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Sammanfattning 

 

 

Bakgrund: Kariesförekomst har minskats globalt dock är prevalensen av karies fortfarande 

hög hos barn och ungdomar med låg socioekonomisk status och invandrarbakgrund. Vanor som 

etableras tidigt ligger till grund för munhälsan senare i livet. Föräldrarna utgör en viktig modell 

för sina barn gällande munhälsan och munhygienvanor förs över från föräldrar till barn. 

Munhygien- och kostvanor är ofta kopplade till beteenden och vanor som styrs av sociala 

faktorer, kunskaper och attityder till oral hälsa. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

attityder till tandvård och kunskap om orala sjukdomar samt kartlägga kost och 

munhygienvanor hos nyanlända ungdomar i åldern 15–18 år i Jönköpings kommun. Material 

och metod: Enkätstudie med kvantitativ ansats. Studien genomfördes med ett enkätformulär 

innehållande 31 frågor. Studien inkluderade totalt 70 nyanlända ungdomar som går på 

integrationsprogrammet för språk. Resultat: Majoriteten av deltagarna 77 % uppgav tandhälsa 

som mycket viktigt men omedvetna om betydelsen av regelbundna tandvårdsbesök. Det var 

46% av deltagarna som visade en brist på kunskap om tidiga symptom på karies och 51% visade 

en brist på kunskap om gingivit. Deltagarna visade brist på kunskap om oral hälsa och 

hygienvanor. Hög intagsfrekvens av fermenterbara kolhydrater och söta drycker. Deltagarna 

visade också kunskapsbrister om fluor och dess positiva påverkan på tänderna. Slutsats: 

Insatser som förebyggande och hälsofrämjande program kan tänkas behövas ges för att förbättra 

egenvårds och kostvanorna hos nyanlända barn och ungdomarna. 

 

 

 

Nyckelord: kostvanor, munhygien. munhälsa, munsjukdomar, utländsk bakgrund. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Attitude and knowledge of oral health as well as diet and oral hygiene 

habits of newly arrived young people 

-A survey 

 

Abstract 
 

Background: Dental caries have decreased globally, however, the prevalence of dental caries 

is still high in children and adolescents with low socioeconomic status and foreign background. 

The reason may be socioeconomic factors associated with caries risk factors. Lack of 

knowledge, oral hygiene habits and irregular dental visits are other risk factors. Aim: The 

purpose of the study was to investigate attitudes towards dental care and knowledge of oral 

diseases as well as to chart the diet and oral hygiene habits of new arrivals in the age of 15-18 

years in Jönköping municipality. Material and Method: An empirical survey with quantitative 

approach. The study was conducted with a questionnaire containing 31 questions. The study 

included a total of 70 newly arrived children and adolescents. Results: The majority of 

participants 77% stated dental health as very important but unaware of the importance of regular 

dental visits. The majority of participants 51% showed a lack of knowledge about early 

symptoms of caries and gingivitis. Participants showed lack of knowledge of oral health and 

oral hygiene habits. High intake rate of fermentable carbohydrates and sweet drinks. The 

participants showed great lack of knowledge about fluoride and its positive effects on the teeth. 

Conclusion: Prevention and oral health promotion programs may be needed to improve the 

oral health and dietary habits of newly arrived children and adolescents. 
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1.Bakgrund 
 

1.1Sveriges befolkning och nyanlända 
 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB 2014) prognos avseende Sveriges framtida befolkning 

kommer 1,6 miljoner av Sveriges befolkning år 2015 vara födda utomlands, vilket motsvarar 

drygt 16% av hela befolkningen. Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med 

cirka 833 000 personer. Under denna period väntas en ökning av antalet barn och ungdomar i 

åldern 0–19 år med nästan 293 000 (SCB,2014) SCB beräknar att fler individer kommer att 

invandra än att utvandra, därav kommer antalet utrikes födda att öka. År 2060 beräknas 18 

procent eller drygt två miljoner av befolkningen vara födda utanför Sverige (SCB 2014) 

Flyktingkrisen i Syrien har gjort att antalet personer som sökt asyl i Sverige under år 2015 

var 162 877 personer vilket var dubbelt så många som under år 2014 (Migrationsverket, 2015). 

Enligt Migrationsverket (2016) har 2199 ensamkommande barn och ungdomar under 18 år sökt 

asyl i Sverige under 2016.Det är stor minskning från föregående år då totalt 35 369 

ensamkommande barn och ungdomar sökt asyl i Sverige, merparten kom från Syrien, Eritrea, 

Afghanistan och Somalia (Migrationsverket, 2015). 

 

Under 2016 hade flera asylansökningar för ensamkommande barn och ungdomar under 18 år 

avgjorts, 86 procent av dem som fick sitt ärende prövat fick permanent uppehållstillstånd, och 

fick stanna i Sverige. Flest var pojkar i 16–17 årsåldern från Afghanistan. Skälen till att 

afghanska ungdomar söker sig till Sverige är flera. Den unga befolkningen saknar tro på 

framtiden, säkerhetsläget i Afghanistan är försämrat, många av ungdomarna som flyr tillhör 

också minoritetsgruppen Hazarer och många har bott i Iran en tid men tillvaron där uppfattas 

som mycket osäker (Migrationsverket, 2016). 

 

Migrationsverket (2016) definierar en ”nyanländ person” som någon som är mottagen i en 

kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra 

skyddsskäl. Även ”anhöriga” till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ 

under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre 

år. Ett ”ensamkommande barn” är ett nyanlänt barn under 18 år som har kommit till Sverige 

utan av någon av sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarollen 

för dessa (Migrationsverket, 2016).  
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1.2 Oral ohälsa 

Oral hälsa är mångfacetterad och inkluderar möjligheten att tala, le, lukta, smaka, känna, tugga, 

svälja samt förmedla en rad känslor genom ansiktsuttryck med och utan smärta, obehag 

och/eller sjukdom i det kraniofaciala komplexet (FDI world federation,2016). 

 Enligt SOU (2002) definieras oral hälsa som en del av den allmänna hälsan och innefattar även 

det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet.  

Det nya förändrade mönstret i oral hälsa och orala sjukdomar i värden relaterats ofta till 

förändringar i levnadsförhållanden och livsstil. En ordentlig förståelse för det sociala 

sammanhanget av oral hälsa och oralsjukdomar är en förutsättning för att lösa nya utmaningar 

(Pine & Harris, 2007).  

1.2.1 Gingivit 

Gingivit utvecklas om en biofilm tillåts ansamlas på tändernas yta. Symtom på gingivit kan 

bland annat vara att tandköttet rodnar, blir ömt, svullnar samt blir lättblödande. Svullnaden av 

gingivan gör att en fördjupad tandköttsficka bildas med risk för etablering av en subgingival 

biofilm (Sharma et al, 2008). Tidsperioden kring puberteten, med hög hormonell aktivitet, 

innebär ökad risk för gingivala reaktioner, pubertetsgingivit (Kinane, Berglundh & Lindhe, 

2008). En god munhygien kan uppnås genom tandborstning med fluortandkräm två gånger om 

dagen och rengöring med approximalt hjälpmedel till exempel tandtråd en gång om dagen, då 

tycks de flesta friska barn kunna undvika uppkomst av gingivit (Kinane, Berglundh & Lindhe, 

2008).  

 

1.2.2 Karies 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver i sin rapport (2003) om oral hälsa globalt i 

världen, att karies är den mest förekommande munsjukdomen i Asien och Latinamerika. Karies 

verkar samtidigt i de flesta afrikanska länder vara mindre utbredd och allvarlig (WHO, 2003). 

Enligt Tomar & Reeves (2010) är karies den vanligaste sjukdomen under barn och 

ungdomstiden. Karies drabbar 60–90 % av alla barn och ungdomar världen över (Edelstein, 

2006). På munnens slemhinnor och tänderna bildar proteinerna i saliven en slags hinna, s.k. 

pellikel, till denna fäster bakterier och då bildas en biofilm på tänderna. Biofilmens bakterier 

livnär sig i huvudsak på ämnen i saliven. Biofilmens bakterier har förmåga att utnyttja framför 

allt socker i vår kost (fermenterbara kolhydrater) och omvandla detta till organiska syror, främst 

mjölksyra (Takahashi & Nyvad, 2011). Om syraattackerna förekommer ofta utan att någon 

återhämtning sker, blir det en initial kariesskada, som kallas emaljkaries. Om den initiala 
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kariesskadan inte läker ut kommer den att breda ut sig och tränga igenom emaljen till 

tandvävnaden innanför emaljen, dentinet. När kariesskadan underminerat emaljen faller till slut 

emaljytan sönder då bildas så kallad dentinkaries. Eftersom emaljen är mjukare hos unga 

personer är risken att få karies störst före tjugoårs åldern (Takahashi & Nyvad, 2011). 

