 (4,0) - - - - 

Grundskola  9 (9,1) - - - - 

Gymnasium  22 (22,2) - - - - 

Yrkesutbildning  17 (17,2) - - - - 

Universitet  47 (47,5) 
 - - - - 
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Deltagarnas modersmål varierade där flest var arabisktalande (45,5%) och den minsta gruppen var 

tigrinsk (5,1%) talande individer. Näst största gruppen hade assyriska (15,2%) som modersmål och 
resterande (34,3%) hade olika modersmål som tex syrianska, kurdiska och bosniska (Figur 1). 

 
Figur 1. Sammanställning av samtliga deltagares modersmål i antal. 
 

Kunskap om orala sjukdomar 

På frågorna avseende kunskap om orala sjukdomar gavs deltagarna möjlighet att välja flera 

svarsalternativ. Majoriteten av deltagarna svarade att oral hygien var mycket viktigt eller viktigt, där 

77,8% svarade att det var mycket viktigt. Flest deltagare, 72,7%, ansåg sig även ha tillräckligt med 

kunskap för att erhålla en god oral hygien (Tabell 2). Angående frågan som behandlade kunskap om 

fluor i tandkräm var det 66,7% av deltagarna som svarade att fluor förstärkte tänderna jämfört med 

11,1% som svarade att fluor hade en försvagande effekt på tänderna. Av alla deltagare var det 5,1% som 
svarade att fluor inte hade någon effekt på tänderna och 19,2% valde svarsalternativet vet ej. 

 

Tabell 2. Sammanställning av deltagarnas svar angående frågan om vikten av den orala 
hälsan och kunskap om att erhålla en god oral hygien 

Fråga Totalt N=99 (%) 

Hur viktig är din munhälsa för dig? n (%) 

Inte så viktig 2 (2,0) 

Viktig 19 (19,2) 

Mycket viktig 77 (77,8) 

Vet ej 1 (1,0) 

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

Ja 72 (72,7) 

Nej 16 (16,2) 

Vet ej 11 (11,1) 
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Resultatet visade att majoriteten av deltagarna hade en medvetenhet om att socker och bakterier var 

förknippade med karies. Ungefär hälften (48,5%) av gruppen svarade att rökning var en orsak till 

karies. Gällande arv och te var det en liten del av deltagarna som svarade att det hade en koppling till 

karies (Tabell 3). Inga statistisk signifikanta skillnader kunde påvisas mellan grupperna ingen 
utbildning/lägre utbildningsnivå och högre utbildningsnivå. 

 

Tabell 3. Sammanställning av deltagarnas svar avseende orsaksfaktorer till karies fördelat efter 
grupper indelade efter utbildningsnivå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p <0,05 
ª Chi-två-test, Persons Square Test 
ᵇ Chi-två-test, Fishers Exakt Test 

 
 
Mer än hälften av deltagarna svarade att orsaken till gingivit var hård tandborstning samtidigt som 

samma antal uppgav att bakterier var orsaken. Resultatet visade även att 25,3% hade kunskap om att 

otillräcklig rengöring i munnen kan orsaka gingivit. Vid jämförelse mellan grupper indelat i ingen 

utbildning/lägre utbildningsnivå och högre utbildningsnivå visades en statistisk signifikant skillnad 

gällande alternativet rökning där 35,9% av deltagarna som hade högre utbildningsnivå svarade att 

rökning orsakade gingivit i jämförelse med 8,6% av deltagarna med ingen/lägre utbildningsnivå (p-
värde=0,003) (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Sammanställning av deltagarnas svar avseende orsaksfaktorer till gingivit fördelat 
efter grupper indelade efter utbildningsnivå 

Fråga  Utbildningsnivå   

Vilka är orsakerna till 
hål i tänderna? 

N=99 

Ingen/Lägre 
(n=35) 
n (%) 

Högre 
(n=64) 
n (%) 

Totalt 
n (%) p-värde 

Bakterier  29 (82,9) 50 (78,1) 79 (79,8) 0,575ª 

Rökning  17 (48,6) 31 (48,4) 48 (48,5) 0,990ª 

Te  5 (14,3) 5 (7,8) 10 (10,1) 0,318ᵇ 

Socker  30 (85,7) 58 (90,6) 88 (88,9) 0,512ᵇ 

Arv  7 (20%) 16 (25,0) 23 (23,2) 0,573ª 

Fråga  Utbildningsnivå   

Vad orsakar blödande 
tandkött (gingivit)? 

