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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Prevalensen av ortodontisk behandling hos barn och ungdomar i Sverige är 25 %. 

Ortodontisk behandling med fast apparatur pågår oftast under ett till två år och påbörjas 

vanligen i 12-14-års ålder. Syfte: Syftet med studien var att studera ungdomars upplevelser 

och erfarenheter kring sin ortodontiska behandling med fast apparatur. Metod: Studien var en 

kvalitativ intervjustudie med öppna frågeområden. Informanterna selekterades fram via ett 

strategiskt urval. Efter personlig kontakt med ungdomar utfördes intervjuerna individuellt och 

analyserades med manifest innehållsanalys enligt Krippendorff. Resultat: Totalt sex 

informanter deltog. Informanterna hade liknande upplevelser och erfarenheter avseende 

kostval, sociala begränsningar, smärta och smärtreducering. Det framkom att de upplevde att 

de blivit noggrannare med sin munhygien i samband med sin ortodontiska behandling. 

Slutsats: Ortodontisk behandling med fast apparatur kunde medföra en social påverkan. 

Informanterna upplevde också att de blivit noggrannare med sin munhygien efter applicering 

av fast apparatur. 

Nyckelord: anpassning, munhygien, ortodonti, ungdomar, vanor 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

 
Adolescent’s experiences from orthodontic treatment with fixed appliance.  

-A qualitative interview study 
 

Background: The prevalence of orthodontic treatment among children and adolescents in 

Sweden is 25 %. The duration for treatment is often between one to two years and is usually 

initiated when the patient is 12 to 14 years old. Objective: The aim of this study was to 

explore how adolescents experienced their orthodontic treatment with fixed appliance, at a 

specialist orthodontic institution. Method: The study is a qualitative study based on 

interviews with open questions with different topics. The informants were selected by a 

strategic sample. After an approach with the adolescents at a specialist orthodontic institution 

the interviews were completed individually. Results: A total of six informants participated. 

The informants had similar experiences concerning choice of food, social limitations, pain 

and pain reduction. It showed that they had become more thorough with their oral hygiene 

while undergoing orthodontic treatment. Conclusion: Treatment with fixed appliances could 

cause some social impact. The informants experienced that they had become more meticulous 

with their oral hygiene.  

 

Keywords: adaption, adolescents, habits, oral hygiene, orthodontics  
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Inledning 

Ordet ortodonti kommer från grekiskan och betyder rak (orto) tand (odous). Ortodonti kallas 

även tandreglering och involverar käkarnas, ansiktets och bettets utveckling och tillväxt. Även 

behandling av medfödda eller förvärvade bett- eller tandställningsavvikelser samt diagnostik 

och förebyggande behandling ingår i specialiteten (SBU, 2005). 

Då båda författarna genomgått ortodontisk behandling fanns en förförståelse och ett intresse 

för denna specialitet. De goda mötena med personalen i samband med behandlingarna 

skapade inspiration för utbildning och arbete inom tandvården. Denna kandidatuppsats blev 

ett bra tillfälle att fördjupa sig och lära sig mer om detta ämne. 

Bakgrund   

Ortodontisk behandling 

Målet med ortodontisk behandling är att med hjälp av fastsittande och/eller löstagbar 

tandregleringsapparatur påverka käkar och tänder genom att exempelvis tänderna flyttas, för 

att försöka uppnå ett idealt bett. Idealt bett innebär maximal stabilitet i obrutna tandbågar med 

maximalt antal kontaktpunkter, och har under senare tid även kommit att inkludera optimal 

funktion (SBU, 2005). Det ideala bettet är en konstruerad norm och avvikelser förekommer 

ofta (Mohlin, Follin & Hagberg, 2008). Vilka barn och ungdomar som är berättigade till 

ortodontisk behandling bestäms delvis av olika index, som har utformats för 

behovsprioritering och bedömning av behandlingsbehov, men även av en sammanvägd 

bedömning av legitimerade tandläkare. Där tas det hänsyn till hur olika bettavvikelser 

påverkar individens orala hälsa (Mohlin et al., 2008).  

Den normala behandlingstiden för att korrigera tänderna med fast apparatur är oftast 1-2 år 

och påbörjas vanligen då patienten är i 12-14-års åldern. Under behandlingstiden får patienten 

komma för justering och kontroll ungefär var 5-8:e vecka för att maximera 

behandlingsresultatet (SBU, 2005). Upp till 20 års ålder får patienter med behovsprövad 

ortodontisk apparatur behandlingen avgiftsfri. Patienter över 20 år som vill genomgå 

ortodontisk behandling får bekosta den själva, och avgiften kan variera beroende på 

behandlingsbehov (SBU, 2005). 

Den vanligaste bettavvikelsen som förekommer hos barn och ungdomar mellan 7-13 år i 

Sverige är trångställning (platsbrist) vilket 26 % uppvisar. Därefter kommer postnormalt bett 

(överbett) vilket 14 % uppvisar. Några andra bettavvikelser som kan behandlas är frontal 
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invertering, korsbett och djupt bett (SBU, 2005). Prevalensen av ortodontisk behandling hos 

barn och ungdomar i Sverige är 25 % (Socialstyrelsen, 2011).  

Biologiska mekanismer vid tandförflyttning 

När tänderna flyttas med ortodontisk kraft sker mikroskopiska och makroskopiska 

förändringar i dentala vävnader som inkluderar pulpan, alveolarbenet, gingivan och hela 

tandens upphängningsapparat. Krafterna som uppstår vid ortodontisk behandling ger upphov 

till förändringar i blodkärl och resorption och nybildning i alveolarben. Vid tandförflyttning 

beskrivs händelseförloppet enligt pressure-tension-teorin. Det innebär att tanden förflyttar sig 

i käkbenet genom att den får en ”trycksida” och en ”dragsida”. På dragsidan resorberas benet 

allt eftersom tanden flyttas och på trycksidan byggs nytt ben upp. Vid förändring av käkbenets 

storlek beskrivs händelseförloppet enligt bone-bending-teorin. Trycket från den ortodontiska 

apparaturen skapar en biologisk stress i benvävnaden vilket gör att omkringliggande celler 

aktiveras och modifierar formen på benet (Krishnan, Park & Davidovitch, 2009). 

Fast apparatur 

Några bettavvikelser som behandlas med fast apparatur, det vill säga fastsittande 

tandställning, är bland annat trångställning, postnormalt bett och djupt bett (Mohlin et al., 

2008). För att den fasta apparaturen ska kunna appliceras krävs först separering och bandning 

av tänderna, detta sker oftast på molarerna. Fjädrar eller plastringar fästs runt 

kontaktpunkterna mesialt och distalt om de tänder som ska bandas för att ska utrymme. Efter 

fyra till sju dagar görs bandningen; separationsringen avlägsnas och ett band provas ut till den 

specifika tanden. Banden är små metallringar, som sätts fast på tanden för att kunna hålla 

själva apparaturen på plats. Cementering av band sker med glasjonomercement efter att 

tänderna putsats med putspasta. När bandningen är utförd kan fästen i form av små plattor i 

metall, så kallade brackets, fästas mitt på tandkronans buccalyta i antingen en käke eller båda 

käkarna. Stor vikt läggs vid att placera brackets vinkelrätt mot tandens längsaxel. Apparaturen 

kan appliceras i mindre segment eller på samtliga tänder. På framsidan finns små fyrkanter 

där en ränna bildas, i rännan fästs bågen som löper längs med de tänder som applicerats med 

brackets (Mohlin et al., 2008).  