 

1.2.2.1 Kost 

Kosten har en stor roll för kariesrisken hos barn och ungdomar. Kost som innehåller 

fermenterbara kolhydrater ökar kariesrisken hos barn och ungdomar (Fung et al, 2013). 

Drycker, exempelvis saft och juice innehåller höga sockerhalter och bidrar till en ökad 

kariesrisk. De kostvanor som barn etablerar tidigt i livet har betydande roll och ligger till grund 

för den orala hälsan. En sockerrik kost under uppväxt har samband med karies senare i livet 

(SoS 2013). Det finns starka samband mellan frekvent intag av fermenterbara kolhydrater och 

hög kariesprevalens. Om tänderna utsätts för flera intag av kost innehållande fermenterbara 

kolhydrater hinner inte salivens remineraliserande förmåga att återföra mineraler till tandens 

emalj, detta ökar kariesrisken (Antonenko et al, 2015). För att förebygga karies och minska 

kariesaktivitet är det viktigt att det finns uppehåll mellan måltiderna under dagen (Feldens et 

al, 2010). Intagsfrekvensen bör vara 5–6 intag per dag där allt som stoppas i munnen räknas 

som intag, med vatten som undantag (Nordenram, 2012). 

 

1.2.2 3. Munhygien och fluor 

God munhygien uppnås genom tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen, 

speciellt innan läggdags. Rengöring med ett approximalt hjälpmedel, till exempel tandtråd en 

gång om dagen för att få bort de bakterier som fastnar mellan tänderna som kan orsaka 

tandköttsinflammation eller karies (Ramos Gomez et al, 2010). 

 

Användning av fluortandkräm är viktigt eftersom fluor är effektivt för att förebygga karies. 

Fluor både förebygger uppkomsten av karies och leder till att små, initiala kariesangrepp 

stoppas. Den viktigaste effekten av användandet av fluor är att remineraliseringen efter ett 

syraangrepp underlättas. De joner som lämnade tanden vid syraangreppet förs lättare tillbaka 

till tanden när pH-värdet stiger. Fluor gör tanden mer motståndskraftig mot syraangrepp då den 

tas upp av tandens ytskikt. Därför rekommenderas det att utöver tandborstning skölja med 0,2% 

Naf lösning en gång dagligen. Fluor finns i tandkräm och andra prepareringar såsom 

sköljvätska, tuggummi, fluorgel, sugtabletter och (Socialstyrelsen, 2011).  
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1.3 Attityder till oral hälsa 
Levnadsvillkoren har med tiden ändrats och den orala hälsan bland dagens ungdomar har blivit 

bättre, trots att nyttjandet av tandvården har minskat. Det har visat sig i flera studier att en bra 

relation, god kommunikation och visat intresse för patienten från tandvårdspersonalen, har en 

stor inverkan på ungdomarnas inställning till sin orala hälsa, vilket för en del har en avgörande 

betydelse för att fortsätta att gå till tandvården (Johansson & Östberg 2015). Socioekonomiska 

faktorer som normer, kulturer, attityder och olika värderingar relaterade till oral hälsa kan vara 

det som skiljer sig (Jacobsson et al. 2011).   Under barndomen är föräldrarna viktiga förebilder 

gällande egenvårds- och kostvanor (Johansson & Östberg 2015). Har föräldrarna dålig 

munhälsa finns risk för att barnen också får dålig ohälsa (Jacobsson et al. 2011) 

 

1.4 Oral hälsa hos ungdomar i Sverige  

Den orala hälsan hos ungdomar i Sverige har förbättrats sedan slutet av 1960-talet. Bland barn 

och ungdomar var minskningen i kariesförekomst störst under 1970–80-talet och har fortsatt att 

minska fram till i dag (Socialstyrelsen, 2013). Användandet av fluortandkräm och ökad kunskap 

om munhygien och kost anses vara den främsta orsaken för förbättring (Socialstyrelsen, 2009a). 

 

Norderyd et al. (2013) visade i Jönköpingsstudierna utförda åren 2003 och 2013 att 

kariesprevalensen och medelvärdet för antalet karierade och fyllda tänder (DFT) minskat hos 

barn och ungdomar över tid. Bland 15-åringar förändrades antalet kariesfria individer från 20 

% år 2003 till 43 % år 2013. Antalet kariesfria individer ökade också under samma period i 

åldersgruppen 10–20 år 

 

1.5 Ojämlikheter i ungdomars orala hälsa 

Trots förbättring visar studier att karies fortfarande är ett hälsoproblem bland barn och 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2013). Kulturella och sociala skillnader påverkar både förekomst 

och svårighetsgrad av karies (Petersen et al., 2005). Christensen et al. (2010) visar att karies är 

mer vanligt förekommande i samhällen med hög sockerkonsumtion, i form av sämre kost och 

dryck. Sociala faktorer såsom inkomst, utbildning, yrke, kön och etnicitet påverkar också starkt 

individens hälsa (Solar & Irwin 2010).   
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1.5.1 Utländsk bakgrund som riskfaktor för oral ohälsa 

Det kan finnas kulturella skillnader i barnuppfostran, samt attityder, och beteenden hos 

individer med utländsk bakgrund som kan kopplas till oral ohälsa. Tandvårdsrelaterade 

beteenden grundläggs tidigt i livet och har stor betydelse för tandhälsan i vuxen ålder (Grytten 

et al, 1988). Föräldrars attityd kring tandvård kan skilja sig åt beroende på kulturell bakgrund 

(Bankel et al,2006).  

Ett flertal studier har visat att det är en hög risk för karies bland invandrarbarn. I Sverige har 

till exempel, en ökad risk för karies konstaterats hos barn från arbetarklassen och 

invandrarfamiljer än hos svenska barn från högre socioekonomisk nivå (Källestal & Wall 

2002). En studie som har utförts I Haag, Nederländerna visat att det var högre kariesprevalens 

bland barn av turkiskt och marockanskt ursprung från lågsocialklass jämfört med holländska 

barn i samma sociala klass (Truin, Van Rijkom, Mulder & Van’t Hof, 2005). 

 

Skeie & Klock (2010) hävdar också att invandrade föräldrar från länder utanför västvärlden inte 

betraktar kosten som lika viktig för tandhälsan som inrikes födda föräldrar. Deras barn får oftare 

sötsaker mellan måltiderna samt söta drycker. Forskaren lyfter också fram att även när 

tandvården informerar de invandrade föräldrarna om hur de ska sköta sina barns tänder, 

påverkar detta inte barnens tandhälsa till det bättre. Enligt Skeie & Klock (2010) är en möjlig 

förklaring till detta att föräldrar som invandrat till ett nytt land prioriterar deras barns   tandhälsa 

lågt. Eftersom visa invandrade föräldrar ser tänderna mindre viktigt i förhållande till resten av 

kroppen. Det kan även bero på att tandvårdsinformationen inte är anpassad till föräldrarnas 

kulturella eller sociala bakgrund, språksvårighet kan vara en annan faktor som kan bidra till att 

information inte når fram (Skeie & Klock, 2010). 

 

Barn med migrationsbakgrund har sämre tandvårdsvanor och besöker tandvården mer sällan 

jämfört med inrikes födda barn. Detta leder till högre förekomst av karies bland barn med 

migrationsbakgrund till skillnad mot barn som växer upp under mer socialt gynnade 

förhållanden (Christensen, Twetman & Sundby, 2010).  

 

Skeie et al. (2006) påvisade i sin studie att konsumtion av tandvård är lägre bland barn till 

invandrade föräldrar än bland barn till inrikes födda föräldrar. Även i nordiska länder där 

tandvården är kostnadsfri för barn och ungdomar, uteblir barn med utrikes födda föräldrar från 

tandvården i högre utsträckning än barn till inrikes födda föräldrar. Anledningen till en lägre 



6 

 

vårdkonsumtion anses bland annat bero på att många invandrare kommer från länder där det 

saknas tandvårdtraditioner till skillnad från nordiska länder som exempelvis har förebyggande 

tandvård och jämna kontroller. Detta resulterar ofta i att de kommer till tandvården endast för 

akutbesök (Skeie et al., 2006).     

