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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vilka kunskaper en grupp gymnasieungdomar har om 

dental erosion och hur deras konsumtionsvanor av sura drycker ser ut. Eventuella 

könsskillnader skulle också kartläggas. Studien genomfördes som en enkätundersökning på 

en gymnasieskola i södra Sverige och inkluderade 102 elever; 60 kvinnor och 42 män. 

Enkäten innehöll 25 frågor och var indelad i två separata delar med kunskapsfrågor respektive 

frågor relaterade till konsumtionsvanor och beteende. Resultatet visade att drygt hälften av 

deltagarna visste vad dental erosion är och att fler män än kvinnor hade kännedom om 

erosionsskador. De huvudsakliga informationskällorna var i första hand radio/tidningar/TV 

och i andra hand tandvården. Överlag trodde deltagarna att de faktorer som kan orsaka karies 

även är de som orsakar dental erosion. Majoriteten visste dock att läsk är en riskfaktor för 

erosionsskador. Avseende konsumtionen av läsk/lightläsk så hade män högre 

konsumtionsmängd jämfört med kvinnor. Denna studie visar på bristfälliga kunskaper om 

dental erosion bland ungdomar vilket behöver förbättras med tanke på den ökade 

förekomsten. Det är angeläget att ungdomar är medvetna om vad som kan orsaka dentala 

erosioner och vad de kan göra för att förhindra detta. Information från tandvården bör öka och 

här har inte minst tandhygienisten ett stort ansvar.  
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the knowledge of dental erosion and the consumption 

habits of soft drinks among secondary school students. Differences between the sexes should 

also be investigated. The study consisted of 102 students, 60 women and 42 men, in the 

eleventh grade from a school in the south of Sweden. A questionnaire with 25 questions, 

divided in two parts with focus on knowledge respective consumption pattern and behaviour, 

was handed out and collected by the authors. The data showed that more than 50% of the 

participants had knowledge about dental erosion. More men than women knew about dental 

erosion. The main source of information was media (radio/newspapers/TV) and secondly 

dental personnel. A majority of the participants thought that the factors causing dental caries 

are the one’s that also may cause dental erosion. A majority of the students knew that soft 

drinks are a risk factor in the development of dental erosion. Men had a higher consumption 

of soft drinks compared to women. The results of the study indicate an inadequate level of 

knowledge of dental erosion among adolescents which has to be improved due to the 

increasing prevalence seen during recent years. It is of great importance that adolescents are 

aware of the factors that may cause dental erosion and how it may be prevented. Dental 

personnel ought to increase the information about the disease and dental hygienists may from 

this respect take a large responsibility of this matter. 
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INTRODUKTION 

Dental erosion 

Karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning) är de odontologiska sjukdomar som 

dominerat under decennier (1), men under senare år har även dental erosion (frätskador) 

observerats. Inte minst ses detta hos barn och ungdomar. Förekomsten av erosioner har under 

senare år ökat (2). Orsaken till detta tros framförallt vara dagens förändrade livsstil med ökad 

konsumtion av sura drycker. Detta medför att våra tänder allt oftare utsätts för syrapåverkan 

som kan leda till utveckling av erosionsskador (1). Det finns inga aktuella epidemiologiska 

data avseende förekomsten av erosioner hos svenska tonåringar, men studier genomförda i  

Island och England visar att erosioner är vanligt förkommande bland barn och ungdomar  

(3, 4). 

 

Den vanligaste definitionen på dental erosion är ”förlust av tandens hårdvävnad genom en 

kemisk process som inte involverar påverkan av bakterier” (5). Det betyder att erosion, till 

skillnad från karies, kan uppstå på en tandyta som är fri från bakteriebeläggningar (5). 

Erosionsskador orsakas av att en sur substans når tänderna och då löser upp tandytan (6). 

Emaljytans upplösning vid erosion är histologiskt olik den som sker vid karies. Vid karies 

sker en gradvis demineralisering av emalj, medan emaljen vid erosion försvinner skiktvis, 

vilket innebär att större områden av tanden påverkas. Erosioner kan förekomma på alla 

tandytor, men är vanligast på överkäksfrontens palatinalytor (5).   

 

Erosionsskador är irreversibla vilket innebär att förlorad tandsubstans inte går att få tillbaka. 

Detta kan i sin tur resultera i estetiska och funktionella komplikationer som gör att tänderna 

kan behöva åtgärdas. Erosionerna kan ge upphov till blottlagt dentin och leda till besvär i 

form av ilningar vid temperaturväxling och beröring (7).  