Vid behandling med fast apparatur genomgår patienten flera faser innan behandlingen 

avslutas. Den inledande fasen; nivelleringsfasen syftar till att korrigera tänderna i vertikalled 

och eliminera tippningar, rotationer och displaceringar. Förflyttningsfasen avser att flytta 

tänderna i sidled. Därefter kan incisiverna retraheras i kontraktionsfasen. Nästa fas är 
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justeringsfasen, där finjusteringar görs för att uppnå god ocklusion. Sista fasen kallas 

retentionsfas, där syftet är att bibehålla tändernas nya position med hjälp av exempelvis 

bondad retainertråd och hård bettskena (Mohlin et al. 2008).  

Munhygien 

På grund av den fasta apparaturen finns det många plackretentionsställen, därför är det viktigt 

att bibehålla en god munhygien under hela behandlingsgången. Det kan i vissa fall vara 

nödvändigt att avbryta behandlingen om munhygienen brister kraftigt (Mohlin et al., 2008). 

En inverkan som har påvisats i flera studier är att munhygienen försämras vid fast apparatur, 

vilket i sin tur kan leda till förhöjd risk för kariesskador och utvecklande av gingivit (Gray & 

Mcintyre, 2008; Karadas, Cantekin, Celikoglu, 2011). I en annan studie framgick det att 

patienterna själva upplevde att mekanisk rengöring med tandborste påverkades negativt vid 

fast apparatur (Machale, Hedge-Shetiya, Shirahatti & Agarwal, 2012). Basprevention hos 

patienter som genomgår ortodontisk behandling är att borsta tänderna dagligen med 

fluortandkräm, samt att använda fluorskölj (Kidd et al. 2008). Tandborstning är den mest 

effektiva metoden vad gäller att avlägsna plack (Weijden, Echeverría, Sanz & Lindhe, 2012). 

Det är viktigt att patienten får adekvat information om förväntat behandlingsresultat och 

vikten av god munhygien innan processen startar (Mohlin et al., 2008). Hos patienter som 

genomgår ortodontisk behandling har det framkommit att det ger goda resultat gällande 

munhygienen om patienten får regelbunden information och instruktion om hur munhygienen 

bör skötas (Matić, Ivanović & Nikolić, 2010). Detta styrks ytterligare av Ay et al. (2007) där 

det visat sig att patienter som får information, instruktion på modell, samt fått testa själva 

under uppsikt hade bättre munhygien och lägre plackindex, än kontrollgruppen.  

Användande av lämplig tandtråd vid ortodontisk behandling med fast apparatur har visat sig 

reducera gingivalindex [GI] och plackindex [PLI]. I samma studie uppmättes även ett färre 

antal fördjupade fickor. De ställen som var svårast att hålla rent var approximala ytor, där 

fanns det mer plack än på de buccala ytorna, detta gällde både experimentgrupp och 

kontrollgrupp. Vidare visade det sig att molarområdet var svårt att hålla rent jämfört med 

anteriort i munnen (Zanatta, Moreira, & Rösing, 2011). 

Plack 

Munhålan är exponerad för mikroorganismer. När dessa mikroorganismer ansamlas på 

tänderna kallas det för plack. Till skillnad från andra vävnader i kroppen förnyas inte 

tändernas yta, vilket leder till att placket kan ackumuleras. Antingen kan placket ackumuleras 
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supragingivalt på kronan av tanden, och/eller vid gingivalranden och subgingivalt ner i 

eventuella tandköttsfickor (Lang, Mombelli & Attström, 2012). Det är bakterierna i placket 

som kan ge upphov till exempelvis gingivit, karies och parodontit (Lang, Mombelli & 

Attström, 2012).  

Plackinducerad gingivit 

Plackinducerad gingivit karaktäriseras av att gingivan är svullen och röd. Den kan även vara 

lättblödande vid till exempel tandborstning och sondering. Plackinducerad gingivit orsakas av 

att plack får ligga kvar ostört på tänder och gingiva och vävnaden reagerar med ett 

inflammatoriskt svar (Mariotti, 2012). Det är svårt att undvika gingivit vid applicering av fast 

apparatur då banden gör det svårt att komma åt och hålla rent. I sällsynta fall kan det leda till 

gingivala hyperplasier (Cobourne & DiBiase, 2010). När gingivan är svullen kan ett motstånd 

för fysiologisk tandförflyttning skapas vilket försvårar behandlingen (Mohlin et al. 2008). 

Tillståndet är reversibelt, vilket innebär att det inflammatoriska svaret går tillbaka och 

vävnaden återfår sitt normaltillstånd, om en god munhygien upprätthålls (Marsh & Martin, 

2009). Det har visat sig att gingivan återhämtar sig mycket bra och eventuell svullnad går ner 

efter borttagning av fast apparatur (Cobourne et al. 2010). 

Kariesskador 

Karies definieras som tecken och symptom av kemisk nedbrytning av tanden, som orsakas av 

metaboliska processer som sker i placket på tänderna. Nedbrytningen kan påverka emaljen, 

dentinet och rotytor (Fejerskov, Kidd, Nyvad & Baelum, 2008). Då barn och ungdomar som 

genomgår ortodontisk behandling löper större risk att utveckla karies, kan det i vissa fall, om 

patienten redan är kariesaktiv inte vara lämpligt att börja med ortodontisk behandling för att 

undvika en progression i kariesaktiviteten (Kidd, Nyvad & Espelid, 2008). 

Karies hos patienter som genomgår ortodontisk behandling karaktäriseras ofta som white spot 

lesions [WSL], vilket är en substansförlust i tandens emalj. Kliniskt ser det ut som vita fläckar 

som oftast syns på tandens buccalyta. Det finns samband mellan ökad behandlingslängd med 

fast apparatur och nya WSL-skador. Av kontrollgruppen som deltog i en studie av Richter, 

Arruda, Peters & Sohnd (2009) fick 72,9 % minst en WSL-skada.  