 

1.5.2 Socioekonomi som riskfaktor för oral ohälsa  

Sociala faktorer såsom kön, utbildning, yrke, inkomst, och etnicitet har stark inverkan på 

individens tandhälsa (Solar & Irwin, 2010). När det gäller tandhälsa har man påvisat att sociala 

skillnader påverkar både förekomst och svårighetsgrad av karies. Social ojämlikhet i tandhälsa 

är ett allmänt problem. Världsomfattande forskning visar att majoriteten av barn som drabbas 

av karies kommer från familjer med låg utbildning och inkomstnivå, detta kan relateras till 

familjer med migrationsbakgrund som oftast har låg utbildningsnivå och låg inkomst (Solar & 

Irwin, 2010).   

1.6 Problemformulering 

Sverige, liksom många andra länder, har blivit alltmer mångkulturellt. Nyanlända och individer 

med invandrarbakgrund bildar emellertid inte en homogen grupp. Ärftlighet och livssituationen 

i hemlandet påverkar livsmönstret i det nya landet och kan bidra till svårigheter till integration 

till det svenska tandvårdssystemet och att kunna bevara god oral hälsa. För barn är föräldrars 

kulturella och etniska bakgrund av stor betydelse i detta avseende. Det har tydligt visat sig att 

barn med annan kulturell bakgrund har en signifikant högre risk för karies jämfört med barn 

med svensk bakgrund. Det fanns också ett samband mellan en hög kariesprevalens, förekomst 

av plack och gingivit och individer med utländsk bakgrund. Samma studie visade också att 

ungdomar från socioekonomiskt svaga grupper tenderar till att ha sämre tandhälsa och att 

kariesrisken var nästan sex gånger högre hos 15-åringarna med utländsk bakgrund jämfört med 

ungdomar i samma åldersgrupp med svensk bakgrund (Jacobsson et al, 2011). En studie av 

Stecksén et al. (2008) visade att plack och gingivit generellt förekommer hos barn med 

invandrarbakgrund. Eftersom det idag finns många nyanlända ungdomar med 

invandrarbakgrund i Sverige, är det värdefullt att ta reda på vilka kunskaper dessa ungdomar 

har om tandhälsa och hur deras munhygienvanor ser ut. 
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka attityder till tandvård och kunskap om orala hälsa samt 

kartlägga kost och munhygienvanor hos nyanlända ungdomar i åldern 15–18 år i Jönköpings 

kommun.  

Ett ytterligare syfte var att studera skillnader i attityder till tandvård och kunskap om oral hälsa, 

samt skillnader i kost och munhygienvanor mellan nyanlända ungdomar som bor med sin/sina 

vårdnadshavare och ungdomar som bor på ”Hem för vård eller boende” (HVB) / familjehem. 

 

 2.1 Frågeställningar 

Finns det skillnader i kunskap om oral hälsa och vanor angående munhygien och kost mellan 

nyanlända ungdomar som bor med sin/sina vårdnadshavare och ungdomar som bor på HVB 

hem / Familjehem? 

3. Metod 

3.1 Design 

Empirisk kvantitativ enkätstudie. Valet av kvantitativ metod ansågs bäst kunna besvara syftet 

eftersom studien grundade sig på ett stort antal deltagare Enkätstudier passar bra när 

information på kort tid ska samlas in från många individer (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

3.2 Urval 

Urvalet i undersökningsgruppen bestod av nyanlända ungdomar i åldrarna 15–18 år som har 

anlänt till Jönköpings kommun mellan åren 2014–2016 med sina vårdnadshavare eller 

ensamma och placerats i ”Hem för vård eller boende” (HVB) eller familjehem. Exklusionen 

som har gjorts för studien var nyanlända invandrarbarn och ungdomar under 15 år eller äldre 

än 18 år som har anlänt till Sverige före år 2014 och som inte går på språkintroduktionsprogram 

i Jönköpings kommun. 

Telefonkontakt har tagits med Jönköpings kommuns kontaktcenter detta gjordes för att få en 

uppfattning om vilka skolor inom kommunen som erbjuder skolgång för nyanlända barn och 

ungdomar i åldrarna 15–18 år. Det framkom att nyanlända grundskoleelever i årskurs 9 (15-

åringar) och nyanlända ungdomar mellan 16–18 år påbörjar sin skolgång i en 

kartläggningsgrupp på Mottagningsskolan. Sedan fortsätter de på integrationsprogrammet för 

språk (IMSPR). Detta är ett språkintroduktionsprogram för nyanlända barn och ungdomar som 
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kommit till Sverige och som saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt 

gymnasieprogram. Ett bekvämlighetsurval gjordes av de närliggande integrationsprogrammen 

för språk som fanns för nyanlända ungdomar på fem gymnasieskolor i Jönköpings kommun. 

Alla rektorer för dessa gymnasieskolor kontaktades via telefon. Därefter skickades ett mail med 

ett informationsbrev som innehöll information om författaren, syftet med studien, och vad 

insamlad information ska användas till. (Bilaga 1), ett samtyckebrev (Bilaga 2) och 

enkätformuläret (Bilaga 3). Fyra av de tillfrågade rektorerna avböjde medverkan med 

hänvisning till den för tillfället stora arbetsbelastningen. Två skolor tackade först ja för 

medverkan i studien men senare avböjde en av dessa skolor sin medverkan. Slutligen utfördes 

enkätundersökningen på en gymnasieskola.  

 

I den slutliga utvalda skolan gick 110 elever, av dessa elever uppfyllde 89 elever 

inklusionskriterierna för studien. De resterande elever som inte uppfyllde inklusionskriterierna 

var 11 elever som anlänt före år 2014 och 10 elever som var under 15 år. Det slutliga urvalet 

utgjordes således av 89 elever. 

 

3.3 Datainsamlingsinstrument, enkät 

Enkäten i studien innehöll 31 frågor (Bilaga 3). Enkätens frågor bestod av fyra avsnitt. Första 

avsnittet innehöll fyra frågor om familjeförhållande och bakgrund (kön, nationalitet, ankomst 

år till Sverige samt boendeform). Andra avsnittet bestod av sju frågor (fråga 5–11) som 

handlade om ungdomarnas kunskap och attityder om oral hälsa och orala sjukdomar. Tredje 

avsnittet innehöll åtta frågor (fråga 12–17) och handlade om ungdomarnas munhygienvanor 

och fluoranvändning. Fråga 12–17 var validerade frågor som hämtades från tidigare forskning 

(Hugosson et al 2005) men frågorna modifierades något för att göra dem mer anpassade till 

deltagarens språknivå. Fråga 18–19 var kunskapsfrågor angående tandborstning. Det fjärde 

avsnittet innehöll tolv frågor (fråga 20–31) som handlade om deltagarens kostvanor och 

kunskaper om kost. Fråga 20–28 var också validerade frågor som hämtades från tidigare 

forskning (Hugosson et al 2005). För att underlätta elevernas förståelse av de olika begreppen 

ändrades terminologi som oral sjukdom och oral hälsa till munsjukdomar respektive munhälsa, 

och begreppet kostvanor ändrades till matvanor. 
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3.4 Pilotstudie 

För att säkerställa och testa att metoden var genomförbar och att undersökningsinstrumentet 

(enkäten) var tydlig och uppfattades på det sätt som avsågs för studien, genomfördes en 

pilotstudie. Pilotstudien utfördes på fyra nyanlända invandrarungdomar i åldrarna 15–18 år som 

går på integrationsprogrammet för språk (IMSPR) på ett gymnasium i Jönköping. Eleverna för 

pilotstudien hade svenska språkkunskaper på en motsvarande nivå som de tilltänkta 

respondenterna. Två av deltagarna på pilotstudien föreslog att frågorna 6, 7 och 8 behövde 

justeras eller förklaras ytterligare muntligt. Efter förslagen modifierades frågorna något för att 

göra de mer anpassade till deltagarens språknivå och författaren har bestämt att förtydliga 

frågorna rörande munsjukdomar med hjälp av bilder vid undersökning. De fyra enkäterna i 

pilotstudien exkluderas från undersökningens resultat. 