 

Erosionsskador är en form av tandslitage. Ofta förekommer även mekaniskt tandslitage, som 

till exempel tandgnissling, tandborstning eller nagelbitning parallellt med erosioner. Det har 

visats att emalj som är uppmjukad av syra slits lättare vid samtidig mekanisk påverkan (5). 
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Etiologiska faktorer 

De etiologiska faktorerna till dental erosion indelas i interna och externa faktorer. Till de 

interna faktorerna hör syror som härstammar från magsäcken och som når munhålan vid olika 

sjukdomstillstånd som till exempel refluxsjukdom och olika former av ätstörningar. Till de 

externa faktorerna räknas syror som härstammar från det vi äter och dricker, men även 

medicinering som når munhålan/tänderna samt arbetsmiljörelaterade faktorer (8). En annan 

extern faktor är blekning av tänderna eftersom de produkter som används innehåller sura 

substanser som kan vara skadliga för tänderna (6).   

 

Individuella faktorer 

Individuella faktorer som livsstil, intagsfrekvens, konsumtionssätt, munhygienvanor och 

fluoranvändning spelar en stor roll i utvecklingen av dental erosion, men även biologiska 

faktorer som salivens mängd och sammansättning har betydelse (6). 

 

Många väljer idag en hälsosam livsstil där valet av kost medför ett ökat inslag av sura 

produkter (t.ex. frukt, juice och vinäger), vilket ökar risken för erosioner. Personer som i 

samband med sport och träning släcker törsten med en sur sportdryck är också utsatta. Under 

hård träning blir man ofta muntorr och detta i kombination med ett frekvent intag av sur 

dryck ökar risken för skada (9). Hälsomedvetna individer är ofta mycket noggranna med sin 

munhygien. Intensiv tandborstning i direkt anslutning till intag av sura produkter har visat sig 

ge en ökad förlust av tandsubstans (10).  

 

En ohälsosam livsstil ökar också risken för erosion. Frekvent intag av läskedrycker, till 

exempel vid ”osunda” datavanor och tv-tittande, drogmissbruk och ökad användning av 

mediciner är några exempel. Ett annat exempel är stress som kan resultera i sura upp-

stötningar. Dessa kan ibland förvärras av övervikt och dåliga kostvanor (11).  

 

Skyddsfaktorer  

Saliven är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot erosioner eftersom den späder ut syran i 

munnen. Elimineringen av en sur produkt är beroende av salivens sammansättning och mängd 

hos den enskilde individen. Även salivens neutraliserande förmåga är betydelsefull (6). En 

muntorr person löper därmed större risk att drabbas av erosionsskador (5).   
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Att fluoren är en skyddande faktor vid erosion är inte helt klarlagt, men studier har visat att 

fluortillförsel spelar en roll i den förebyggande behandlingen av erosioner (12). Inlagring av 

fluor ger en mer motståndkraftig tandyta (13).   

 

Drycker 

Drycker har en alldeles speciell roll i relation till erosion på tänderna. Från erosionssynpunkt 

har det ingen betydelse om drycken innehåller naturligt socker eller sötningsmedel. Det är 

framförallt surhetsgraden (pH) och mängden syra som ligger till grund för om en dryck är 

erosiv eller inte. Surhetsgraden är den faktor som oftast lyfts fram och de syror som vanligen 

förekommer i drycker är citronsyra, fosforsyra, äppelsyra och kolsyra. Juice, läskedryck och 

vin är några exempel på drycker som har en hög erosiv förmåga (14). 

 

Dryckessättet är också av betydelse. Om en dryck hålls kvar i munnen under en längre tid, så 

kallad retinerad dryckesteknik, ökar risken för erosion. Detta beror på att kontakttiden mellan 

dryck och tand förlängs. Man har funnit att det hos ungdomar med erosionsskador är 

vanligare med en retinerad dryckesteknik (5).  

 

Det anses ofta som hälsosamt att byta ut vanlig sötad läskedryck till lightvariant av drycken 

för att minska framförallt risken för övervikt och karies. Det man då bör tänka på är att risken 

för erosionsskador kvarstår (14).  

 

Konsumtion  

Många attityder och vanor grundläggs under tonåren (15). Dagens ungdomar växer upp med 

mer reklam från massmedia (speciellt TV) än någon tidigare generation gjort. Detta har ett 

stort inflytande på deras val av livsstil när det gäller t.ex. kostvanor och fysiska aktiviteter. 

Läskedryck och sportdryck förknippas ofta i reklamkampanjer med en fräsch och aktivt 

idrottande ungdom eller olika ungdomsidoler (16). 