Oral hälsa och oral hälsorelaterad livskvalitet 

World Health Organization [WHO] definierar oral hälsa som bland annat en frånvaro av mun-

och ansiktssmärta, frånvaro av gingivit och karies och andra tillstånd som begränsar 

individens förmåga att bita, tugga, le, prata och psykosociala välbefinnande. Enligt WHO 

spelar oral hälsa en stor roll vad gäller allmän hälsa och god livskvalitet (WHO, 2016). För 
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tandvården är detta en positiv utveckling då forskarna för 40 år sedan motsa att orala 

sjukdomar kunde vara relaterat till den allmänna hälsan. Idag finns ett koncept som kopplar 

ihop den orala hälsan med den allmänna hälsan, nämligen uttrycket Oral Health Related 

Quality of Life [OHRQoL], (svenska; oral hälsorelaterad livskvalitet). Det definieras som ett 

multidimensionellt koncept som menar att kostintag, sömn, social aktivitet, självförtroende 

och tillfredsställelse samverkar och påverkar individen. Orala sjukdomar kan påverka detta 

negativt vilket leder till att den allmänna hälsan också påverkas negativt (Bennadi & Reddy, 

2013; Sischo & Broder, 2011). Enligt en studie har ett ortodontiskt behandlingsbehov en 

påverkan på OHRQoL hos ungdomar. Den negativa påverkan på OHRQoL var större hos 

ungdomar med större bettavvikelser (Manjith et al., 2012).   

Problemformulering 

Inom tandvården är det vanligt med ortodontisk behandling med fast apparatur hos barn och 

ungdomar. Precis som andra revisionspatienter får även ortodontipatienter komma 

regelbundet på revisionsundersökningar hos ordinarie tandvårdspersonal. Ortodontipatienter 

löper större risk att få försämrad munhygien och på grund av vissa sociala och funktionella 

begränsningar kan OHRQoL påverkas negativt vid ortodontisk behandling. Därför är det 

mycket viktigt för tandhygienister att kunna öka förståelsen genom att ta reda på patienters 

upplevelser och erfarenheter kring sin ortodontiska behandling. Med hjälp av denna studie 

kan tandhygienister få en ökad medvetenhet om ortodontipatienter, och därmed kunna ge en 

mer patientcentrerad vård till patienter som genomgår behandling med fast apparatur. 
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Syfte 

Syftet med studien var att studera ungdomars upplevelser av och erfarenheter med sin 

ortodontiska behandling med fast apparatur.  

Material och metod 

Studiedesign  

Då patienternas egna upplevelser och erfarenheter av sin ortodontiska behandling var av 

intresse, valdes en kvalitativ design baserad på intervjuer med öppna frågeområden 

(Danielson, 2015a). Vid genomförandet av studien förhöll sig författarna till induktiv metod 

för att undersöka informantens erfarenheter och upplevelser. Ämnet studerades på ett 

förutsättningslöst sätt, det informanten delade med sig av var det som stod i fokus, och låg till 

grund för tolkning (Henricson & Billhult, 2015; Priebe & Landström, 2015). 

Population 

I upptagningsområdet för Avdelningen för Ortodonti i Region Jönköping ingår Jönköping, 

Gränna, Aneby, Vaggeryd, Skillingaryd, Habo och Mullsjö (Josefsson, Bjerkelin & Lindsten, 

2010; Bjerkelin, Lindsten, Tunge & Sjövall, 2012). På Avdelningen för ortodonti i Region 

Jönköping var könsfördelningen 55 % av juridiskt kvinnligt kön och 45 % av juridiskt manligt 

kön, på grund av att personer av juridiskt manligt kön i högre utsträckning tackar nej till 

behandling (Josefsson, Bjerkelin & Lindsten, 2010; Bjerkelin, Lindsten, Tunge & Sjövall, 

2012). Åldersfördelningen är vanligen 11-19 år, men åldrar från 7-70 år kan förekomma (R. 

Lindsten, personlig kommunikation, 15 mars, 2016).  

Urval/informanter 

Informanterna till denna studie selekterades fram via ett strategiskt urval. 

Inklusionskriterierna i studien var personer mellan 13-18 år, och som genomgår ortodontisk 

behandling med fast apparatur. Informanter av både juridiskt manligt och juridiskt kvinnligt 

kön och med olika bakgrund från samtliga delar av upptagningsområdet eftersträvades. 

Ytterligare ett inklusionskriterie var att de skulle förstå och tala det svenska språket, då 

intervjuerna genomfördes på svenska. De som uppfyllde inklusionskriterierna och ville vara 

med i studien, blev studiens informanter. För att få ett mer variationsrikt material 

eftersträvades mellan fem och tio informanter.  
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Datainsamling 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med klinikchefen för Avdelningen för Ortodonti i Region Jönköping via mail. I 

samråd med honom togs en första kontakt med patienter som hade bokade besök på 

Avdelningen för Ortodonti i Region Jönköping samt föll inom ramen för 

inklusionskriterierna. Information om studien presenterades muntligt och informantbrevet 

lämnades ut till intresserade patienter i väntrummet. (Bilaga 1). Informanten ombads uppge 

sitt mobilnummer så att hen vid ett senare tillfälle kunde kontaktas för att boka in en tid för 

intervju. När informanten kontaktades för att boka tid för intervjun erbjöds hen två alternativa 

platser: antingen skedde intervjun i ett rum på Jönköping University eller i ett rum på 

Avdelningen för Ortodonti. Två dagar innan intervjun var planerad skickades ett påminnelse-

sms ut. Skriftligt samtycke lämnades innan intervjun påbörjades. Båda författarna var 

närvarande vid samtliga intervjuer, och båda hjälptes åt att ställa frågor och följdfrågor. Vid 

samtliga intervjuer användes utrustning med inspelningsfunktion och intervjuerna spelades in 

med appen ”Röstmemon” på iPhone, version iOS 9.2.1.  

Provintervju 

Frågeguiden testades i en provintervju för att kontrollera om frågorna var relevanta, 

förståeliga och besvarade syftet, samt för att kontrollera om tidsåtgången var tillräcklig och 

för att testa den tekniska utrustningen (Danielson, 2015a). Personen som genomgick 

provintervjun uppfyllde studiens inklusionskriterier. Ingen justering av frågeguide eller 

utrustning var nödvändig då frågeguiden upplevdes relevant för syftet, lättförståelig och 

utrustningen fungerade.  

Intervju/frågeguide  

För att besvara syftet samlades materialet in via intervjuer med öppna frågeområden 

(Danielson, 2015a). Innan intervjun påbörjades ombads informanten att tala så fritt som 

möjligt och svara uttömmande. Frågeguiden användes som ett verktyg för att få informanten 

att dela med sig utav sina upplevelser och erfarenheter angående sin ortodontiska behandling 

med fast apparatur. Bakgrundsfrågor ställdes först, så som juridiskt kön, ålder, modersmål och 

hur lång tid de har behandlats med fast apparatur. Vidare bestod frågeguiden utav tre 

övergripande frågor, dessa låg till grund för intervjun. Huvuddragen i frågorna berörde hur 

informanten upplevt att hen påverkats av sin ortodontiska behandling, vilken information som 

gavs i samband med behandlingen samt hur hen tog hand om sin mun och sina tänder under 

pågående behandling. Stödord under de övergripande frågorna så som exempelvis smärta och 
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estetiskt användes vid behov (Danielson, 2015a). Till sist fanns en öppen fråga där 

informanten fick tillägga vad hen ville. (Bilaga 2). Intervjuerna tog mellan 10 och 30 minuter. 