 

3.5 Genomförande  

Efter att rektorn givit sitt samtycke till studien bestämdes datum och tid med ansvarig lärare för 

de berörda klasserna för genomförandet av studien. Undersökningen genomfördes i tre 

omgångar under en tredagars period. Deltagarna delades upp i tre grupper där varje grupp 

bestod av ca 29 elever/tillfälle. Enkätundersökningen utfördes på den valda skolan, i respektive 

klassrum under lektionstid, våren 2017 under en godtycklig lektion. Under tiden för 

datainsamlingen satt deltagarna i grupper vid olika bord. Deltagarna i varje grupp hade samma 

nationalitet och hade tillgång till en stödlärare som satt med eleverna och kunde tala deras 

modersmål. Författaren till studien fanns också personligen på plats i klassrummet för att svara 

på eventuella frågor. Vid svårigheter med ord kunde författaren till studien, som talar arabiska, 

engelska, somaliska och svenska, vara till hjälp till att förklara dessa ord verbalt. Kostfrågor 

förtydligades med visualisering, dvs exempel på förpackningar och varor. Munsjukdomar 

förtydligades med hjälp av bilder på karies och gingivit (bilaga 5). Bilderna visades på en 

PowerPoint presentation. 

 

Innan enkäten delades ut informerades eleverna muntligt om studiens syfte och genomförande 

och de fick möjlighet att ställa eventuella frågor om studien samt ge sitt samtycke till studien 

eller tacka nej för medverkan. Eleverna delgavs information om att studien var frivillig och 

anonym, samt att enkäten kunde lämnas blank om man inte vill delta i studien. Enkäten delads 

ut till eleverna i klassrummen av studiens författare. Samtliga frågor i enkäten skulle besvaras 

av eleverna själva för att enkäten skulle räknas som en fullständig svarsenkät. Efter att eleverna 
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hade besvarat enkäten samlades de in av författaren och förslöts i ett gemensamt kuvert. Efter 

datainsamlingen hade endast den ansvarige författaren tillgång till de besvarade enkäterna, vilka 

var inlåsta tiden mellan insamling av data och databearbetningen av enkäterna. Efter studiens 

genomförande kommer samtliga enkäter förstöras. 

 

3.6 Databearbetning  

Data har bearbetats med statistikdataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

version 21 (SPSS ver.21). Därefter har insamlad data bearbetats med deskriptiv statistik. Utifrån 

studiens frågeställningar har frekvenstabeller tagits fram och beskrivits i löpande text.  

 

Ett Chi två-test har använts för att jämföra grupperna nyanlända ungdomar som bor hos 

föräldrar eller familjehem och nyanlända ungdomar som bor på HVB hem (HVB boende 

ungdomar). Signifikansnivån som används i studien var <0.05. 

 

För att kunna genomföra ett chi-två-test har logisk sammanslagning använts på fråga 5–6, fråga 

12–17 samt fråga 20–26.  

 

På fråga 5–6 har svarsalternativen mycket viktigt och ganska viktigt sammanställts till 

svarsalternativet viktigt och svarsalternativen inte alls viktigt och vet ej samställts till inte viktig. 

På fråga 12–17 har svarsalternativen inget svar och aldrig sammanställts till sällan. 

Svarsalternativen 1 gång/dag, 2ggr/dag, flera ggr/dag sammanställts till ofta. På fråga 20–26 

sammanställs svarsalternativen inget svar och aldrig till sällan och svarsalternativen 1-

3ggr/vecka, 1gång/dag, flera gång/dag till ofta. 

 

Med tanke att majoriteten av deltagare bodde i HVB hem (n=36) kommer grupperna nyanlända 

invandrade barn som bor hos sin/sina föräldrar och nyanlända invandrade barn som bor i 

familjehem slås ihop till en grupp med namnet ”icke HVB boende barn” (n=34) i resultatet. 

 

3.7 Etiska aspekter  

Studien genomfördes enligt de forskningsetiska principerna: Informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentiellitetskravet. Informationskravet innebär att 

forskaren skall informera de av forskningen berörda om forskningens syfte. I den här studien 

har informationskravet fullbordats. Innan studien påbörjades godkändes den av handledare och 
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examinator i kursen baserat på utförd egengranskning vid examensarbete (bilaga 4).  

Informationsbrev skickades till rektorn för den valda skolan. De deltagande eleverna 

informerads muntligt om studien, dess syfte, och att det är frivilligt att delta och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan att ange en anledning (Bilaga 1). Samtyckeskravet innebär 

att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. I den här 

studien skickats medgivandeformulär till rektorn för den valda skolan för att delta i studien 

(Bilaga 2). De deltagande eleverna informerades muntligt av rektorn om studien en vecka innan 

undersökningen för att ge eleverna möjlighet att fundera på deltagandet i studien. 

Datainsamling skedde efter att rektorn på skolan godkänt skolans deltagande och därmed 

fullbordas samtyckeskravet. Konfidentiellitetskravet innebär att uppgifter om alla ingående 

personer i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I den här studien har Enkäterna 

besvarades anonymt. Ingen av eleverna eller skolan kan identifieras. All forskningsdata 

behandlades konfidentiellt och förvarades så att ingen obehörig kan komma åt dessa. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Forskningsetiska delegationen 1990) Materialet i enkäten kommer endast 

användas till studierna och därmed skall allt insamlat material förstöras efter examensarbetets 

avslut och därmed fullbordas nyttjandekravet. 

 

4.Resultat 

Enkäterna delades ut till totalt 89 ungdomar. Bland samtliga ungdomar som enkäterna delades 

ut till var 59 pojkar och 30 flickor. Svar från 70 ungdomar redovisas i resultatet. 

 

Det externa bortfallet i studien bestod sammanlagt av 19 ungdomar. Det var tio ungdomar som 

valde att lämna blanka enkäter. Nio ungdomar lämnade en ofullständig ifylld enkät då de 

kryssade i fler än ett alternativ, exempelvis på fråga 7, 8, 10 och 11. Antalet deltagare vars svar 

ligger till grund för resultatet var 70 elever.  

 

Deltagarna i studien bestod av tre grupper. Nyanlända ungdomar som bor hos sin/sina föräldrar 

34,3 % (n=24), nyanlända ungdomar som bor på HVB hem 51,4 % (n=36), och nyanlända 

ungdomar som bor på familjehem 14,3 % (n=10) Bland samtliga deltagare (n=70) var 49 pojkar 

och 21 flickor. Samtliga deltagares ålder varierade mellan 15–18 år Majoriteten av deltagarna 

var pojkar från Afghanistan som bodde i HVB hem. 
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 Resultatet som redovisas i tabellerna som exakta procentsatser har avrundats i texten till 

närmaste hela procentsats för att underlätta tolkningen av resultatet. 

 

Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader avseende svaren mellan de deltagare som 

bodde på HVB hem och icke HVB-boende deltagare vad gäller attityder till tandvård, kunskap 

om orala sjukdomar eller kost och munhygienvanor. 

 

4.1 Attityder till tandhälsa 

På frågan ”hur viktig är din tandhälsa i förhållandet till din allmänna hälsa” uppgav 

majoriteten av deltagarna, 76%, att tandhälsan är mycket viktig i förhållande till den allmänna 

hälsan.  

Det var 83% av deltagarna som bodde i HVB-hem och 68% av deltagarna som hade annat 

boende som uppskattade sin tandhälsa som mycket viktig i förhållande till den allmänna hälsan 

(Tabell 1). 

 

På frågan ”hur viktigt är det att kunna gå regelbundet till tandvården” uppgav 53% av alla 

deltagare att de anser det vara mycket viktigt att gå regelbundet till tandvården. Det vill säga 

att 47 % av deltagarna var inte medvetna om vikten av regelbundna tandvårdsbesök. 

 Det var 59 % av icke HVB-boende deltagare och 47 % av HVB-boende deltagare som uppgav 

att det är mycket viktigt att gå regelbundet till tandvården. Resultat på dom två frågorna visade 

att majoriteten var medvetna om god oral hälsa men omedvetna om betydelsen av regelbundna 

tandvårdsbesök (Tabell 1).  