 

Konsumtionen av läsk och juice har i ett globalt perspektiv under senare år, speciellt bland 

barn och ungdomar, ökat kraftigt. Det finns få tillförlitliga data för dryckeskonsumtionen i 

olika länder och inom olika åldersgrupper. Olika fabrikanter redovisar dock en del 

konsumtionssiffror (14). Enligt Svenska Bryggareföreningen konsumerades 597,7 miljoner 

liter läsk i Sverige år 2005, och det dracks 65,9 miljoner liter stilldrinks, sport- och 

energidrycker. Det innebär att en svensk person dricker drygt 70 liter läskedrycker  
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per person och år. Cola-drycker är populärast och står för drygt 40 procent av all läsk som 

konsumeras. Lightdryckernas andel av konsumtionen ökar från år till år och 2004 stod 

lightläsk för 15 procent av den totala läskkonsumtionen i Sverige (17). 

 

Kunskaper/Medvetenhet 

Under ungdomsåren blir det egna utseendet allt viktigare (18) och tänderna spelar en allt 

större roll (19). Östberg et al.(20) har studerat svenska ungdomars uppfattning om sin 

munhälsa och resultaten visade att de flesta tyckte det var viktigt att ha hela tänder. De 

värderade sin munhälsa utifrån om de hade haft hål eller inte samt hur tänderna såg ut. Unga 

människor är ofta mer kritiska angående det egna utseendet och resultaten från Östbergs 

studie visade att flickor oftare var missnöjda med utseendet på tänderna än vad pojkar var. 

Flickor var också mer medvetna om oral hälsa och hur den kan påverkas (20).  

  

Erosionsskador på tänderna är ett växande problem (2) och vi anser att information är en 

viktig del av det förebyggande arbetet. Trots att erosionsskador bland ungdomar ökat (3, 4) så 

har vi inte funnit några studier där ungdomars kunskap om dental erosion redovisats. 

Dugmore och Rock (4) visar i en undersökning av 12-åriga barn att medvetenheten om 

erosioner var låg och att den information som gavs av tandvårdspersonal antingen 

missförstods eller glömdes bort. 

 

Det vore värdefullt att få veta vad en grupp gymnasieungdomar har för kunskaper om 

erosionsskador på tänderna och hur deras konsumtionsvanor av sura drycker ser ut. Det vore 

även av intresse att få veta varifrån de erhållit sin kunskap.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka vilka kunskaper en grupp ungdomar i årskurs 2 vid en 

gymnasieskola har om dental erosion och hur deras konsumtionsvanor av sura drycker ser ut. 

Eventuella skillnader mellan kvinnor och män skulle också kartläggas. 

  

Frågeställningar 

- Vilka kunskaper har ungdomarna om dental erosion? 

- Varifrån har de erhållit denna kunskap? 

- Hur ser deras konsumtionsvanor av sura drycker ut?  

- Är det någon skillnad på kunskap/konsumtion mellan kvinnor och män? 
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MATERIAL OCH METOD 

Urval 

I studien ingick elever i årskurs 2 vid en gymnasieskola i södra Sverige. Urvalet av deltagarna 

gjordes med hjälp av personal på skolan. Vi tilldelades två klasser från det 

samhällsvetenskapliga programmet och två klasser från det naturvetenskapliga programmet. 

 

Genomförande 

Enkätstudien som utförts är en empirisk, kvantitativ tvärsnittsstudie (21, 22). En enkät 

delades av författarna ut till 102 elever. Enkäten delades ut i klassrummet besvarades direkt 

och insamlades vid samma tillfälle. Författarna fanns på plats under besvarandet av enkäten 

för att svara på eventuella frågor. Före besvarande av enkäten informerades respondenterna 

om enkätundersökningen, dess syfte och att det var frivilligt att delta (23). Deltagarna fick 

även information om att de hade rätt att avbryta besvarandet av enkätfrågorna om de av någon 

anledning inte ville fortsätta. Tillstånd till enkätstudien inhämtades både muntligt och 

skriftligt av rektorn på skolan.    

 

Enkät 

Enkäten som utformats bestod av 25 frågor varav 24 var slutna med fasta svarsalternativ och 

en fråga var öppen (bilaga 1). Den var indelad i två separata delar, där del 1 innehöll 

kunskapsfrågor och del 2 belyste konsumtionsvanor och beteende. När del 1 hade besvarats 

så lämnades den in och del 2 delades ut. Respondenterna var anonyma (24), men enkätens 

båda delar kodades med siffror för att resultat från del 1 och del 2 skulle kunna jämföras.  