N=99 

Ingen/Lägre 
(n=35) 
n (%) 

Högre 
(n=64) 
n (%) 

Totalt 
n (%) p-värde 

Borstar tänderna hårt  18 (51,4) 43 (67,2) 61 (61,6) 0,123ª 

Borstar tänderna ofta  5 (14,3) 6 (9,4) 11 (11,1) 0,512ᵇ 

Otillräcklig rengöring i 
munnen 

 
6 (17,1) 19 (29,7) 25 (25,3) 0,170ª 

Bakterier på tänderna och 
tandkött 

 
19 (54,2) 42 (65,6) 61 (61,6) 0,267ª 

Arv  3 (8,6) 13 (20,3) 16 (16,2) 0,129ª 
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* p <0,05 
ª Chi-två-test, Persons Square Test 
ᵇ Chi-två-test, Fishers Exakt Test 

 
Majoriteten av deltagarna hade kunskap om att bakterier och rökning var två orsaksfaktorer till 

parodontit. Vidare visar resultatet att en andel (26,3%) av deltagarna hade kunskap om att arv har en 

koppling till parodontit. Drygt hälften av deltagarna (51,5%) svarade att socker var en orsaksfaktor till 

parodontit. Vid en jämförelse mellan grupperna avseende orsaksfaktorer till parodontit visar resultatet 
inga statistisk signifikanta skillnader mellan grupperna. 

 

Tabell 5. Sammanställning av deltagarnas svar avseende orsaksfaktorer till parodontit 
fördelat efter grupper indelade efter utbildningsnivå 

Fråga  Utbildningsnivå   

Vad orsakar 
tandlossning 
(parodontit)? N=99 

Ingen/Lägre 
(n=35) 
n (%) 

Högre 
(n=64) 
n (%) 

Totalt 
n (%) p-värde 

Bakterier  26 (74,3) 55 (85,9) 81 (81,8) 0,151ª 

Rökning  17 (48,6) 40 (62,5) 57 (57,6) 0,180ª 

Te  3 (8,6) 4 (6,2) 7 (7,1) 0,695ᵇ 

Socker  18 (51,4) 33 (51,6) 51 (51,5) 0,990ª 

Arv  7 (20) 19 (29,7) 26 (26,3) 0,295ª 

Vet ej  2 (5,7) 3 (4,7) 5 (5,1) 1,000ᵇ 
* p <0,05 
ª Chi-två-test, Persons Square Test 
ᵇ Chi-två-test, Fishers Exakt Test 

 
Resultatet visar att majoriteten av deltagarna hade kunskap om att borsta tänderna två gånger 

dagligen samt att äta mindre socker var förebyggande vanor mot karies. Resultatet visar även en 

måttlig kunskap bland gruppen om att rengöra områden mellan tänderna är kariesförebyggande. 

Knappt hälften (42,4%) av deltagarna ansåg att genom rökstopp kunde karies förebyggas och (40,4%) 

att användandet av fluortandkräm är kariesförebyggande. Resultatet visade inga statistisk signifikanta 
skillnader mellan grupperna ingen utbildning/lägre utbildningsnivå och högre utbildningsnivå. 

Resultatet visar att flest antal deltagare hade uppgett att genom tandborstning två gånger dagligen 

kunde parodontit förebyggas. En större del av deltagarna ansåg att rökstopp var en viktig faktor. 

Knappt hälften hade svarat att äta mindre socker förebygger parodontit. Vid fördelningen av svaren 

mellan grupperna ingen utbildning/lägre utbildningsnivå och högre utbildningsnivå visades ingen 
statistisk signifikant skillnad. 

Rökning  3 (8,6) 23 (35,9) 26 (26,3) 0,003ª* 

Te  2 (5,7) 2 (3,1) 4 (4,0) 0,613ᵇ 

Socker  3 (8,6) 10 (15,6) 13 (13,1) 0,372ᵇ 

Vet ej  3 (8,6) 1 (1,6) 4 (4,0) 0,125ᵇ 
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Tabell 6. Sammanställning av samtliga deltagares svar avseende kunskap om förebyggandet 
av karies samt parodontit i form av fler svarsalternativ och fördelning av svar mellan lägre 
och högre utbildningsnivå 

Fråga  Utbildningsnivå   

Hur kan karies 
förebyggas? 

N=99 

Ingen/Lägre 
(n=35) 
n (%) 

Högre 
(n=64) 
n (%) 