 

Tabell 1. En redovisning av absoluta och relativa frekvenser avseende attityder till tandhälsa fördelat på HVB-

boende ungdomar och icke HVB- boende ungdomar(n=70) 

 

  

HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB

(n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34)

 (%)  (%) n(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Hur viktig är din tandhälsa i förhållande till din allmänna hälsa? 83,3 67,6 13,9 23,5 2,8 5,9 - 2,9

Hur viktigt är det att kunna gå regelbundet 47,2 58,8 38,9 35,3 8,3 2,9 5,6 2,9

till tandvården?

  Mycket viktigt Ganska viktigt Inte alls viktigt Vet ej
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4.2 Kunskap om munsjukdomar 

Av alla nyanlända ungdomar som svarade på frågan om ”vilket är ett tidigt kännetecken på 

karies” visade 46% en brist på kunskap om tidiga symptom och kännetecken, då de ansåg att 

tandvärk är ett tidigt kännetecken på karies. Det var 50 % av icke HVB boende ungdomar 

respektive 42 % av de HVB boende ungdomar som ansåg att tandvärk är tidigt kännetecken på 

karies.  

 

På frågan, ”vilket är ett tidigt tecken på gingivit” ansåg 49 % av alla deltagare att blödning från 

tandköttet var ett tidigt tecken på gingivit. Det tyder på att 51 % deltagare har bristande kunskap 

om tidiga tecken på gingivit och gav fel svarsalternativ eller valde vet ej som svarsalternativ. 

Det var 56 % av ungdomar som bodde på annat boende och 42 % av ungdomar som bodde på 

HVB som ansåg att blödning från tandköttet var ett tidigt tecken på gingivit (Tabell 2).  

 

 

Tabell 2 En redovisning av absoluta och relativa frekvenser avseende tidiga kännetecken på gingivit och karies 

fördelat på HVB boende ungdomar och icke HVB boende ungdomar(n=70) 

 

På frågan om vad som är orsaken till gingivit visade de flesta ungdomarna goda kunskaper om 

orsaken, då 69 % av de totala 70 deltagarna svarade att dålig munhygien är orsaken till gingivit.  

 

Det var 77 % av ungdomarna som hade annat boende och 61 % av HVB-boende ungdomar som 

kände till orsaken till gingivit (Tabell 3). 

 

 

HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB

(n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34)

% % % % % % % % % %

Vilket är ett tidigt kännetecken på 11,1 17,6 25,0 8,8 11,1 20,6 41,7 50,0 11,1 2,9

hål i tänderna (Karies)?

Vad är ett tidigt kännetecken på 

tandköttsinflammation (Gingvit) 41,7 55,9 11,1 17,6 11,1 5,9 22,2 14,7 13,9 5,9

Blödningar från tandköttet Isningar/Ilningar i tänderna    Dålig andedräkt Tandvärk Vet ej
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Tabell 3. En redovisning av absoluta och relativa frekvenser avseende orsaken till gingivit fördelat på HVB boende 

ungdomar och icke HVB boende ungdomar(n=70). 

 

Av alla deltagare som svarade på frågan om ”vad som är orsaken till karies” hade 66 % 

ungdomar goda kunskaper om orsaken till karies. Det var 69 % av ungdomar som bodde på 

HVB-hem och 62 % av ungdomar som bodde på annat boende som svarade att det är bakterier 

och socker som orsakar karies (Tabell 4). 

 

Tabell 4. En redovisning av absoluta och relativa frekvenser avseende orsaken till karies fördelat på HVB boende 

ungdomar och icke HVB boende(n=70).  

 

 

På frågan som berörde hur fluor påverkar tänderna visade det sig att ungdomarna i studien hade 

kunskapsbrister om fluorets positiva inverkan på tänderna. Av HVB-ungdomarna var det 39% 

och av icke HVB-boende var det 41% som kände till fluorets positiva inverkan på tänderna. 

Det var 60 % av deltagarna som inte kände till fluorets positiva inverkan på tänderna (Tabell 

5). 

 

Tabell 5. En redovisning av absoluta och relativa frekvenser avseende fluorets effekt på tänderna fördelat på HVB boende 

ungdomar och icke HVB boende ungdomar(n=70) 

 

 

 
 

 

 

HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB

(n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34)

% % % % % %

Vad är orsaken till tandköttsinflammation (gingivit?) 11,1 2,9 61,1 76,5 27,8 20,6

  Mat       Dålig munhygien   Vet ej

HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB

(n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34)

% % % % % % % %

Vad gör fluor? 38,9 41,2 19,4 29,4 25,0 5,9 16,7 23,5

  Stärker emaljen    Stärker tandköttet Gör tänderna vita Vet ej

HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB

(n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34)

 % % % % % % % %

Vilken är orsaken till hål i tänderna (Karies)? - - 13,9 11,8 69,4 61,8 16,7 26,5

Mat och saliv Saliv och socker Bakterier och socker Vet ej
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4.3 Kunskap om munhygienvanor 
Ungdomarna i studien fick svara på sex frågor som skulle kartlägga deras munhygienvanor. Av 

alla ungdomar som svarade på frågan, ”Hur ofta borstar du tänderna?” var det 69 % av 

ungdomarna som uppgav att de borstade tänderna två gånger/dag. Det var 72 % av ungdomarna 

som bodde på HVB som borstade tänderna två gånger/dag, samma procentenhet för barn och 

ungdomar som bodde på icke HVB var 65 % (Tabell 6).  

 

På frågan ”Hur ofta använder du fluortandkräm?” svarade 49 % av de totalt 70 deltagarna i 

studien att de använde fluortandkräm två gånger/dag. Det var 64% av icke HVB boende 

ungdomar och 36 % av HVB ungdomar som borstade sina tänder med fluortandkräm två 

gånger/dag. 

 

En hel del av ungdomarna borstade tänderna för att ta bort bakterier, då 47 % av HVB boende 

ungdomar och 44 % (n=15) icke HVB boende ungdomar valde rätt svarsalternativ som var ”ta 

bort bakterier”. Av de 70 deltagarna som svarade på denna fråga var det 54 % som borstade för 

en annan anledning än att ta bort bakterier. 

Vad gäller rengöring mellan tänderna, svarade 41 % av de totalt 70 ungdomar som svarade på 

frågan att de använde tandtråd ibland. Det var 44 % av HVB boende ungdomar och 45 % av 

de ungdomar som bodde på ett annat boende som använde tandtråd ibland. På denna. 

frågan påträffades svarsalternativ ”inget svar” Det var 6% (n=2) av HVB boende ungdomar 

och 6% (n=2) av icke HVB-boende ungdomar som valde detta svarsalternativ (Tabell 6). 

 

När det kommer till användandet av tandsticka visade det sig att ungdomarna använde 

tandsticka sporadiskt eller inte alls. Det var 34% av alla deltagare som svarade på frågan som 

uppgav att de aldrig använt tandsticka. Det var 42 % av HVB- boende ungdomar och 63 % av 

ungdomar som bodde hos sin/ sina föräldrar eller familjehem som uppgav att de sporadiskt eller 

inte alls använt tandsticka. Antal ungdomar som uppgav svarsalternativ ”inget svar” På denna 

fråga var 11 % (n=4) i gruppen HVB ungdomar och 3 % (n=1) i gruppen icke HVB ungdomar. 
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Tabell 6 En redovisning av absoluta och relativa frekvenser avseende rengöring mellan tänderna och användandet av fluor 

profylax fördelat på HV--boende ungdomar och icke HVB boende ungdomar (n=70) 

 

Ungdomarna i båda grupperna verkade inte känna till vikten av användandet av extra fluor i 

olika former. Det var 33 % av de totala 70 deltagarna i studien som uppgav att de använt 

fluorsköljning 1–2 gånger/ dag. Det vill säga att 67% av ungdomarna har inte använt 

fluorsköljning varje dag.  Det var 42 % av HVB- boende ungdomar och 38 % av icke HVB 

boende ungdomar som uppgav att de ibland sköljt tänderna med fluor (Tabell 6).  

 

Antalet ungdomar som gav ”inget svar” i frågan om användning av fluorsköljning bland HVB 

boende ungdomar var 3 % (n=1) respektive 6 % (n=2) för icke HVB boende ungdomar.  

Det var 11% av HVB-boende ungdomar och 12 % av icke HVB-boende ungdomar som valde 

”inget svar” som svarsalternativ i frågan om användning av fluortuggummi eller fluortabletter.  

 (Tabell 6). 