  

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes (23) av en grupp på sex elever i samma åldersgrupp som inte 

ingick i studien. Detta för att se om ungdomarna förstod frågorna eller om det behövdes göras 

några omformuleringar. Endast mindre justeringar genomfördes. 

 

Statistisk bearbetning 

Resultaten bearbetades i SPSS (Statistical Package of Social Sciences 12.0) och data 

behandlades med deskriptiv och analytisk statistik. För analys av resultatet användes 

frekvenstabeller. Med Chi-Square Test säkerställdes eventuella statistiska signifikanta 

skillnader mellan variablerna. Statistisk signifikans säkerställdes till p< 0,05. 

  



  6 

ETISKA ASPEKTER 

Etiskt tillstånd söktes och erhölls från Etikrådet på Sektionen för hälsa och samhälle, 

Högskolan Kristianstad (D.nr: ER 2008-1). Rektorn på den skola där enkätundersökningen 

utfördes kontaktades för både muntligt och skriftligt godkännande (bilaga 2 och 3). Allt 

material behandlades konfidentiellt. Respondenterna var anonyma och gav sitt medgivande 

till att delta i studien genom att besvara enkäten. Enkätens båda delar kodades med siffror för 

att del 1 och del 2 skulle kunna jämföras. Materialet var inlåst under databearbetning och 

enbart tillgängligt för författarna. Ingen elev förekom med namn i något steg av processen. 

Det framgår inte heller i uppsatsen på vilken skola undersökningen har utförts (24). Insamlat 

material kommer inte att användas i något annat sammanhang utan kommer att förstöras efter 

uppsatsen godkänts.   

 

RESULTAT 

Resultatet från studien baseras på 102 ifyllda och insamlade enkäter. Bortsett från en fråga 

(n=101) har samtliga frågor besvarats av alla individer. 

 

Fördelning av ålder och kön 

Undersökningsmaterialet bestod av 102 gymnasieelever. Könsfördelningen var 59 % (n=60) 

kvinnor och 41 % (n=42) män. Medelåldern var 17,3 år (spridning 16-20 år). 

 

Kunskaper 

Avseende deltagarnas kunskaper om vad erosioner på tänderna är så gav 59 % (n= 60) korrekt 

svar (frätskador). Något färre kvinnor, 53 % (n=32) jämfört med män 67 % (n=28) gav detta 

svar. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad vad det gäller svaret ”Vet ej” som angavs av 

33 % (n=20) kvinnor och 7 % (n=3) män (p=0,022), (Figur 1). 
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Figur 1.  Fördelning (%) mellan kvinnor och män av svaren på frågan ”Vad är erosioner på tänderna?”. 
  
 
 

Vad gäller ifall deltagarna tidigare hade hört talas om erosioner på tänderna så svarade  

57 % (n= 58) ”Ja”. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan könen då  

74 % (n=31) av männen jämfört med 45 % (n=27) av kvinnorna tidigare hade hört talas om 

erosioner (p=0,005).  
 

De som tidigare hade hört talas om erosioner (n=58) fick följdfrågan ”Var har du fått denna 

information ifrån?”. Här fanns möjlighet att markera flera alternativ. De flesta hade fått 

information via radio/tidningar/TV 67 % (n=39) och tandvården 41 % (n=24). Fler män, 45% 

(n=14), jämfört med kvinnor, 37% (n=10), hade fått information från tandvården. Det var 

signifikant fler kvinnor 82 % (n=22) som fått informationen via radio/tidningar/TV jämfört 

med män 55% (n=17), (p=0,049).   

 

På frågan ”Vilka faktorer kan orsaka erosioner på tänderna?”  var det totala antalet korrekta 

svar 17. Spridningen på antalet rätt svar låg mellan 3-14. Det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män, men större andel av kvinnorna 20 % (n=12) 

svarade att de inte visste vilka faktorer som orsakar erosioner jämfört med männen 12 % 

(n=5), (Figur 2). 
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Figur 2. Deltagarnas svar (%) på frågan ”Vilka faktorer orsakar erosioner på tänderna?” 

 

 

Övriga kunskaper om tänder/tandhälsa hade deltagarna övervägande fått från tandvården  

85 % (n=87), föräldrar 43 % (n=44) och radio/tidningar/TV 41 % (n=42). Här kunde mer än 

ett svarsalternativ anges. Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader mellan kvinnor och 

män. 