Databearbetning 

Intervjuerna analyserades med manifest innehållsanalys enligt Krippendorff (Krippendorff, 

1989) vilken grundar sig i hermeneutiken (Danielson, 2015b).  

Transkribering 

Först transkriberades hela materialet, vilket innebär att intervjuerna skrevs ner ordagrant. 

Skratt och betoningar med mera skrevs ut i text. Pauser längre än tre sekunder skrevs ut som 

paus. När informanten gestikulerade eller visade med exempelvis handen skrevs detta också 

ut som en beskrivande text. När flera personer talade samtidigt, så kallat överlappat tal, ströks 

det under i texten. Meningsbärande enheter färgmarkerades. Varje transkriberad intervju fick 

varsitt identitetsnummer. För att hålla isär text och frågor markerades frågorna med fetstil 

(Danielson, 2015b). 

Manifest innehållsanalys 

En manifest innehållsanalys gjordes, det som stod i texten låg till grund för resultatet. Hela 

texten lästes ett flertal gånger för att få en helhetsuppfattning. Meningsbärande enheter ströks 

under i texten och kodades. En meningsbärande enhet innehåller ett flertal ord med samma 

budskap, som exempelvis jag ler helst inte med öppen mun. Detta görs för att komprimera 

texten och få med det väsentliga, vilket utgör underlaget för vidare kodning. När den 

meningsbärande enheten komprimeras, till antingen flera sammanhängande ord, eller ett enda 

ord kallas det kod. I det valda exemplet blev då koden att dölja tandställningen. Grupper med 

liknande koder bildar en subkategori, i detta fall blev subkategorin utseende. Subkategorierna 

kan i sin tur läggas ihop och bildar då en kategori (Danielson, 2015b; Krippendorff, 1989). 

Subkategorin utseende hamnade i kategorin social påverkan. En separat lista gjordes med 

kategorier och subkategorier, tillsammans med de koder som framhävde och sammanfattade 

upplevelsen, som ett facit. (Bilaga 3).  

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades genomfördes Hälsohögskolans etiska egengranskning. I samråd med 

klinikchefen på Avdelningen för Ortodonti kom författarna fram till att det inte krävdes någon 

etisk prövning innan studien påbörjades. Vid detta personliga möte utformades och godkändes 

även tillvägagångssättet för att rekrytera informanter. 
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De fyra etiska principerna; icke-skada-, autonomi-, göra-gott-, och rättviseprincipen bör 

beaktas före, under och efter en studies genomförande enligt World Medical Association 

[WMA], (2016). 

I studien förhöll sig författarna till icke-skada principen genom att författarna agerade på 

sådant sätt så ingen skadades eller riskerade att skadas. Detta genom att informanterna till 

exempel fick möjlighet att avbryta deltagandet om de så hade velat (WMA, 2016). 

Autonomiprincipen beaktades på följande sätt; deltagandet var frivilligt och innan intervjun 

genomfördes lämnades ett informerat samtycke in i form av en blankett där informanten 

skrivit under. Informanterna som var under 15 år behövde ha medgivande av målsman 

(WMA, 2016). Detta skedde i form av en underskrift på tidigare nämnd blankett. Målet med 

studien var att öka förståelsen och medvetenheten för personer som genomgår ortodontisk 

behandling, i enlighet med göra-gott principen. Rättviseprincipen tillämpades genom att alla 

informanter behandlades lika, och fick samma förutsättningar under deltagandet i studien. 

Studien var konfidentiell, informanterna nämndes inte vid namn i själva studien utan endast 

med ålder, juridiskt kön och ett tilldelat nummer. Författarna tillämpade 

konfidentialitetskravet genom att materialet hanterades på ett varsamt sätt då materialet 

förvarades inlåst. Enligt nyttjandekravet användes det insamlade materialet endast till studiens 

syfte (WMA, 2016). 

Resultat 

Presentation av informanter 

Antal informanter som deltog var sex stycken. Tiden informanterna haft sin fasta apparatur 

varierade mellan en månad till två år. Alla informanter var av juridiskt kvinnligt kön mellan 

13-18 år gamla. Informanterna som deltog i studien kom från olika delar av 

upptagningsområdet för Avdelningen för Ortodonti, Region Jönköping.  

Bortfall 

Efter besöken på Avdelningen för Ortodonti lämnade tio personer som var intresserade av att 

delta i studien sitt mobilnummer. Se figur 1 för bortfallet.  
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Figur 1. Flödesschema över bortfall. 

Resultatpresentation 

I kommande avsnitt presenteras informanternas upplevelser, erfarenheter och reflektioner 

kring sin ortodontiska behandling. Resultatet redovisas i form av kategorier och 

subkategorier. Under kategorin social påverkan finns subkategorierna anpassning av kost, 

utseende och smärtupplevelser. Under kategorin kunskap och kontroll finns subkategorierna 

munhygien och information. Utvalda citat från intervjuerna finns med i kursiv stil där varje 

informant blivit tilldelad ett identitetsnummer.  

Social påverkan 

Anpassning av kost 

Ortodontisk behandling påverkade ungdomars kostval. Förmågan att äta exempelvis hård föda 

påverkades av att ha fast apparatur. Anpassning av kosten som följd av ortodontisk 

behandling kunde ske genom att exempelvis äta soppor och smoothies eller att skära äpplen i 

mindre bitar. Besvären upplevdes som störst i början av behandlingen. 

En annan anpassning var att helt enkelt undvika viss typ av kost, så som exempelvis segt 

godis. Anledningen till att undvika viss typ av kost var av rädsla för att ha sönder den fasta 

apparaturen.  

 

”De ställer fram morötter på bordet och så får man ta en banan istället, eller 

något.” 

    (Id4, 18 år) 
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”När man precis satt i den så kunde jag knappt äta så då åt jag bara soppa, 

eller typ smoothies. Typ såhär rinnande grejer.” 

(Id1, 15 år)  

 

Det kunde även fastna mycket mat i den fasta apparaturen, vilket upplevdes som ett problem, 

informanterna tyckte att det kändes ofräscht, jobbigt och irriterande.  

 

 ”Jo, det är irriterande när det fastnar hela tiden, typ mat, då i rälsen…” 

     (Id3, 15 år) 

 

”…eller att jag känner att det verkligen är ofräscht då är ju självklart att jag tar 

en tandpetare eller såhär tandtråd, och verkligen fräschar till.” 