 

Angående frågan om information om goda matvanor i Sverige relaterat till munhälsa svarade 

49 % av de 70 deltagarna att de hade fått information i Sverige angående frågan om goda 

matvanor. Det var 44 % av HVB boende ungdomar och 53 % av icke HVB boende ungdomar 

som hade fått information i Sverige om goda kostvanor. Det vill säga att mer än hälften av det 

totala 70 deltagarna inte har fått information om goda matvanor i Sverige. Det visade sig också 

att de inte fått denna information i sitt hemland då 58 % av HVB boende ungdomar och 44 % 

av icke HVB ungdomar svarade att de inte tidigare fått information om goda matvanor i sitt 

hemland.  

HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB

(n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34)

% % % % % % % % % % % %

Hur ofta borstar du tänderna? 0,00 0,00 0,00 0,00 2,8 5,9 25,0 29,4 72,2 64,7 0,00 0,00

Hur ofta använder du tandtråd? 5,6 8,8 14,7 32,3 44,1 45,2 26,5 12,9 8,8 9,7 0,00 0,00

Hur ofta använder du tandsticka? 11,1 2,9 25,0 39,4 62,5 42,4 9,4 6,1 3,1 3,0 0,0 9,1

Hur ofta använder du fluortandkräm? 19,4 2,9 13,9 2,9 13,9 5,9 11,1 26,5 36,1 61,8 5,6 0,0

Hur ofta sköljer du med fluor? 2,8 5,9 19,4 26,5 41,7 38,2 22,2 14,7 13,9 14,7 0,0 0,0

Hur ofta använder du fluortabletter? 11,1 11,8 44,4 47,1 33,3 29,4 2,8 5,9 5,6 0,0 2,8 5,9

eller fluortuggumi

Inget svar Aldrig Ibland 1 gång/dag 2 gånger/dag Flera gånger/dag



17 

 

Majoriteten av alla nyanlända ungdomar 84 % uppgav att de fått information om hur du ska 

rengöra sina tänder i Sverige. Det var 92% av HVB boende ungdomar och 77% av ungdomar 

som bodde hos sin/ sina föräldrar eller i familjehem svarade att de hade fått information om hur 

du ska rengöra sina tänder (Tabell 7). 

 

 

 

 

Tabell 7 En redovisning av absoluta och relativa frekvenser avseende rengöring mellan tänderna och fluor 

profylax fördelat på HVB boende ungdomar och icke HVB boende ungdomar(n=70) 

 
 

4.4 Kunskap om Kostvanor 
 

På frågan om hur många gånger deltagarna åt huvudmål per dag svarade 57 % av alla nyanlända 

ungdomar att de åt tre gånger/ dag. Det var 61 % av ungdomar som bodde på HVB respektive 

53 % av icke HVB boende ungdomar som uppgav att de åt tre gånger / dag. 

Angående frågan om hur ofta ungdomarna intog kariogen kost och dryck svarade de flesta 

deltagare bland HVB boende barn och icke HVB boende barn att de intog kariogen kost och 

dryck 2–3 gånger/ vecka. Det var 57 % av alla nyanlända ungdomar som uppgav att de åt 

kakor/bullar 2–3 ggr/ vecka. Det var 71 % av ungdomar som bodde på HVB respektive 49 % 

av icke HVB boende ungdomar som uppgav att de åt kakor/bullar 2–3 ggr/ vecka. 

 

Resultatet visade att HVB boende ungdomar intog kariogen kost och dryck i högre utsträckning 

jämfört med icke HVB boende ungdomar (Tabell 8). Det är enbart i frågan, ”hur ofta dricker 

du fruktjuice?” där icke HVB boende ungdomar visade sig inta detta i högre utsträckning än 

HVB boende ungdomar. I procentenheter drack 55% av icke HVB boende ungdomar och 50% 

av HVB boende ungdomar fruktjuice 2–3 gånger/vecka. 

 

HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB

(n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34)

% % % % % %

Har du någon gång fått information om hur du ska 91,7 76,5 8,3 11,8 - 11,8

rengöra dina tänder?

Har du fått någon information om goda matvanor 44,4 52,9 47,2 29,4 8,3 17,6

i Sverige relaterat till din munhälsa?

Har du tidigare fått samma information om goda 33,3 47,1 58,3 44,1 8,3 8,8

matvanor i ditt hemland som är relaterat till

din munhälsa?

  Ja      Nej   Vet ej
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Tabell 8 En redovisning av absoluta och relativa frekvenser avseende Kostvanor fördelat på HVB boende 

ungdomar och icke HVB boende ungdomar (n=70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB HVB ICKE HVB

(n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34) (n=36) (n=34)

% % % % % % % % % % % %

Kaffe/te med socker 11,1 - 9,4 14,7 37,5 8,8 15,6 23,5 12,5 35,3 25,0 17,6

Läskedrycker 11,1 2,9 6,3 21,2 65,6 33,3 15,6 30,3 12,5 15,2 - -

Fruktjuice - 2,9 2,8 12,1 50,0 54,5 30,6 24,2 8,3 6,1 8,3 3,0

Saft 13,9 8,8 41,9 45,2 38,7 22,6 6,5 16,1 12,9 6,5 - 9,7

Kakor/bullar 5,6 2,9 2,9 12,1 70,6 48,5 14,7 30,3 2,9 6,1 8,8 3,0

Mjölkchoklad/O'boy 13,9 11,8 35,5 30,0 41,9 36,7 16,7 20,0 3,2 10,0 3,2 3,3

Torkad frukt 13,9 5,9 29,0 28,1 51,6 40,6 9,7 18,8 3,2 9,4 6,5 3,1

Godis/blandgodis 8,3 2,9 30,3 30,3 54,5 36,4 15,2 30,3 - 3,0  - -

Chips eller ostbågar 8,3 2,9 18,2 6,1 51,5 45,5 18,2 42,4 9,1 - 3,0 6,1

Aldrig 2-3 gånger/vecka 1 gång/vecka 1 gång/dag Flera gånger/dag  Inget svar 
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5.Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
Studien utfördes i Jönköping på en gymnasieskola med användning av enkäter med 

visualisering. Valet av kvantitativ metod ansågs bäst kunna besvara syftet eftersom studien 

grundade sig på ett stort antal deltagare Enkätstudier passar bra när information på kort tid ska 

samlas in från många individer (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

Urvalet i undersökningsgruppen bestod av nyanlända ungdomar som har anlänt till Jönköpings 

kommun mellan åren 2014–2016. Undersökningsgruppens val av svar i denna undersökningen 

kan ha påverkats av att undersökningsgruppen hade en begränsad kunskap i svenska språket. 

Översättning av enkäten hade varit nödvändig för att kunna öka pålitlighet och stärka 

reliabiliteten i studien, men eftersom tiden var begränsad bedömdes inte detta genomförbart. 

Författaren till studien ville utföra studien på Xxx gymnasiet då skolan hade en stor population 

som uppfyllde urvalskriterierna för studien. Men skolan avböjde medverkan till studien i ett 

sent skede. Det är möjligt att om flera nyanlända ungdomar kunnat deltaga hade det påverkat 

utfallet av studien. 

 

En styrka i studien var att enkäten hade testats med pilotstudie innan den delades ut. frågor 6, 

7 och 8 justeras efter pilotstudien och förklaras ytterligare muntligt vid undersökningstillfälle. 

Detta ökade validiteten. Frågorna i enkäten var exakt lika och i exakt samma ordning till 

samtliga deltagare vilket ökar reliabiliteten. En annan styrka i studien var att frågorna 12–17 

och 20–28 i enkäten var från validerade studier. De hämtades från tidigare forskning (Hugosson 

et al 2005) men frågorna modifierades något för att göra dem mer anpassade till deltagarens 

språknivå. Detta för att minska risken för att deltagarna blir osäkra på vad som egentligen 

efterfrågas (Murray, 1999). Detta ökar pålitlighet och reliabiliteten (Bryman, 2011). En oklar 

utformning skulle kunna innebära svårigheter i sammanställningen (Gunnarsson & Billhult 

2012).  