 

Konsumtionsvanor/Beteende 

Vad gäller ungdomarnas dryckesvanor vid törst mellan måltiderna framkom att 69 % (n=70) 

dricker vatten och 15 % (n=15) dricker mjölk. Annat som konsumerades mellan måltiderna 

var t.ex. juice 9 % (n=9) och läsk/lightläsk 6 % (n=6) (Figur 4). Mjölk och vatten dominerade 

även som dryck vid måltid. Det visade sig att 59 % (n=60) dricker mjölk, 22 % (n=22) vatten 

och 18 % (n=11) juice till maten. Några statistiska signifikanta skillnader mellan könen sågs 

ej, (Figur 3).  
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Figur 3.  Fördelning (%) av svar på frågorna ”Vad dricker du oftast när du är törstig mellan måltiderna?” 
och ”Vad dricker du vanligtvis vid måltid?” 

 

 

Vad gäller intagsfrekvensen av sura drycker var ”några gånger/vecka” det vanligast angivna 

svaret för juice 51 % (n=52). För läsk/lightläsk angavs ”sällan/aldrig” av 51 % (n=52) och 

”några gånger per vecka” av 45 % (n=46). Det var 94 % (n=96) av deltagarna som 

”sällan/aldrig” intar sport/energidryck. Inga statistiska signifikanta skillnader mellan könen 

sågs, (Figur 4).  
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Figur 4. Fördelning (%) av intagsfrekvens avseende juice, läsk/lightläsk och sport/energidryck. 

 

 

Avseende intagsfrekvensen av läsk/lightläsk så fanns det inga statistiska signifikanta 

skillnader mellan könen, en numerisk skillnad sågs, (Figur 5).  
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Figur 5.  Intagsfrekvensen av läsk/lightläsk fördelat mellan kvinnor och män. 

 

 

Det var 101 personer som angav den uppskattade konsumtionsmängden av läsk/lightläsk per 

vecka. Resultatet visade en spridning mellan 0-9 liter/vecka (medelvärde=0, 85 liter/vecka).   

Det var 15 % (n=15) som har ett intag av ≥ 2 liter/vecka. Männen dominerade för de högre 

konsumtionsmängderna och kvinnorna vid de lägre konsumtionsmängderna, (Figur 6). 

 

 
Figur 6.  Fördelning (%) av konsumtion av läsk/lightläsk per vecka fördelat på kvinnor och män. 
 
 
 
Deltagarnas idrottsvanor på fritiden och intag av dryck i samband med idrott visade inga 

statistiska signifikanta skillnader mellan könen. Majoriteten 58 % (n=59) svarade att de 

idrottar 3 eller fler dagar/vecka. De flesta, 98 % (n=100), svarade att de släcker törsten med 

vatten när de idrottar. 
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Avseende antalet timmar per vecka som tillbringas vid datorn så svarade 37 % (n=38) av de 

tillfrågade ” Ca 7-14 tim/vecka” . Här fanns det en statistiskt signifikant skillnad mellan 

könen (p=0, 016). För de två lägre klasserna dominerade kvinnor och för de två högre 

klasserna dominerade män, (Figur 7). 
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Figur 7.  Fördelning (%) på frågan ”Hur mycket tid tillbringar du vid datorn?”. 
 
 
 

Bland de som svarade att de brukar dricka något vid datorn 45 % (n=46) så var de drycker 

som dominerade vatten 44 % (n=20) och annat (kaffe och te) 33 % (n=15).  Det 

konsumerades även juice 11% (n= 5) och läsk/lighläsk 13 % (n= 6). Deltagarnas 

dryckesvanor vid datorn visade inga statistiska signifikanta skillnader mellan kvinnor och 

män.  

 

Tandvårdsvanor 

Majoriteten av deltagarna, 83 % (n=85), får sin tandvård utförd på Folktandvården och  

13 % (n=13) går till Privattandvården. Det var 4 % (n=4) som svarade ”Vet ej”. 

På frågan ”Hur ofta borstar du tänderna?” svarade en majoritet, 84 % (n=86), ”2 gånger/dag”.     

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad (p=0,013) mellan könen avseende hur ofta de 

borstar tänderna. Av männen var det 7 % (n=3) som svarade att de borstar ”Mer sällan än 1 

gång/dag” medan ingen kvinna gav detta svar. Det var 12 % (n=7) av kvinnorna som svarade 

att de borstar tänderna ”3 gånger eller fler /dag”, vilket inte angavs av några män.  
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Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader mellan kvinnor och män vad gäller vanor för 

approximal rengöring och fluortillförsel. Resultatet visade att 62 % (n=37) kvinnor använder 

tandtråd/plackers i högre utsträckning jämfört med män 45 % (n=19). Fler kvinnor, 37 % 

(n=22), än män 24 % (n=10), sköljer med fluor. 