(Id2, 13 år) 

 

 

Utseende 

Vid början av behandlingen kunde det upplevas att det inte var estetiskt tilltalande att ha fast 

apparatur. Detta resulterade i att patienter med fast apparatur försökte prata och le utan att 

visa tänderna. Hos patienter som fått extrahera tänder som ett steg i behandlingen, 

uppskattades inte den fasta apparaturen den första tiden, då tandluckor som uppstått ännu inte 

korrigerats. Känsla av ogillande av den fasta apparaturen avtog dock under tiden som 

behandlingen fortskred. 

 

”I början var jag nog mer sån att jag tänkte såhär, ehh, jag ville nog inte visa 

mest att jag hade tandställning…”  

(Id3, 15 år) 

 

Dessutom fanns en vilja att stanna hemma från skolan vid vissa tillfällen, på grund av kraftig 

gingivit. Ibland upplevdes det att umgänget med vännerna blev lidande. Det kunde också 

ibland vara aktuellt att vara försiktig och ta hänsyn till sin partner vid ortodontisk behandling. 

 

”…att ha pojkvän är ju spännande. Man får vara lite försiktig så man inte 

klämmer någon.”  
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(Id4, 18 år) 

 

Informanterna upplevde att de var övervägande nöjda med sin ortodontiska behandling och 

var tacksamma och glada över att få sina bettavvikelser åtgärdade. De upplevde att den 

ortodontiska behandlingen med fast apparatur fungerade bra och att de lärt sig att tycka om 

den.  

Det kunde dröja lång tid mellan beslut om ortodontisk behandling och påbörjad ortodontisk 

behandling, men trots väntetiden var helhetsintrycket utav behandling med fast apparatur 

positivt. 

 

”Ehh jag, typ, de sa att jag skulle få tandställning när jag gick i trean typ, men 

jag fick den i sjuan… Men det är värt att vänta för det kommer bli bra sen.” 

(Id6, 15 år) 

 

Resultat av pågående ortodontisk behandling kunde ses snabbt, till exempel genom att det 

upplevdes att tänderna blivit rakare än innan behandling eller att tandluckor blivit mindre. 

Detta var informanterna mycket nöjda med. Upplevelsen av den ortodontiska behandlingen 

med fast apparatur var att informanterna ansåg sig nöjda och tillfredsställda, och att de hade 

mycket gott att säga om personal, resultat och behandlingsgång.  

 

”Jag har ju blivit mycket mer nöjd med mina tänder, för jag ser ju skillnad, och 

man såg det väldigt snabbt.” 

(Id1, 15 år) 

 

 ”Det var ju kaos innan, och nu är det faktiskt väldigt rakt.” 

(Id5, 13 år) 

 

Smärtupplevelser 

Smärta uppkom vid särskilda tillfällen. Vid behandlingens början då smärtan upplevdes som 

väldigt påtaglig, och även vid omspänning av den fasta apparaturen. Smärtan kunde variera 

från att vara konstant till att upplevas då och då. Appliceringen av den fasta apparaturen 

kunde även upplevas framkalla huvudvärk. 
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”Första dagarna var det ju så, gjorde det ju så jätteont, så jag fick till och med 

huvudvärk.”  

(Id2, 13 år) 

 

Skavsår och blåsor på slemhinnan som orsakats av brackets kunde uppkomma i början av 

behandlingen, vilket upplevdes som smärtsamt. 

 

”Men i början var det svårt, just att det skavde en del och att man nästan inte 

kunde le för att det gjorde så ont i liksom i munnen efter att man inte hade vant 

sig.” 

(Id4, 18 år) 

 

Smärtupplevelser kunde även uppstå när metalltråden till den fasta apparaturen var för lång 

och fastnade i kinderna. Dessutom kunde kraftig gingivit ge upphov till svullet och 

lättblödande tandkött, vilket orsakade en konstig känsla. 

 

”Och det [tandköttet] känns såhär jättekonstigt och jag vet inte. Det känns inte 

bra. Jag tycker det ser konstigt ut.” 

 

    (Id6, 15 år) 

 

Vid vissa tillfällen kunde inte fysisk träning utföras på grund av den ortodontiska 

behandlingen, detta upplevdes som väldigt tråkigt. 

För att dämpa smärta efter applicering av den fasta apparaturen användes smärtstillande 

tabletter. Gällande skavsår och blåsor på slemhinnan som orsakats av brackets, användes vax 

för att lindra smärtan. Ibland valdes vaxet bort då det ibland upplevdes som krångligt, istället 

härdade informanterna ut för att vänja sig.  

 

”Ehh, och jag provade med det här vaxet, ehh, men det åkte av och det var 

krångligt, så jag tänkte att jag härdar ut istället.” 

    (Id4, 18 år) 
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Kunskap och kontroll 

Munhygien 

Vid fast apparatur upplevdes det svårare att borsta tänderna. Tandköttet upplevdes även bli 

mer känsligt sedan appliceringen av den fasta apparaturen, särskilt vid eventuellt slarv med 

tandborstningen, då tandköttet lättare svullnade upp. 

 

 ”Det är ju svårare att borsta tänderna med räls. Det märker man ju…” 

     (Id 3, 15 år)  

 

Informanterna upplevde en positiv förändring gällande sina rutiner kring munhygienen, då de 

upplevde att de blivit mer noggranna jämfört med innan de påbörjade sin behandling med fast 

apparatur.  

 

 ”Ja, noggrannare har jag blivit kan jag säga.” 

     (Id4, 18 år) 

 

Information 

Det upplevdes att informationen angående den ortodontiska behandlingen inte alltid var 

tillräcklig. Mer djupgående och praktisk information önskades. 

 

”…jag hade gärna fått lite mer överblick om vad som händer och hur det ser ut 

nu och hur vi vill att det ska se ut, och det här är de olika stegen…” 

    (Id4, 18 år) 

  

Diskussion 

Resultatet som framkommit i studien var att samtliga informanter hade liknande upplevelser 

och erfarenheter i samband med sin ortodontiska behandling med fast apparatur, dessa 

upplevelser berörde bland annat anpassning av kost, utseende och smärtupplevelser. Flera 

uppgav att de upplevde att de blivit mer noggranna med sin munhygien i samband med sin 

ortodontiska behandling. Det fanns några negativa upplevelser kopplade till den ortodontiska 

behandlingen, men i det stora hela upplevde informanterna att de var nöjda med sin 

ortodontiska behandling.   
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Metoddiskussion 

Inför en kvalitativ studie är det viktigt med förförståelse då värderingar och erfarenheter av 

ortodonti kan ha inflytande på resultatet (Priebe & Landström, 2015). Förförståelse inför 

denna studie bestod av personliga erfarenheter av ortodontisk behandling, kunskap som 

förmedlats via tandhygienistutbildningen genom exempelvis föreläsningar och seminarier, 

samt fördjupning av tidigare forskning om hur den orala hälsan påverkas av ortodontisk 

behandling. Dessutom har förförståelsen utökats genom fördjupning av litteratur och 

vetenskapliga artiklar om ortodonti och ortodontisk behandling.  