Totalt 
n (%) p-värde 

Borsta 1 gg/vecka  1 (2,9) 1 (1,6) 2 (2,0) 1,000ᵇ 

Borsta 2gg/dag  34 (97,1) 59 (92,2) 93 (93,9) 0,419ᵇ 

Rengöra mellan tänderna  11 (31,4) 30 (46,9) 41 (41,4) 0,136ª 

Äta mindre socker  16 (45,7) 40 (62,5) 56 (56,6) 0,107ª 

Använd fluortandkräm  10 (28,6) 30 (46,9) 40 (40,4) 0,076ª 

Dricka vatten  8 (22,9) 16 (25,0) 24 (24,2) 0,812ª 

Sluta röka  12 (34,3) 30 (46,9) 42 (42,4) 0,226ª 

Vet ej  1 (2,9) 0 (0,0) 1 (1,0) 0,354ᵇ 

Vad är det bästa sättet 
att förhindra 
tandlossning 
(parodontit)? N=99     

Borsta 2gg/dag  28 (80,0) 54 (84,4) 82 (82,8) 0,581ª 

Borsta sällan  0 (0,0) 3 (4,7) 3 (3,0) 0,550ᵇ 

Rengöra mellan tänderna  14 (40,0) 34 (53,1) 48 (48,5) 0,212ª 

Äta mindre socker  13 (37,1) 35 (54,7) 48 (48,5) 0,095ª 

Sluta röka  21 (60,0) 43 (67,2) 64 (64,6) 0,475ª 

Vet ej  1 (2,9) 2 (3,1) 3 (3,0) 1,000ᵇ 
* p <0,05 
ª Chi-två-test, Persons Square Test 
ᵇ Chi-två-test, Fishers Exakt Test 

 

Munhygiensvanor 

På frågan avseende munhygienvanor kunde deltagarna enbart välja ett alternativ per munvårdsmedel. 

Det var få individer som uppgav att de använde sig av elektrisk tandborste. Majoriteten av deltagarna 

använde sig utav en vanlig tandborste och mer än hälften av deltagarna använde det två gånger 

dagligen (59,6%). De flesta deltagare använde sig av fluortandkräm vid tandborstningen och 

merparten hade en användningsfrekvens på två gånger dagligen (63,6%). Endast ett fåtal deltagare 

(n=4) använde sig av tandkräm utan fluor. Mer än hälften av deltagarna använde sällan eller aldrig 

tandsticka eller tandtråd. Lika andel (14,1%) deltagare använde tandsticka och tandtråd en gång 

dagligen för att rengöra mellan tänderna. Majoriteten (97,0%) av deltagarna använde sällan eller 

aldrig fluortabletter. Gällande fluorsköljning svarade 68,7% av deltagarna att de sällan eller aldrig 
använde fluorsköljning och 14,1% använde det 1gg/dagligen.  
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Tabell 7. Sammanställning av deltagarnas svar avseende användningsfrekvens av 
munvårdsmedel (N=99) 

 

Elektrisk 
tandborst

e 
n (%) 

Tandborst
e 

n (%) 

Tandkräm 
med fluor 

n (%) 

Tandkrä
m utan 

fluor 
n (%) 

Tandstick
a 

n (%) 
Tandtråd 

n (%) 

Fluortable
tt 

n (%) 

Fluor-
sköljning 

n (%) 
Annat 
n (%) 

Sälla/ 
aldrig 90 (90,9) 8 (8,1) 3 (3,0) 95 (96,0) 60 (60,6) 62 (62,6) 97 (97,0) 68 (68,7) 98 (99,0) 
1gg/ 
vecka 1 (1,0) 1 (1,0) 1 (1,0) 2 (2,0) 18 (18,2) 14 (14,1) 2 (2,0) 10 (10,1) 1 (1,0) 
1gg/ 
dag 2 (2,0) 25 (25,3) 26 (26,3) 0 (0,0) 14 (14,1) 14 (14,1) 1 (1,0) 14 (14,1) 0 (0,0) 
2gg/ 
dag 6 (6,1) 59 (59,6) 63 (63,6) 0 (0,0) 2 (2,0) 5 (5,1) 0 (0,0) 4 (4,0) 0 (0,0) 
Mer 
Än 
2gg/ 
dag 0 (0,0) 6 (6,1) 6 (6,1) 2 (2,0) 5 (5,1) 4 (4,0) 0 (0,0) 3 (3,0) 0 (0,0) 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera kunskapen avseende orala sjukdomar och munhygienvanor 

hos vuxna nyanlända som genomgår SFI-utbildning på D-nivå i Jönköpings kommun. Resultatet 

visade att deltagarna hade kunskap avseende karies och parodontit men bristande kunskap avseende 

gingivit. En statistisk signifikant skillnad visades avseende svarsalternativet rökning i frågan om 

gingivit mellan grupperna ingen utbildning/lägre utbildningsnivå och högre utbildningsnivå där fler 

deltagare med högre utbildningsnivå hade svarat att rökning är en orsaksfaktor till gingivit. Deltagarna 

hade även goda tandborstningsvanor men bristande användning av approximalahjälpmedel och 
fluorpreparat. 