 

Vad gäller blekning av tänder så svarade majoriteten 95 % (n=97) att de aldrig har blekt sina 

tänder. Här fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen. Vid frågan ” Har du 

någon gång funderat på att bleka dina tänder?” så svarade totalt 42 % (n=41) ”Ja”. Det var 

fler kvinnor 54 % (n=31) än män 25 % (n=10) som hade funderat på att bleka sina tänder 

(p=0,006).  

 

Det var 8 % (n=8) som någon gång fått höra av sin tandläkare eller tandhygienist att de 

uppvisar erosionsskador. Av dessa personer hade männen i högre grad 12 % (n=5) fått denna 

information jämfört med kvinnorna 5 % (n=3). Här fanns ingen statistiskt signifikant skillnad. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av åldersgrupp för denna studie utgår från att det är under senare delen av tonåren som 

man alltmer frigör sig ifrån sina föräldrar, vilket då ofta även medför en förändrad livsstil 

(15). Med anledning av detta bedömdes det intressant att studera en grupp gymnasie-

ungdomar närmare. 

 

Urvalet av de 102 elever som deltog i studien gjordes med hjälp av personal på skolan. Vi 

blev tilldelade klasser från de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. 

Anledningen till detta urval var att få så jämnt antal kvinnor och män som möjligt. Någon 

information om socioekonomiska faktorer har inte inhämtats. Ett större urval bland deltagarna 

hade varit önskvärt. Om hela årskurs 2 vid denna skola deltagit i undersökningen så hade 

samtliga gymnasieprogram varit representerade. Detta kunde eventuellt ha gett ett bredare 

”socialt spektra” på deltagarna och därmed kanske ett annat resultat. 

 

En anledning till att en gruppenkät distribuerades är att svarsfrekvensen oftast är hög vid den 

här undersökningsformen. En annan fördel med detta förfarande är att man har kontroll över 

vem som svarar och att respondenterna inte konfererar med varandra (23).  
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Tillvägagångssättet är även tidsbesparande och eliminerar risken för externt bortfall. 

Målsättningen var att samla in 100 besvarade enkäter, vilket hade uppnåtts efter en arbetsdag.  

 

Genom att utforma enkäten i två delar och dela ut dem separat så undveks att frågorna i del 2 

kunde vägleda deltagarna i kunskapsfrågorna (del 1). Trots detta finns tveksamhet vad gäller 

de resultat som erhölls på kunskapsdelen. Att göra tillförlitliga kunskapstester kan vara 

komplicerat eftersom frågorna i en enkät lätt kan missförstås (19). Efter genomförande av 

pilotstudien gjordes en del mindre förändringar i enkäten, men vid bearbetning av det 

insamlade materialet upptäcktes att ytterligare några frågor borde ha omarbetats. Om frågorna 

3 och 6 i kunskapsdelen (bilaga 1) varit öppna så hade deltagarna inte blivit vägledda av 

svarsalternativen och svaren nog blivit mer tillförlitliga. När det gäller formuleringen av fråga 

8 (bilaga 1) angående val av dryck mellan måltider så tror vi att resultatet hade sett 

annorlunda ut om vi hade uteslutit orden;  ”…när du är törstig…”. Formuleringen kan ha 

bidragit till att vi inte har fått fram när det konsumeras läsk/lightläsk. 

 

Vi har även tveksamheter avseende deltagarnas svar kring vanor och beteende. Möjligen har 

vår närvaro i egenskap av blivande tandhygienister påverkat dem att vilja framstå som 

duktiga och de har kanske därför inte svarat sanningsenligt på alla frågor.   

 

Frågeställningar kring munhygienvanor fanns inte i studiens huvudsakliga syfte men vi ansåg 

att det var motiverat att inhämta sådan information för att eventuellt kunna undersöka om det 

fanns något samband mellan kunskap och munhygienvanor. Dessa jämförelser är dock inte 

gjorda.    

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att drygt hälften av deltagarna vet vad erosioner på tänderna är och att något 

fler män än kvinnor har denna kunskap. Det finns inga tidigare studier gjorda avseende 

kunskaper om dental erosion hos ungdomar i denna åldersgrupp. Dugmore och Rock (4) 

visade att 12-åringar hade låg kunskap om dental erosion, men det är svårt att göra en direkt 

jämförelse då denna studiegrupp har en medelålder på 17,3 år. Däremot har Östberg et al. 