Inom kvalitativ design studeras personers erfarenheter, vilket har sitt ursprung i den holistiska 

traditionen. Syftet med studien var att söka förståelse, exempelvis genom intervjuer 

(Henricson & Billhult, 2015). Då upplevelser och erfarenheter stod i fokus var denna metod 

lämplig. Strategiskt urval syftar till att ha med informanter som kan ge informationsrika 

beskrivningar om det som ska studeras. Antalet informanter är inte det väsentliga, utan 

bredden och variationen av informanternas beskrivningar är det centrala (Henricson, 2015). 

Det positiva med ett sådant urval är att personer som stämmer in på inklusionskriterierna kan 

handplockas för att få fram informanter som kan delge sina upplevelser och besvara studiens 

syfte.  

Efter två dagar av rekrytering av informanter uppnåddes tio personer som lämnat 

telefonnummer och var intresserade av att delta i studien. Fyra utav dessa valde att avstå av 

olika anledningar. Ett av inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara av antingen 

juridiskt kvinnligt eller juridiskt manligt kön. Under rekryteringen av informanter var det 

dock svårare att få kontakt med patienterna av juridiskt manligt kön än de av juridiskt 

kvinnligt kön. Patienterna av juridiskt manligt kön tackade nej till att vara med i studien. 

Några enstaka patienter av juridiskt manligt kön hade kunnat tänka sig att delta i studien om 

intervjun skett i direkt anslutning till den första kontakten på Avdelningen för Ortodonti. 

Hade möjligheten funnits att utföra intervjuerna direkt på plats hade kanske fler av juridiskt 

manligt kön deltagit i studien. Endast en patient av juridiskt manligt kön lämnade sitt 

telefonnummer för att överväga deltagande, men tackade sedan nej vid återuppringning. Trots 

att det var önskvärt med informanter av både juridiskt kvinnligt och juridiskt manligt kön blev 

till slut alla informanter av juridiskt kvinnligt kön. Informanterna kom från olika delar av 

upptagningsområdet för Avdelningen för Ortodonti, Region Jönköping vilket kan innebära att 

informanterna har olika ekonomisk och social bakgrund. Detta ökade möjligheterna för att 

urvalet blev mer representativt för populationen.  
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Vid rekrytering av informanter till studien kan det mycket väl varit så att personer som 

upplever det jobbigt med ortodontisk behandling inte heller är måna om att berätta om det i en 

intervju och kan ha tackat nej i större utsträckning till att delta. Det kan vara så att det är en 

speciell grupp människor som ställer upp på att vara med i undersökningar, antagligen de som 

är lite mer intresserade av att dela med sig av sina upplevelser och som har en relativt positiv 

inställning.  

   

Vid samtliga intervjutillfällen deltog båda författarna. Informanterna upplevde att de förstod 

frågorna vid intervjutillfället och kunde svara uttömmande på dessa. Därav kunde författarna 

inta en mer passiv roll och lyssna på vad informanten hade att säga. Att vara två intervjuare 

genererade både styrkor och svagheter. En svaghet kan vara att informanten kände sig i 

underläge vilket också kan ha påverkat intervjun. Författarna tycker sig ha haft ett gott 

samspel med informanterna vid intervjuerna. Viktigt är dock att ha i åtanke att det finns risk 

för viss skevhet i resultatet för att det är människor som intervjuas och människor kan 

påverkas även om det inte är medvetet (Bell, 2016). Styrkor med två intervjuare var att det 

fanns en trygghet i att vara två som försökte tolka och förstå. Dessutom kompletterade 

intervjuarna varandra och det var lättare att lyssna in informanternas utsagor.   

Då upplevelser och erfarenheter var det väsentliga i denna studie kunde frågeguiden 

formulerats annorlunda. Till exempel kunde första och tredje frågeområdet spetsats till genom 

att fråga ”Berätta och beskriv hur du upplever din ortodontiska behandling” och ”Berätta och 

beskriv dina upplevelser gällande din munhygien”. Frågeområde två kunde tagits bort då den 

inte genererade några upplevelser eller erfarenheter av ortodontisk behandling med fast 

apparatur. Något som saknades var ett frågeområde som berörde informanternas 

oralhälsorelaterade livskvalitet i samband med ortodontisk behandling, med tanke på tidigare 

forsknings intressanta resultat gällande detta. 

 

Transkriberingen delades upp jämnt mellan författarna och därefter lästes allt transkriberat 

material tillsammans. Under analyseringsarbetet hjälptes båda författarna åt att hitta 

meningsbärande enheter och koder som utefter analyseringens gång bildade subkategorier och 

kategorier. En svaghet i metoden var att författarna inte arbetat med så pass stort material 

tidigare, dock gjordes en mindre kvalitativ studie tidigare i utbildningen, så metoden var inte 

helt främmande.  
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Med tanke på studiens syfte var den valda metoden lämplig. Studiens syfte var inte att 

kvantifiera eller att generalisera, utan att söka förståelse och utgå från informanternas 

perspektiv (Danielson, 2015). Intervjuerna gav upphov till mycket material med intressanta 

upplevelser och reflektioner uttryckta med informanternas egna ord och syftet med studien 

kunde besvaras. 

Resultatdiskussion 

I enlighet med tidigare forskning visade resultatet i studien att matintaget försvårades 

(Machale et al. 2012). Det framgår inte när dessa problem uppstår i tidigare studier, i denna 

studie har dock informanterna preciserat vissa tillfällen, så som vid applicering av apparatur 

och vid omspänning. Anledningen till att svårigheter angående matintag uppstår är att 

matintag framkallar smärta och att det fanns en rädsla för att åsamka skada på den fasta 

apparaturen. Detta stöds av Carter, Geldenhuys, Moynihan, Slater, Exley & Rolland, (2015). 

Det framkom även hur informanterna bar sig åt för att försöka komma runt problemet, till 

exempel genom att anpassa kosten eller undvika vissa hårda livsmedel helt.  

   

Några fynd som framkom i denna studie gällande social påverkan i samband med sin 

ortodontiska behandling var att någon fått undvika att träna, inte orkat träffa vänner och 

stannat hemma från skolan. Dessutom kunde det vara nödvändigt att vidta försiktighet med 

sin partner. Ingen av dessa fynd har hittats i tidigare forskning, kanske kan detta bero på att 

dessa studier haft en kvantitativ ansats. Då har det framkommit att deltagarna har påverkats, 

dock inte alltid specificerat hur. Resultatet i denna studie har kunnat visa på hur patienterna 

upplever sociala begränsningar olika i samband med fast apparatur. I denna studie har det 

visat sig att det är främst i början av behandlingen som informanterna undviker att le och att 

visa tänderna. Under behandlingens gång avklingar dock dessa upplevelser och informanterna 

vänjer sig att leva med apparaturen och accepterna den. Då behandlingstider ofta ligger på ett 

till två år är detta bra så ortodontipatienter inte behöver känna sig begränsade under hela den 

långa behandlingstiden. Att undvikandet av att le och visa tänderna är övergående kan 

möjligen bero på att informanterna som deltog i denna studie hade bra självförtroende och 

hög självkänsla, då studier visat att personer med hög självkänsla inte påverkas negativt i 

samma utsträckning av ortodontisk behandling (Brosens et al., 2014).  