 

Metoddiskussion 

Valet av att utföra en kvantitativ enkätundersökning motiveras genom att författarna fick möjlighet att 

samla in mycket data under en kort period. Detta ger en bild över hur kunskapen kan se ut hos 

populationen vuxna nyanlända i Jönköpings kommun. Att datainsamlingen skedde i klassrummet var 

en fördel som underlättade för författarna att få tag på en stor grupp vid de fyra tillfällen skolorna 

besöktes på. Trots att datainsamlingen skedde utan problem upplevde författarna vissa svårigheter 

under studiens gång med att bland annat få information om hur många SFI-elever som totalt läste på 
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D-nivå. Det förekom olika siffror från Jönköpings kommun och SFI-skolorna och detta gjorde att det 
tog ett tag för författarna att få rätt information för att kunna arbeta vidare med studien. 

 
En annan svårighet var att få tag på alla elever på D-nivå eftersom antalet elever som var skrivna på 

listorna som lärarna hade motsvarade inte det antalet som var närvarande i klassrummen. Vid de två 

tillfällen som Skolan 2 besöktes närvarade totalt 39 elever varav totalt 70 schemalagda. På Skola 1 

däremot var 60 stycken elever närvarande varav totalt 70 stycken schemalagda. Detta gav ett externt 

bortfall på 41 av totalt 140 deltagare. Anledning till bortfallen kan bero på sjukdom eller andra 

personliga skäl, men det går heller inte att utesluta att de inte kom eftersom de fick kännedom om 
studien i förväg och kanske inte ville delta.  

 
Innan studiens gång valde författarna att dela ett informationsbrev till respektive lärare i respektive 

skola för att kunna gå igenom det tillsammans med deltagarna på ett lättförståelig svenska innan 

datainsamlingsdagen. Samtliga deltagare fick tillgång till ett skriftligt informationsbrev vid 

datainsamlingsdagen men även en muntlig genomgång av innehållet i informationsbrevet skedde. 

Författarna var noga med att deltagarna skulle få en klar bild av informationsbrevet och förstå 

innehållet för respekt av deras självbestämmande och integritet. Vid datainsamlingen uppgav de flesta 

deltagarna att informationsbrevet var för långt och innehöll svåra ord. Det hade varit en fördel om det 
hade kortats ner samt skrivits med mer lättförståelig svenska. 

 
Enkätfrågorna som användes i denna studie hade använts i en tidigare kandidatuppsats (Ledin & 

Norlin, 2015). Detta ökar enkätfrågornas tillförlitlighet eftersom de har testats tidigare. Att enkäten 

även pilottestades innan datainsamlingen ökade studiens tillförlitlighet och var en fördel som 

förmodligen bidrog till minskat missvisande resultat. Efter pilottestet visades att deltagarna upplevde 

svårigheter i att förstå munvårdsmedlen i frågan om munhygienvanor och detta var viktigt för 

författarna att veta för att kunna åtgärda problemet. För att tydliggöra innebörden av munvårdmedlen 

för deltagarna förklarades orden på tavlan innan datainsamlingen skedde. En annan åtgärd var att 

författarna bestämde att vara närvarande i klassen under datainsamlingen. Detta kan ha gett sina både 

för och nackdelar. Fördelen kan ha varit att författarna lyckades samla in många enkäter och att 

deltagarna kunde ställa frågor om de inte förstod något i enkäten. Detta var en givande idé eftersom 

författarna gick runt aktivt och förklarade frågorna till deltagarna. Däremot det negativa kan ha varit 

att deltagarna har känt sig pressade till att besvara enkäten eftersom datainsamlingen skedde under 

undervisningstid trots att författarna var noga med att ta hänsyn till informationskravet. En annan 

negativ synpunkt som kan ha påverkat resultatet var att svaret på frågorna kan ha blivit avslöjad trots 

författarnas försiktighet. En styrka med studien var att urvalsgruppen som författarna hade valt att 

studera var ganska stor då alla närvarande deltagare medverkade i studien. En anledning till att alla 

närvarande deltog kan ha varit på grund av att deltagarna var intresserade av att delta och upplevde 
det som något annorlunda.  
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En viktig aspekt som kan ha minskat studiens validitet kan vara att deltagarna fick använda sig av 

lexikon i mobiltelefoner till att översätta svåra ord. Författarna misstänker att deltagarna kan ha 

använt lexikon för att söka svar även fast författarna var tydliga i att informera att mobiltelefoner fick 

bara användas till översättning av ord. Däremot kan detta ha varit till fördel som lett till att deltagarna 

förstod frågorna och svarade på det svarsalternativ som de ansåg var rätt. En annan viktig aspekt som 

också kan ha lett till ett tvivelaktigt resultat kan vara att deltagarna diskuterade med varandra på deras 

modersmål under tiden de besvarade enkätfrågorna trots att information hade getts om att detta är 

individuellt. Deltagarna kan ha svarat på samma svarsalternativ och detta kan ha lett till olika 

tolkningar och påtryckningar bland deltagarna. Enligt Shahnavaz (2012) kan individer med utländsk 
bakgrund påverkas av det sociala stödet från familj och vänner samt av sin kultur. 