 

De flesta av deltagarna i studien uppgav att de åt tre gånger dagligen. Det kunde vara att 

deltagarna bara räknade på huvudmåltiderna dagligen men inte annan kost och dryck som de 

äter mellan huvudmåltiderna. Det skulle varit bra om det framkom en fråga om mellanmålen i 

enkäten. Det framkom också att några av deltagarna upplevde att det fanns svårigheter att förstå 

några av frågorna i enkäten. Exempelvis ord som de odontologiska termerna av orala 
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sjukdomarna ”gingivit” och ”karies”, men även de olika symtomen som är relaterade till dem 

(Fråga 7 och 8). Det gjorde att de kryssade i fler än ett alternativ. Författaren valde att klassa 

svaren som bortfall, vilket kan ha påverkat resultatsammanställningen. Studien har låg validitet, 

eftersom deltagarna hade vissa svårigheter med att förstå enkätfrågorna. 

 

För att eleverna skulle ha en möjlighet till att kunna ställa eventuella frågor innan 

datainsamlingen av enkäten gjordes bedömningen innan studietillfället att författarens 

personliga närvaro var av största vikt. Författarens närvaro kan ha bidragit till påtryckning av 

att delge svar i enkäten vilket i sin tur kan ha påverkat hur deltagarna besvarat frågorna och 

resultaten. Det kan var en möjlig förklaring att flera ungdomar uppgav svarsalternativet ” inget 

svar”. 

 

Under tiden för datainsamlingen har deltagarna suttit i grupper vid olika bord. Deltagarna i varje 

grupp hade samma nationalitet och hade tillgång till en stödlärare som satt med ungdomarna 

och kunde tala deras modersmål. På så vis kan det ha påverkat resultatet eftersom. det kan ha 

skett olika tolkningar och påtryckningar i gruppen som har påverkat deltagarnas svar.  

Resultaten hade varit mer tillförlitliga om deltagarna kunnat svara individuellt på enkäten utan 

diskussion med andra och hjälp av stödlärare. Deltagarnas begränsade språkkunskaper gjorde 

detta omöjligt. 

 

Det är viktigt att iaktta försiktighet med generaliseringar efter undersökningar som utförts i 

mindre områden eller i specifika befolkningsgrupper (Lindén-Boström & Persson, 2010). I 

denna studien var urvalsgruppen ganska liten (n=70). Resultatet av denna studie bedöms inte 

kunna generaliseras för alla nyanlända ungdomar i åldern 15–18 år. För detta var deltagarantalet 

alltför lågt och eftersom urvalet endast var från en skola inom kommunen och stickprovet 

representerade inte hela populationen av nyanlända ungdomar mellan 15 och 18 år i Sverige.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att majoriteten av de nyanlända ungdomarna inte var medvetna 

om vikten av god oral hälsa och betydelsen av regelbundna tandvårdsbesök. Detta 

överensstämmer med tidigare studier av Christensen, Twetman & Sundby (2010) som menar 

att ett barn med migrationsbakgrund har sämre tandvårdsvanor och besöker tandvården mindre 
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ofta jämfört med den infödda befolkningen. Detta leder till högre förekomst av karies, hos 

nyanlända ungdomarna. 

 

I studien kände inte ungdomarna till tidiga symtom som kännetecknar kariesförekomst då 

många ansåg att tandvärk är ett tidigt kännetecken på karies. De nyanlända ungdomarna kände 

inte heller till symtom på förekomst av gingivit. Bristen på kunskap kan bero på att deltagarna 

har haft en tradition av att söka akut tandvård i deras hemländer utan att reflektera över 

symptom för tandsjukdomar. Resultatet överensstämmer med tidigare studier utförda av, 

Zimmerman (1994). som rapporterade att ett lågt utnyttjande av tandvård har påvisats för flera 

invandrargrupper i Sverige. Invandrade individer tenderar att i högre grad söka akuttandvård 

än att förlita sig på förebyggande tandvård. Petersen (2005) lyfter också fram i sin studie att 

inrikes födda utnyttjar tandvårdens service mer regelbundet än utrikes födda. Vidare menar 

Petesen (2005) att i utvecklingsländer uppsöks tandvården främst vid förekomst av 

kariesrelaterat tandvårdsbehov och värk.  

De flesta av de nyanlända ungdomarna kände dock till orsaken till gingivit och karies däremot 

saknades kunskap om symtomen för gingivit och karies. Att ungdomarna kände till orsaken till 

gingivit och karies kan bero på att författaren till denna studie tidigare drivit ett projekt bland 

nyanlända invandrare i Jönköpingsregionen som syftade till att informera asylsökande om god 

oral hälsa (Sveriges Television AB, 2015). I projektet besöktes alla HVB hem i Jönköpings 

kommun och information om munsjukdomarna gavs till de boende. Troligen har många av de 

ungdomar som bor på HVB hem nyligen fått information om karies och gingivit. Detta kan ha 

påverkat resultatet i denna studie och kan ha medverkat till att de nyanlända kände till orala 

sjukdomar och dess uppkomst. 

 

Majoriteten av de nyanlända hade kunskap om goda orala hygienvanor som borstning två 

gånger om dagen, och användning av fluortandkräm. Vad gäller rengöring mellan tänderna 

visade det sig att de flesta deltagare endast använder tandtråd och tandsticka sporadiskt. 

Resultatet överensstämmer med tidigare utförda studier av Ericsson et al. (2012) som 

rapporterade att ungdomar borstade tänderna två gånger dagligen men att användandet av något 

approximalt hjälpmedel var lågt.  

 

Resultatet i studien visade att samtliga deltagare inte verkar skölja med fluor, använda 

fluortabletter eller fluortuggummi regelbundet. Ungdomarna verkar heller inte känna till vikten 
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av användandet av extra fluor i olika former och visade kunskapsbrister om fluorets positiva 

inverkan på tänderna. Resultatet överensstämmer med tidigare studier som rapporterat att 

många invandrare kommer från länder där det saknas tandvårdtraditioner till skillnad från 

nordiska länder som exempelvis förebyggande tandvård (Skeie et al, 2006). Barn med utländsk 

bakgrund har sämre tandvårdsvanor jämfört med den infödda befolkning, vilket leder till högre 

förekomst av karies, jämfört med barn som växer upp under mer socialt särskilt gynnade 

förhållanden (Christensen, Twetman & Sundby, 2010).  

 

Majoriteten av ungdomarna i studien hade inte fått information gällande kost i Sverige. Det 

visade sig att de inte hade fått denna information i sitt hemland heller. Det kan därför vara av 

stor betydelse att nyanlända invandrade ungdomar som bosätter sig i Sverige, tidigt får komma 

in i den organiserade tandvården för att få grundläggande kunskaper och information om goda 

matvanor relaterat till munhälsa. 

 

Resultatet visade en tät frekvens av kariogen kost och söta drycker då de flesta deltagarna i 

studien åt kariogen kost och dryck en till tre gånger i veckan. Orsaken till dåliga kostvanor kan 

troligen bero på kulturella skillnader i barnuppfostran samt attityder, traditioner och beteenden 

gentemot oral hälsa. (Socialstyrelsen 2013). Enligt Stecksén-Blicks (2008) har 59 % av 

fyraåringar med invandrarbakgrund karies. Detta skulle kunna tyda på att det finns en brist i 

kunskap hos de utlandsfödda föräldrarna om kostvanor och tandvårdsvanor. 

 

Förslag på vidare forskning kan vara att fördjupa sig i vilka kunskaper nyanlända barn redan 

har genom exempelvis en kvalitativ studie. För att få en bättre insikt i hur nyanlända barn och 

ungdomar tolkar tandvårdens information och rekommendationer om oral hälsa. Det är viktigt 

också att ta reda på vad nyanlända invandrare har för kunskap inom orala sjukdomar, kost och 

oral hygien. 

 

Tandvårdens roll bör bli att fokusera på de brister som finns och hitta lösningar till förbättring, 

genom att hitta riskfaktorer som orsakar dålig munhälsa hos nyanlända barn och ungdomar med 

invandrarbakgrund, så att tandvårdpersonalen kan hjälpa dem på bästa sätt. 

 

5.3 Slutsats  

Nyanlända ungdomar visade brist på kunskap om oral hälsa, munhygienvanor, och hög 

intagsfrekvens av fermenterbara kolhydrater, söta drycker och oregelbundna tandvårdsvanor. 
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Insatser som förebyggande och hälsofrämjande program behövs ges för att förbättra egenvårds 

och kostvanorna avseende oral hälsa hos de nyanlända ungdomarna. För att ökad 

tandvårdpersonalens förståelse för den orala hälsan hos nyanlända ungdomar kan det vara 

nödvändigt med fortsatta studier inom detta område. 
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Bilaga 1  
 
Informationsbrev till rektorn. 
 