 

I studien framkom det att smärta upplevts i samband med den fasta apparaturen. Smärtan var 

som mest påtaglig vid applicering av den fasta apparaturen, detta överensstämde med resultat 
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som Brosens et al. (2014) kommit fram till. Dessutom kunde smärtan variera från att vara 

konstant till att upplevas då och då, till exempel vid måltider. Även dessa smärtupplevelser 

har påvisats i tidigare studier (Bergius, Berggren & Kiliaridis, 2002., Tecco, D´Attilio, Teté & 

Festa, 2009). Utöver det framkom det i intervjuerna att smärta även upplevts vid omspänning 

av den fasta apparaturen. Smärtfrihet i ansikte och käkar är en del av definitionen av oral 

hälsa och under ortodontisk behandling är smärta ett återkommande problem, vilket leder till 

att den orala hälsan blir negativt påverkad.   

 

En positiv förändring som framkommit var att informanterna upplevde att de blivit 

noggrannare med sina munhygien jämfört med innan de fått sin fasta apparatur. Som nämnts 

tidigare löper patienter med fast apparatur större risk att utveckla kariesskador och gingivit 

(Gray & Mcintyre, 2008; Karadas, Cantekin, Celikoglu, 2011). Med tanke på att de löper 

större risk för dessa problem är det väldigt bra att informanterna upplever att de blivit 

noggrannare med sin munhygien, för att kunna upprätthålla en god oral hälsa. Med tanke på 

upplevelsen av att ha blivit noggrannare verkar det som om att information och instruktion 

angående munhygien nått fram till informanterna och att de ser vinsterna med att faktiskt 

upprätthålla en god munhygien. Om det sedan är så att upplevelsen av att de blivit 

noggrannare med sin munhygien betyder att munhygienen faktiskt är bättre är svårt att avgöra 

då deras upplevelser är subjektiva. Här är det viktigt att se till att munhygienen inte tappas 

utan att de fortsätter försöka vara noggranna under hela behandlingsgången.  

Under pågående ortodontisk behandling ökar risken för WSL-skador (Richter et al. 2009). 

Informanterna i denna studie har dock inte upplevt att det uppkommit nya WSL-skador under 

den ortodontiska behandlingen. Detta var förvånande med tanke på resultat från tidigare 

forskning som visar att det är vanligt förekommande med WSL-skador i samband med 

ortodontisk behandling med fast apparatur (Richter et al., 2009). Kanske kan detta bero på att 

informanterna i studien har tagit till sig information angående munhygien och sköter denna 

noggrant.    

 

Det var glädjande att höra att informanterna var nöjda med sin behandling med fast apparatur. 

Trots att behandlingstiden ofta är lång, så vägde de positiva resultaten av behandlingen ändå 

upp de negativa upplevelserna. Det uttrycktes att resultat börjat visa sig fort, vilket 

uppskattades väldigt mycket av informanterna. Även fast upplevelserna kunde vara negativa 

var det värt besväret. Detta i enlighet med resultat från tidigare studier som också visade att de 

positiva resultaten trots att behandlingen ibland kunde orsaka vissa besvär (Costa et al. 2011.; 
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Romero-Maroto, Santos-Puerta, González Olmo & Peňacoba-Puente, 2015). Utöver det att 

ortodontibehandling med fast apparatur ofta är lång tar den också tid i anspråk genom att 

upprepade besök hos specialistklinik görs, och munhygienrutiner och kostintag kan ta längre 

tid. Trots detta väljer många ungdomar att påbörja och slutföra erbjuden ortodontisk 

behandling. Det visar hur viktigt det är med tändernas utseende och vilken central del munnen 

faktiskt har gällande det allmänna välbefinnandet. 

 

Under ortodontisk behandling kan olika negativa upplevelser beskrivas, så som anpassning av 

kost, utseende och smärtupplevelser, detta i enlighet med Machale et al. (2012) som kom fram 

till liknande negativa upplevelser. Att behöva anpassa sitt matintag och undvika att le och 

prata så att tänderna inte visas, samt begränsas av sina smärtupplevelser, påverkar den orala 

hälsan negativt då definitionen av oral hälsa innefattar frånvaro av dessa upplevelser. Utöver 

oral hälsa finns uttrycket oralhälsorelaterad livskvalitet. I den definitionen finns ytterligare 

aspekter, så som exempelvis social aktivitet, vilket i allra högsta grad påverkas negativt under 

ortodontisk behandling. Det har visat sig att under tiden en ortodontisk behandling pågår 

påverkas den oralhälsorelaterade livskvaliteten negativt. Dels sjunker det sociala 

välbefinnandet, och orala symtom och funktionella begränsningar ökar (Brosens et al. 2014). 

Dock antar författarna att både orala hälsan och den oralhälsorelaterade livskvaliteten höjs 

succesivt desto mer resultat den ortodontiska behandlingen visar. Efter avslutad ortodontisk 

behandling är antagligen upplevelsen av den orala hälsan och den oralhälsorelaterade 

livskvaliteten högre än innan behandlingens start. Om det är så att den oralhälsrelaterade 

livskvaliteten ökar och den orala hälsan blir bättre under och efter ortodontibehandling på 

grund av behandlingsresultat är detta antagligen en av anledningarna till att ungdomar väljer 

att genomgå ortodontisk behandling med fast apparatur.  

 

Författarna hoppas och tror att studien kunnat ge en djupare förståelse kring ungdomars 

upplevelser och erfarenheter av fast apparatur. Det kan förenkla tandhygienistens sätt att 

bemöta och även individanpassa vården för de patienter som genomgår ortodontisk 

behandling. I framtiden vore det önskvärt att tandhygienisten får vara mer delaktig i den 

ortodontiska behandlingen då ett av tandhygienisternas kompetensområden är prevention, 

vilket kan komma till användning i mötet med ortodontipatienter i större utsträckning än vad 

som görs idag. Tandhygienister kan tillföra värdefull information, instruktion och motivation 

för att underlätta behandlingsgång och undvika orala sjukdomar. Detta för att underlätta för 
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både personal och patienter då resultatet i denna studie ökat förståelsen för hur patienter kan 

uppleva en ortodontisk behandling med fast apparatur. 

Vidare undersökningar skulle kunna genomföras på avdelningar för ortodonti på andra orter, 

med både större urval, och ett representativt urval. Mycket av den tidigare forskningen inom 

ortodonti är av kvantitativ ansats, och författarna slår gärna ett slag för fortsatt forskning av 

kvalitativ ansats. Detta kan ge en djupare och mer variationsrik bild av ungdomars 

upplevelser och erfarenheter av fast apparatur. 