 

Några andra aspekter som författarna kunde ha tänkt på var att använda sig av hjälpmedel som bilder 

på de olika munvårdsmedlen eller tagit med sig och visat upp dessa munvårdsmedeln. Detta hade 

kunnat bespara författarna att förklara och istället ge en direkt koppling till deltagarna om vad som 

vad. En annan förbättring kunde ha varit att ha enkäten på engelska också eftersom det visade sig att 

många av deltagarna hade goda kunskaper inom det engelska språket. Det hade gett fler 

valmöjligheter till deltagarna vid besvarandet av enkäten. Trots allt samlades totalt 99 stycken 

fullständigt besvarade enkäter vilket motsvarar alla deltagare som var närvarande vid de tillfällen 

skolorna besöktes av författarna. Detta kan ge en möjlighet att generalisera resultatet av denna studie 
för nyanlända individer som genomgår SFI-utbildning på D-nivå i Jönköpings kommun. 

 

Resultatdiskussion 

Kunskap om orala sjukdomar 

Resultatet gällande kunskap om karies visar att vuxna nyanlända som genomgår SFI-utbildning på D-

nivå är medvetna om orsaksfaktorer avseende karies då 88,9% av samtliga deltagare har uppgett 

socker som en orsaksfaktor till sjukdoms uppkomsten och 79,8% har svarat bakterier. Detta visar att 

majoriteten av deltagarna har en relativt stor medvetenhet om orsaken till sjukdomen. Dessa resultat 

stärks i en studie av Zini et al. (2009) där studien visar att denna grupp individer bör inte betraktas ha 

mindre kunskap inom den orala hälsan. Avseende svarsalternativen socker och bakterier i frågan om 

orsaken till karies visar svaren att det finns en medvetenhet hos deltagarna om att socker och bakterier 

är en viktig del i kariesprocessen och detta har påvisats i tidigare studier som har kommit fram till att 

fermentabla kolhydrater och närvaro av bakterier är riskfaktorer för karies uppkomsten (Featherstone, 

2008). Dock finns det brist i kunskapen avseende andra svarsalternativ såsom rökningen där 48,5% 

tror att det orsakar karies och enbart 23 (23,2%) har svarat att arv är en av orsaksfaktorerna. Enligt 

Bernabe, Delgado-Angulo, Vehkalahti, Aromaa och Suominen (2004) har daglig rökning ingen direkt 

association med karies och detta är en kunskap som saknas hos ungefär hälften av deltagarna. I 

studien av Hassell och Harris (1995) nämns att arv och orala sjukdomar som karies har en association. 
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Förekomsten av bakterier såsom Streptococcus mutans kan vara på grund av ärftliga skäl. Även här 
visas en brist på kunskap bland deltagarna vilket förklarar den låga svarsfrekvensen avseende arv.  

Gällande gingivit visar resultatet att deltagarna har bristfälliga kunskaper då 61,6% tror att gingivit är 

kopplat till hård tandborstning. Däremot har samma andel deltagare uppgett att bakterier är en av 

orsaksfaktorerna. Att bakteriekolonisation kan leda till gingivit stöds av Gehrig och Willmann (2016). 

Deltagarnas svar i denna fråga ger inte tillräckligt med underlag för att kunna dra en slutsats om 

deltagarna har tillräcklig med kunskap om gingivit då det var endast 25,3% som angav att otillräcklig 

rengöring i munnen är orsaken. Enligt socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för vuxentandvård 

leder en förbättrad oral hygien i form av regelbunden tandborstning till en minskad förekomst av 

gingivit. En förklaring till att deltagarna saknar den kunskapen kan bland annat bero på att de kanske 

inte har haft regelbundna tandvårdsbesök tidigt i livet men även att många besöker tandvården bara 

vid akuta besvär främst på grund av ekonomiska skäl (Miltiades, 2013). En signifikant skillnad 

hittades mellan grupperna indelade efter utbildningsnivå där deltagarna som hade högre 

utbildningsnivå svarade att rökning orsakade gingivit men detta stämmer inte eftersom enligt Lena 

Persson (2003) den gingivala kärlreaktionen är dämpad vid tobaksrökning. Författarna misstänker att 

detta kan bero på att deltagarna inte har förstått frågan på grund av språksvårigheter eller att 

deltagarna har missuppfattat frågan. En annan tänkbar orsak kan vara att deltagarna har uppfattat att 

rökning är skadlig för den allmänna hälsan och därför trott att blödning från gingivan kan vara 

orsakad av rökning. 
 