(20) undersökt ungdomars kunskaper om karies och det visade sig att kvinnor hade mer 

kunskap jämfört med män. Denna studie visar dock att fler män jämfört med kvinnor har 

kännedom om erosioner. Resultatet visar också att fler män har fått information om dental 

erosion från tandvården. Männen har även i större utsträckning fått påpekat att de har 
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erosionsskador. Orsaken till detta kan bero på att män konsumerar mer läsk och därmed 

kanske har blivit mer upplysta om riskerna för dental erosion. 

  

Det finns bristfälliga kunskaper om vad som orsakar dental erosion, majoriteten vet dock att 

läsk är en av de bidragande orsakerna. Överlag tror deltagarna att de faktorer som orsakar 

karies, som t.ex. socker, sötsaker och bakterier, även orsakar dental erosion. Detta är något 

som även Dugmore och Rock kom fram till i sin studie (4).   

 

Den huvudsakliga informationskällan om erosioner på tänderna är radio/tidningar/TV. Några 

försök att titta på dessa tre informationskällor separat har inte gjorts. Dagens ungdomar växer 

upp med mer reklam från massmedia än någon tidigare generation har gjort (16). Kanske är 

det från reklam som ungdomarna har fått sin kunskap om dental erosion. Fler kvinnor än män 

svarar att de fått sin information via massmedia. Östberg et al. (20) har funnit att kvinnor  

oftare är missnöjda med utseendet på tänderna och möjligen är detta en förklaring till att de 

uppmärksammar reklam kring tänder och tandvårdsprodukter i högre grad jämfört med män.  

 

Avseende konsumtion och intagsfrekvens av läsk/lightläsk så har män en högre konsumtions-

mängd/intagsfrekvens jämfört med kvinnor. Det är ett resultat som kan ses i flera studier (16, 

18). Mjölk och vatten dominerar som dryck både vid måltid och vid törst mellan måltid, dock 

visar resultatet att konsumtionsmängden av läsk/lightläsk ligger mellan 0-9 liter/vecka 

(medelvärde=0,85 liter/vecka). Kanske är det så att läsk är något man dricker utan att 

nödvändigtvis vara törstig. Det är tveksamt om resultatet i denna studie speglar den verkliga 

konsumtionsmängden då den är något lägre jämfört med de data som Svenska 

Bryggeriföreningens presenterat avseende läskkonsumtion i Sverige per person och år (17).  

 

Majoriteten av ungdomarna får sin tandvård utförd av Folktandvården, och det stämmer 

överens med Socialstyrelsens rapport från 2002 (25). Det framgår i resultatet att kvinnorna är 

noggrannare med sin munhygien i förhållande till männen. Detta har bekräftats i andra studier 

där det även har visat sig att kvinnor/flickor är mer medvetna om hur de kan påverka sin orala 

hälsa (18, 19). De är också, som nämnts tidigare, oftare missbelåtna med tändernas utseende 

(20). Det kan vara en förklaring till att fler kvinnor än män i denna studie har funderat på att 

bleka sina tänder. 
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Slutsatsen är att det finns bristfälliga kunskaper om dental erosion och den kunskap som finns 

har inte övervägande erhållits från tandvården. Det är viktigt att ungdomar är medvetna om 

vad som kan orsaka erosioner på tänderna och vad de kan göra för att förhindra detta. Denna  

form av information bör i första hand komma från tandvården och här har inte minst tand-

hygienisten ett stort ansvar. Vidare studier avseende ungdomars kunskaper om dental erosion 

och deras konsumtionsvanor av sura drycker skulle vara önskvärt. Detta med tanke på att 

erosioner är ett ökande problem. Ett större urval i studiepopulation vad gäller ålder och 

socioekonomisk bakgrund samt en vidareutveckling av undersökningsinstumentet bör då 

göras för att få ett mer representativt resultat. Resultaten från denna och andra studier kan 

vara till hjälp vid planering av framtida tandvårdsinsatser vad det gäller information inom det 

berörda området till barn och ungdomar. 
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   Bilaga 1 
 
 
Frågeformulär del 1  Kod:  
 
 
 
1. Ange Din ålder  _______ år 
 
___________________________________________________________________________ 

2. Ange Ditt kön     □Kvinna 

  □Man 
___________________________________________________________________________ 

3. Vad är erosioner på tänderna?  □Hål i tänderna 

  □Tandlossning 

  □Frätskador 

  □Missfärgning 

  □Missbildning 

  □Vet ej 
 
___________________________________________________________________________ 

4. Har Du tidigare hört talas om erosioner på tänderna?  □Ja 

  □Nej 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om ja på fråga 4: 

5. Var har Du fått denna information?  □Tandvård 

Här kan flera svarsalternativ anges.  □Radio, tidningar, TV 

  □Internet 

  □Skola 

  □Föräldrar 

  □Annat_____________ 
 
 
 