Slutsatser 

Ortodontisk behandling medförde en social påverkan. Detta innefattade anpassning av kost, 

smärtupplevelser och till en början en negativ inverkan på utseendet. Trots denna påverkan 

var informanterna nöjda med behandlingsgång och behandlingsresultat och tyckte att det var 

värt ansträngningen. Informanterna upplevde också att de blivit noggrannare med sin 

munhygien efter applicering av fast apparatur.  

 

Tack 

Tack Rune Lindsten, klinikchef, Helén Janson, administrativ assistent, samt personalen på 
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att genomföra. Författarna skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Hanna Ahonen, 

universitetsadjunkt, Hälsohögskolan, Jönköping University för värdefull och noggrann 

handledning genom uppsatsens gång. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Tandhygienistprogrammet på Hälsohögskolan i 

Jönköping, och vi skriver just nu vår kandidatuppsats. Syftet med vårt examensarbete är att 

undersöka hur barn och ungdomar påverkas av att ha en tandställning. Som patient på 

avdelningen för ortodonti är dina upplevelser av stor betydelse, därför vill vi fråga dig om du 

vill delta i vår studie.  

Intervjun beräknas ta max 30 minuter och vi kommer att ställa frågor om bland annat hur du 

tycker det är att ha tandställning och hur du sköter dina tänder. Intervjun kommer spelas in på 

Rosenlunds vårdcentrum eller på Hälsohögskolan. Det inspelade materialet kommer enbart att 

användas till kandidatuppsatsen och hanteras så att obehöriga inte kan ta del av det. Hela 

studien kommer vara konfidentiell, vilket innebär att din identitet kommer hållas hemlig vid 

resultatet av studien. När studien är genomförd kommer du få möjlighet att ta del av resultatet 

om så önskas. 

Att delta i studien är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta utan närmre förklaring. 

Oavsett om du väljer att delta, avstå eller avbryta din medverkan så kommer din behandling 

på avdelningen för ortodonti inte påverkas.  

Om du väljer att delta, vänligen lämna ditt mobiltelefonnummer så kontaktar vi dig inom två 

veckor. Cirka två dagar innan intervjun skickar vi en påminnelse via sms. 

Inför intervjun vill vi att du tar med formuläret påskrivet så att du ger ditt tillstånd för 

medverkan. Är du under 15 år behöver vi även din målsmans underskrift.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar, 

 

Angelica Ekwurtzel    Jenny Thörnow 

Student Tandhygienistprogrammet   Student Tandhygienistprogrammet 

(Telefon 070-377 41 43)    (Telefon 073-831 60 52) 

Mail: ekan13en@student.ju.se  Mail: thje1290@student.ju.se 

   

Handledare: 

Hanna Ahonen,  

Universitetsadjunkt, Tandhygienistprogrammet  

Mail: Hanna.ahonen@ju.se 

Besöksadress Hälsohögskolan, Jönköping University 

Barnarpsgatan 39 

Hus G 

551 11 Jönköping 
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□ Härmed intygar jag att jag frivilligt deltar i studien: 

________________________________________________________________________ 

Ort, datum, deltagarens underskrift 

 

________________________________________________________________________ 

Ort, datum, målsmans underskrift (om deltagaren är under 15 år) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

Frågeguide med öppna frågor 

 Hur gammal är du? 

 Juridiskt kön? 

 Hur länge har din behandling med fast apparatur (räls) pågått? 

 Vilket språk är ditt modersmål? 

 

 Berätta och beskriv hur du har påverkats av din ortodontiska behandling. 

a. Tuggfunktion 

b. Estetiskt 

c. Smärta 

d. Sociala begränsningar 

 Berätta om vilken information du fick i samband ortodontisk behandling. 

a. Munhygien 

b. Kost 

c. Skötsel 

d. Smärta (reducering) 

 

 Berätta om hur du tar hand om din mun och dina tänder nu under tiden du har din räls.  

a. Tandborstning  

b. Mellanrumsrengöring 

c. Fluortillförsel 

d. Måltidsfrekvens och specialkost 

e. Förändringar? 

- varför? 

 Berätta om du har något att tillägga i intervjun som vi inte har tagit upp angående din 

ortodontiska behandling eller munhygien? 



 

 

Bilaga 3. 

Tabell 1. Kodning till kategori Social påverkan 

Kod Subkategori Kategori 

Att anpassa kosten Anpassning av kost Social påverkan 

Att bara kunna äta 

soppa 

” ” 

Att tänka på vad 

man äter 

” ” 

Att ha svårighet 

med matintag vid 

omspänning 

” ” 

Att förenkla 

matintag med 

hjälpmedel 

” ” 

Att ha svårighet 

med matintag 

” ” 

Att undvika mat 

som kan fastna 

” ” 

Att äta äpplen i 

klyftor 

” ” 

Att undvika viss 

kost 

” ” 

Att mat fastnar i 

apparaturen är ett 

problem 

” ” 

Att uppleva en 

ofräsch känsla 

” ” 

Att uppleva 

irritation 

” ” 

Att tycka det är 

jobbigt 

” ” 

Att inte vilja visa 

tandställningen 

Utseende ” 

Att ta hänsyn till 

partner 

” ” 

Att inte orka vara 

social 

” ” 

Att inte få träna ” ” 

Att inte vilja gå till 

skolan 

” ” 

Att tycka att det 

inte är fint 

” ” 

Att inte uppskatta 

gluggarna 

” ” 

Att störas i början ” ” 

Att ha blivit nöjd 

med sina tänder 

” ” 



 

 

Att tycka det är 

roligt att ha fått 

tandställning 

” ” 

Att tycka att det 

fungerar bra 
” ” 

Att lära sig att tycka 

om sin tandställning 
” ” 

Att vara tacksam för 

behandling 
” ” 

Att tycka det är värt 

väntan 
” ” 

Att ha väldigt ont Smärtupplevelser ” 

Att ha ont vid 

särskilda tillfällen 

” ” 

Att få skavsår ” ” 

Att uppleva 

huvudvärk 

” ” 

Att ha ont vid 

omspänning 

” ” 

Att inte kunna le 

pga smärta 

” ” 

Att känna smärta i 

kinden vid trådens 

slut 

” ” 

Att ha ont ” ” 

Att få blåsor i 

munnen 

” ” 

Att ha ont konstant ” ” 

Att ha ont vid 

applicering 

” ” 

Att ta 

smärtstillande vid 

applicering 

” ” 

Att använda vax ” ” 

Att vänja sig och 

härda ut 

” ” 

Att ta 

smärtstillande 

” ” 

 

Tabell 2. Kodning till kategori Kunskap och kontroll 

Kod Subkategori Kategori 

Att det upplevs 

svårare att borsta 

tänderna 

Munhygien Kunskap och 

kontroll 

Att tandköttet 

upplevs känsligare 

” ” 

Att bli noggrannare ” ” 



 

 

Att vilja ha mer 

information om 

behandling 

Information ” 

 
 

 