 
Det var 81,8% som hade kunskap om att bakterier har en bidragande faktor till förekomst av 

parodontit och 57,6% var medvetna om att rökning är en riskfaktor till sjukdomen. Att bakterier är en 

riskfaktor till parodontit har visats i Gehrig och Willmann (2016) studie samtidigt som en studie utfört 

av Bergström (2004) har visat att rökning har en association med parodontit. Däremot var det 51,5% 

som ansåg att socker var en orsaksfaktor till parodontit vilket visar att en liten brist i kunskapen 

existerar inom gruppen. I studien hade enbart 26,3% uppgett att arv är förknippad med parodontit 

trots att i studien av Hassell och Harris (1995) har det skrivits att parodontit är förknippad med 
genetiska faktorer.  

 

Enligt socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för vuxentandvård prevention av karies är effektiv 

vid tandborstning 2gg/dagligen med fluortandkräm. I studien var det 93,9% som svarade i enlighet 

med nationella riktlinjerna för vuxentandvård om att karies kan förebyggas genom tandborstning 

2gg/dagligen samt 40,4% svarade att användande av fluor har en kariesförebyggande effekt. Resultatet 

visar att 56,6% individer var medvetna om att mindre konsumtionen av socker kan minska risken till 

kariesförekomsten. Andelen deltagare som uppgav att rengöra mellan tänderna kan vara preventivt 

var 41,4% vilket överensstämmer med socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för vuxentandvård. 

Dessa svar tyder på att deltagarna har relativt bra baskunskap om hur karies kan förebyggas. Däremot 

uppgav 42% av deltagarna att sluta röka var kariesförebyggande vilket är felaktigt (Bernabe, 2004). 
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Detta kan bero på bristfällig kunskap om rökningens påverkan på den orala hälsan. En tanke kring 

detta kan vara att deltagarna har information om att rökning är allmänt skadlig för den hälsan och 
därmed även för den orala hälsan. 

 

Att upprätthålla en god oral hygien är en förebyggande faktor mot parodontit som har en hög 

evidensstyrka enligt socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för vuxentandvård. I denna studie 

framgår det att en stor majoritet av deltagarna (82,9%) har kunskap kring att tandborstning två gånger 

dagligen är effektiv vid förebyggandet av parodontit. I resultatet framkom att (48,5%) anser att genom 

rengöring mellan tänderna kan sjukdomen förhindras och detta bekräftas i en studie av Crocombe, 

Brennan, Slade och Loc (2012) som hävdar att effektiv mellanrumsrengöring är en av de mest effektiva 

metoder för förebyggandet av parodontit. Enligt Gehrig och Willmann (2016) är tobaksrökning en 

riskfaktor till förekomsten av parodontit hos individer som röker och i denna fråga uppgav 64,6% av 
deltagarna om att sluta röka har en förebyggande effekt på sjukdomen. 

 

Munhygienvanor 

Genom tandborstning två gånger dagligen med fluortandkräm kan karies förebyggas enlig 

socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för vuxentandvård och detta är en större del av deltagarna 

eniga om då 59,6% borstar tänderna två gånger om dagen och 63,6% har fluortandkräm vid 

tandborstningen. Dessa resultat tyder på att det finns goda kunskaper hos deltagarna. I frågan om 

tandkräm utan fluor var det 96,0% av deltagarna som inte använde sig utav det och detta tyder på att 
deltagarna har kunskap om att fluor är viktig för tänderna.  

 
I resultatet framkom att 60,6% av deltagarna sällan/aldrig använde någon typ av 

mellanrumshjälpmedel och endast 14,1% använde det en gång dagligen. En förklaring till detta kan 

vara att deltagarna saknar kunskap och information gällande vikten av mellanrumsrengöring eftersom 

Socialstyrelsen (2016) har rapporterat att nyanlända med utländsk bakgrund besöker tandvården mest 

vid akuta besvär och mindre i förebyggande syfte. Detta är en faktor som kan påverka de dagliga 

munhygienrutinerna. En annan anledning till dessa resultat kan vara på grund av att dessa individer 

saknar motivation eftersom de har haft andra förutsättningar i livet och kan ha upplevt många tråkiga 

upplevelser under tiden dem har varit på flykt. Den orala hälsan bland nyanlända individer kanske inte 

är det viktigaste och största prioriteringen efter flykt eftersom det kan finnas viktigare aspekter såsom 
bosättning och att hitta ett arbete för att integrera sig i samhället (Davidson et al., 2006).  

 
Resultatet visade att 14 individer använde fluorsköljning en gång per dag och majoriteten använde inte 

fluortabletter. En tänkbar orsak kan vara att deltagarna inte är i behov av att använda extra 

fluorpreparat då enligt socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för vuxentandvård rekommenderas 

det vid en förhöjd risk för karies eller vid aktiv karies. En annan orsak kan vara att deltagarna inte är 
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bekanta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Enligt Shahnavaz (2012) kan detta bero på 
att dessa individer har andra uppfattningar om den egna orala hälsan. 