Jag är en tandhygienist som läser på Magisterprogrammet för Oral hälsa på hälsohögskolan 

Jönköping och kommer under våren att skriva ett examensarbete för Magister i ämnesområdet 

oralhälsa. Syfte med denna studie är att utreda kunskaper hos nyanlända invandrare barn och 

ungdomar i åldern 15–18 år som kommit till Sverige efter år 2014 om sin munhälsa, 

munhygienvanor och hur sjukdomar i munhålan kan förbyggas. Undersökningen kommer att 

genomföras med en enkätstudie och delas ut till samtliga elever i den/de klasser som väljs ut. 

Detta för att undvika särbehandling. En kort information om studien till klassen kommer att 

dras vid undersökningstillfället. Jag kommer personligen att finnas på plats i klassrummet för 

att svara på eventuella frågor. Enkätstudien kommer att bestå av frågor med fasta 

svarsalternativ. Varje individs bidrag är mycket viktigt. Resultaten kommer att redovisas 

anonymt. Inga skolor eller elever kommer att kunna identifieras i resultatet. Studien är 

frivillig och man kan när som helst avbryta sin medverkan utan anledning.  

Datum: 2017-02-05 

Namn: Kos Ismail 

Befattning: Tandhygienist, Studerande på Magister/Master programmet Oral hälsa.  

Tel: 073 98 70 95 4 

E-mail: kos.ismail.jama@rjl.se  

             kos.ismail.jama@gmail.com 

Ansvarig handledare: Britt-Marie Jacobsson Universitetslektor Oral hälsovetenskap, 

Hälsohögskolan i Jönköping 

Tel: +46 36-10 1342 

E-post: brittmarie.jacobsson@ju.se 
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mailto:kos.ismail.jama@gmail.com
file:///C:/Users/Användaren/Desktop/evedens%20pasering%20inom%20hälso%20och%20sjukvård/artikel%20för%20examen%20arbete/brittmarie.jacobsson@ju.se
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Bilaga 2 
Medgivande av rektor 
 

Härmed ger undertecknad sitt samtycke till att Kos Ismail, Magisterprogrammet 

Hälsohögskolan Jönköping, får genomföra en enkätstudie på aktuell skola. Detta för att få 

underlag till magisteruppsats där syftet är att undersöka kunskap om tandhälsa och 

munhygienvanor hos barn och ungdomar med invandrarbakgrund mellan 15–18 år, och har 

kommit till Sverige mellan 20 14 och 2016 

_______________________ 

Ort och datum 

 

_______________________ 

Underskrift 

 

_______________________ 

Namnförtydligande 

_______________________ 

  

Skola 

_______________________ 
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Bilaga 3. 

 
Enkät/ Datainsamlingsinstrument 
 
  

 

1.  Vilket land kommer du ifrån? _________________ 

2. Vilket år kom du till Sverige? _________________ 

Sätt ett kryss vid det alternativ Du tycker stämmer bäst överens med Dig! 

3. Var bor du idag? 

 HVB hem 

  Föräldrar 

  Familjehem. 

4. Kön?                  Pojke        Flicka      Vill ej uppge    

 

Munhälsa/ munsjukdomar 
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5. Hur viktigt är din tandhälsa i förhållandet till din allmänna hälsa? 

 Mycket viktigt  

 Ganska viktigt 

 Inte allas viktigt 

  Vet ej 

 

6. Hur viktigt är det att kunna gå regelbundet till tandvården? 

 Mycket viktigt  

 Ganska viktigt 

 Inte allas viktigt 

 Vet ej 

 

7. Vilket är ett tidigt kännetecken på hål i tänderna (karies)?      
                                                

 Blödningar från tandkött   

 Isningar/Ilningar i tänderna                                                                              

 Dålig andedräkt                                                                      

 Tandvärk                                                                                

 

 

8. Vilket är ett tidigt tecken på tandköttsinflammation (Gingivit)?   

 Blödningar från tandkött                                       

 Isningar/Ilningar i tänderna   

 Dålig andedräkt                                                                                                        

 Tandvärk                                                                             

 

9. Vad är orsaken till tandköttsinflammation (gingivit)? 

 Mat              
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 Dålig munhygien                

 Vet ej                                    

 

 

 

10. Vilken är orsaken till hål i tänderna (karies)? 

  Mat och saliv               

  Saliv och socker  

  Bakterier och socker             

  Vet ej 

 

 

 

 

 

11.Vad gör fluor? 

 Stärker emaljen 

 Stärker tandköttet  

 Gör tänderna vita     

 Vet ej            

 

            

 
Munhygienvanor    inget svar           aldrig    ibland     1gång/dag    2ggr/dag    flera ggr/dag 

12.Hur ofta borstar du                                            

tänderna?  

13. Hur ofta använder du                                         

tandtråd? 

14. Hur ofta använder                                               

du tandsticka?  

15.  Hur ofta använder du                                      
fluortandkräm? 
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16. Hur ofta sköljer                                                   

du med fluor? 

17. Använder du                                                                        

Fluortabletter eller Fluortuggummi?    

 
 

18. Varför borstar du dina tänder? 

 Ha en fräsch andedräkt    

 Få vita tänder                     

 Ta bort bakterier                

 Vet ej   

                                  

19. Har du någon gång fått information om hur du ska rengöra dina 

tänder?  

 Ja    

 Nej   

Vet ej  

 

 

 
Kost/ matvanor 
Hur ofta äter du dessa      inget svar     aldrig        2_3ggr/v    1gång/vecka   1ggr/dag      flera ggr/dag 

produkter som mellanmål?  

20. Kaffe/te med socker                                      

21. Läskedrycker                                               

22. Fruktjuice                                                            

23. Saft                                                           

24. Kakor/bullar                                             

25. Mjölkchoklad/Oboy                                                 

26. Torkad frukt                                                  
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27. Godis/blandgodis                                                      

28. Chips eller ostbågar                                                                                                                  

 

 

 

 

 

29. Hur Många huvudmål äter du per dag? 

1     2       3       4        5 eller flera  

 

30. Har du fått någon information om goda matvanor i Sverige relaterad 

till munhälsa? 

 Ja 

 Nej 

 vet ej 

 

 

 

 

 

 

31. Har du tidigare fått samma information om goda matvanor i ditt 

hemland som är relaterad till munhälsa? 

 Ja 

 Nej 

 vet ej 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4  
 

EGENGRANSKNING VID EXAMENSARBETEN 
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Bilaga 5 stödbilder. 
 

 

 Gingivit/ tandköttsinflammation 

 

 
Källa: Region Gävleborg samverkanswebb 
 
 
 Karies/ hål i tänderna 

 
 Källa: http 
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Källa: /https://www.apotekhjartat.se/produkter/mun-tander/kariesforebyggande/flux-coolmint-

fluorskoljning-1/ 
 

 
Källa: https://www.apomera.se/tepe-tandstickor-av-bjork-med-fluor-smal-125-st 

 

 

https://www.apotekhjartat.se/produkter/mun-tander/kariesforebyggande/flux-coolmint-fluorskoljning-1/
https://www.apotekhjartat.se/produkter/mun-tander/kariesforebyggande/flux-coolmint-fluorskoljning-1/
https://www.apomera.se/tepe-tandstickor-av-bjork-med-fluor-smal-125-st
https://www.apomera.se/tepe-tandstickor-av-bjork-med-fluor-smal-125-st
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Källa: http://taby-st.all.biz/torkade-frukter-g772#.WMv6CX9wDak 

 

 

 

 

 

läsk 

 

 
 

 

Källa: aftonbladet. 

 

 

file:///C:/Users/Användaren/Documents/Källa:%20http:/taby-st.all.biz/torkade-frukter-g772%23.WMv6CX9wDak
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Källa: https://www.coop.se/handla-online/varor/dryck/te-chokladdryck 

 

 

 Te med socker 

 
Källa: http://www.qatarshares.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.coop.se/handla-online/varor/dryck/te-chokladdryck
https://www.coop.se/handla-online/varor/dryck/te-chokladdryck
http://www.qatarshares.com/
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Källa: http://frescajuices.com/wp-content/uploads/2016/03/juice_PNG7167.png 

 

 

 

Godis  

 

 
Källa: författarens egenbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frescajuices.com/wp-content/uploads/2016/03/juice_PNG7167.png
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bullar 

 
Källa: författarens egenbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