 

Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land är det av stor vikt att individer med utländsk bakgrund och 

särskilt nyanlända efter flykt får tidigt göra sig bekanta med tandvården samt få grundläggande 

kunskaper om orala sjukdomar och munhygienvanor. Enligt Dumitrescu et al. (2011) studie är det 

viktigt att en individ har kunskap för att kunna ha goda munhygienvanor. Detta innebär att 

tandvården ständigt behöver utvecklas och modifieras för att kunna möta upp denna grupp individer 

utifrån deras behov och kunskapsnivå. För att lyckas nå dessa individer är det viktigt att anpassa 

informationen samt ta hänsyn till deras tidigare upplevelser, livsstil samt kulturella skillnader. Enligt 

Smith et al. (2013) är språksvårigheter en anledning till att individer med utländskbakgrund tvekar till 

att besöka tandvården. I denna studie visas även att information på andra språk än svenska saknas 

inom tandvården och därför är det ytterst viktigt att i ett mångkulturellt land som Sverige kunna 

tillgodose dessa behov dels genom att erbjuda information på andra språk men även med hjälp av tolk 

och den egna personalstyrkan som talar andra språk. Eftersom tandhygienistyrket inte har nått alla 

länder är det först viktigt att belysa tandhygienistens kompetens och medvetengöra individer med 

utländsk bakgrund om vikten av det preventiva arbetet som tandhygienister utför. Utifrån 

tandhygienistens profession kan goda resultat uppnås då tandhygienister arbetar preventivt och kan 

vägleda dessa individer mot en bättre oral hälsa genom information och motivation. 

Tandvårdspersonal och särskilt tandhygienister bör lägga fokus på brister som finns samt hitta olika 

metoder till förbättring genom att skaffa sig mer kunskap om olika kulturer och vanor som individer 

med utländsk bakgrund kan ha med sig. Att tandvårdspersonal har bredare kunskap om dessa 

individers bakgrund kan vara ett sätt att identifiera riskindikationer som är kopplade med orala 

sjukdomar som kan förekomma hos de. En annan viktig aspekt som tandhygienister bör ha i åtanken 

är att inte ställa för höga krav och förväntningar på dessa individer utan ta hänsyn till deras tidigare 

upplevelser och tänka på de som individer i helhet för att de ska kunna medverka till prevention. För 

att kunna generalisera resultatet av denna studie över Sverige bör studier av den här typen genomföras 
i olika delar av landet. 

 

Slutsats  

Det finns en kunskap bland deltagarna avseende karies och parodontit men bristande kunskap 

avseende gingivit. En statistisk signifikant skillnad visades avseende svarsalternativet rökning i frågan 

om gingivit mellan grupperna ingen utbildning/lägre utbildningsnivå och högre utbildningsnivå. 

Deltagarna hade även goda tandborstningsvanor men bristande användning av 
approximalahjälpmedel och fluorpreparat. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Informationsbrev till studerande vid SFI, nivå D 
Vi heter Hasan Talib och Marcelle Moayed och går på tandhygienistprogrammet termin 6 vid 
Jönköping University. Vi skriver vår kandidatuppsats inom Oral hälsovetenskap. Nedan står 
det information till dig som ska tillfrågas om deltagandet i studien gällande munhygienvanor 
och kunskap om munsjukdomar hos nyanlända. Vi ber dig att läsa informationen innan du tar 
ställning till om du vill delta i studien eller inte. 
 
Studiens bakgrund och syfte 
Invandringen till Sverige har ökat under de senaste åren och det finns få studier om 
munhygienvanor och kunskap om munsjukdomar hos vuxna nyanlända. För att tandvården i 
Sverige ska kunna erbjuda så bra tandvård som möjligt på lika villkor för hela befolkningen 
(Tandvårdslag 1985:125) är det viktigt för oss att ha kunskap om olika individers kunskaper 
och vanor. Syftet med studien är att studera munhygienvanor samt kunskap gällande orala 
sjukdomar hos vuxna nyanlända med utländsk bakgrund.  
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas om deltagande för att du är en SFI student (nivå D) och är nyinflyttad till 
Sverige. Vi valde dig som läser på D nivå för att enkätfrågorna är på svenska. 
 
Hur går studien till? 
Studien genomförs med hjälp av en enkät på svenska med 9 frågor som besvaras individuellt. 
Att delta i studien är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan att uppge 
någon anledning. Frågorna kommer att handla om munhygienvanor samt olika munsjukdomar 
som kan uppstå. Du kan använda lexikon vid behov. Beräknad tidsåtgång är ca. 30 min för att 
du ska kunna svara på enkätfrågorna i lugn och ro. 
 
Hantering av data och sekretess 
Insamlad data kommer behandlas konfidentiellt och dina svar kommer inte att kunna 
identifieras i resultatet. Materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt 
det. Genom att besvara enkäten har du medgett ditt godkännande om deltagandet. 
Resultatet av studien kan hämtas från: http://www.uppsatser.se/om/DIVA/. 
Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna via mail. 
 
Mvh Hasan & Marcella 
 
Kontaktuppgifter 
Student 
Hasan Talib 
Mail: hamo2020@hotmail.se 
Mob nr: 070-7816145 
 
Student  
Marcelle Moayed 
Mail: marcelle41@hotmail.com                        
Mob nr: 070-0557099 
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Handledare 
Hanna Ahonen, leg tandhygienist 
Adjunkt Tandhygienistprogrammet, Jönköping University 
e-post: Hanna.ahonen@ju.se 
 
 
 
 
Enkät 
Bakgrundsinformation 
Kryssa i ett alternativ! 
 
a. Hur gammal är du?.............................. 
 
b. Kön: 
☐ Man 
☐ Kvinna 
☐ Annat 
☐ Vill inte svara 
 
c. Vilket modersmål har du?............................................. 
 
d. Hur länge har du bott i Sverige? 

☐ Mindre än ett år 
☐ Cirka två år 
☐ Mer än två år    Hur länge?.......................................... 
 
e. Vad har du för utbildning från ditt hemland?  
☐ Ingen utbildning 
☐ Grundskola eller likvärdig 
☐ Gymnasium eller likvärdig 
☐ Yrkesutbildning eller likvärdig 
☐ Universitet 
 
Kryssa i ett alternativ! 
1. Hur viktigt är din munhälsa för dig? 
☐ Inte så viktigt 
☐ Viktigt 
☐ Mycket viktigt 
☐ Vet ej. 
 
2. Tror du att du har tillräckligt med kunskap för att ta hand om din munhälsa? 
☐ Ja 
☐ Nej  
☐ Vet inte 
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Kryssa i ett eller flera alternativ på fråga nummer 3 till 8 
3. Vilka är orsakerna till hål i tänderna (karies)? 
☐ Bakterier 
☐ Rökning 
☐ Te 
☐ Socker 
☐ Arv 
 
4. Hur kan karies förebyggas? 
☐ Borsta tänderna en gång i veckan 
☐ Borsta tänderna 2 gånger varje dag 
☐ Rengöra området mellan tänderna 
☐ Äta mindre mängd sötsaker 
☐ Använda fluortandkräm 
☐ Dricka vatten 
☐ Sluta röka 
☐ Vet ej 
 
5. På vilket sätt påverkar fluor i tandkräm dina tänder? 
☐ Stärker tänderna 
☐ Försvagar tänderna 
☐ Har ingen effekt 
☐ Vet ej 
 
6. Vad orsakar blödande tandkött (gingivit)? 
☐ Borstar tänderna hårt 
☐ Borstar tänderna ofta 
☐ Otillräcklig rengöring i munnen 
☐ Bakterier på tänder och tandkött 
☐ Arv 
☐ Rökning 
☐ Te 
☐ Socker 
☐ Vet ej 
 
7. Vad orsakar tandlossning (parodontit)? 
☐ Bakterier 
☐ Rökning 
☐ Te 
☐ Socker 
☐ Arv 
☐ Vet ej 
 
8. Vad är det bästa sättet att förhindra tandlossning (parodontit)? 
☐ Borsta tänderna två gånger om dagen 
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☐ Borsta tänderna sällan 
☐ Rengöra området mellan tänderna 
☐ Äta mindre mängd sötsaker 
☐ Sluta röka 
☐ Vet ej 
 
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst! 
 
9. Vilket eller vilka av munvårdsmedel använder du och hur ofta? 
 
 
                                      Sällan/aldrig     1 gg/vecka    1 gg/dag      2 gg/dag      Mer än 2 
gg/dag 
 
a) elektrisk tandborste           ☐                    ☐                ☐                 ☐                      ☐  
 
b) tandborste                            ☐                    ☐                ☐                 ☐                      ☐ 
 
c) tandkräm med fluor           ☐                     ☐                ☐                ☐                      ☐ 
 
d) tandkräm utan fluor          ☐                     ☐                ☐                 ☐                      ☐ 
 
e) tandsticka                             ☐                     ☐                ☐                  ☐                     ☐ 
 
f) tandtråd                                 ☐                     ☐                ☐                 ☐                      ☐ 
 
g) fluortabletter                       ☐                      ☐                 ☐                 ☐                     ☐ 
 
h) fluorsköljning                      ☐                     ☐                 ☐                  ☐                     ☐ 
 
i) annat                                      ☐                      ☐                 ☐                  ☐                     ☐ 
 