 



   

6. Vilka av följande faktorer kan orsaka erosionsskador på tänderna?    
  
Här kan flera svarsalternativ anges 
 
□Socker □Sport/energidryck 

□Bakterier □Apelsin  

□Choklad □Banan 

□Kakor □Äpple 

□Mjölk □Chips 

□Läsk □Öl 

□Lightläsk □Vin 

□Alkoläsk □Vinäger 

□Juice □Vet ej  
  
___________________________________________________________________________ 
 
7. Övriga kunskaper Du har om tänder/tandhälsa  

har Du fått ifrån…. □Tandvård 

Här kan flera svarsalternativ anges □Radio, tidningar, TV 

 □Internet 

 □Skola 

 □Föräldrar 

 □Annat_______________ 
 
  
 
 
 
 
 
Meddela när Du har besvarat frågorna så att Du kan få del 2 av frågeformuläret. 
 
 
 
 
 
 



   

Frågeformulär del 2  Kod: 
 
 

8. Vad dricker Du oftast när Du är törstig mellan måltiderna?  □Vatten 

Ange endast ett svarsalternativ  □Citronvatten 

  □Juice 

  □Läsk/lightläsk 

  □Sport/energidryck  

  □Mjölk 

  □Annat_____________ 
 
___________________________________________________________________________ 

9. Vad dricker Du vanligtvis vid måltid?  □Vatten 

Ange endast ett svarsalternativ  □Citronvatten 

  □Juice 

  □Läsk/lightläsk 

  □Sport/energidryck 

  □Mjölk 

  □Annat_____________ 
 
___________________________________________________________________________ 

10. Hur ofta dricker Du juice?  □Sällan/aldrig 

  □Några gånger/vecka 

  □1-2 gånger/dag 

  □3 eller fler gånger/dag 
 
___________________________________________________________________________ 

11. Hur ofta dricker Du läsk/lightläsk?  □Sällan/aldrig 

  □Några gånger/vecka 

  □1-2 gånger/dag 

  □3 eller fler gånger/dag 



   

12. Hur ofta dricker Du sport/energidryck?  □Sällan/aldrig 

  □Några gånger/vecka 

  □1-2 gånger/dag 

  □3 eller fler gånger/dag 
 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Hur stor uppskattar Du att Din konsumtion  

av läsk/lightläsk är per vecka?   ____________liter/vecka 

Ange ditt svar i antal liter   

___________________________________________________________________________ 

14. Hur ofta utövar Du någon idrott på fritiden?  □Sällan/aldrig 

  □1-2 dagar/vecka 

  □3 dagar eller fler/vecka 
   
___________________________________________________________________________ 

15. Med vad släcker Du vanligtvis törsten med när Du idrottar?  □Inget  

Ange endast ett svarsalternativ  □Vatten 

  □Citronvatten 

  □Juice 

  □Läsk/lightläsk 

  □Sport/energidryck 

  □Annat_____________ 
 
___________________________________________________________________________ 

16. Hur mycket tid tillbringar Du vid datorn?  □Mindre än 1 tim/vecka 

  □Ca 1-6 tim/vecka 

  □Ca 7-14 tim/vecka 

  □Ca 15 tim eller mer/vecka 
 

 
 



   

17. Brukar Du dricka något när Du sitter vid datorn?  □Ja 

  □Nej 
___________________________________________________________________________ 

18. Om ja på fråga 17: vad dricker Du då oftast?  □Vatten 

Ange endast ett svarsalternativ  □Citronvatten 

  □Juice 

  □Läsk/lightläsk 

  □Sport/energidryck 

  □Annat_____________ 
 
___________________________________________________________________________ 

19. Var får Du Din tandvård utförd?  □Folktandvård 

  □Privattandvård 

  □Vet ej 

  □Ingen 
 
___________________________________________________________________________ 

20. Hur ofta borstar Du tänderna?  □Mer sällan än 1 gång/dag 

  □1 gång/dag 

  □2 gånger/dag 

  □3 gånger eller fler/dag 
 
___________________________________________________________________________ 

21. I vilken form tillför Du Dina tänder fluor?  □Ingen 

Här kan flera svarsalternativ anges  □Fluortandkräm 

  □Fluortabletter 

  □Fluortuggummi 

  □Fluorskölj 

  □Annat_____________ 

  □Vet ej 



   

22. Vad använder Du när Du gör rent mellan tänderna?  □Inget 

  □Tandtråd/Plackers 

  □Tandsticka 
  
___________________________________________________________________________ 

23. Har Du någon gång blekt Dina tänder?  □Ja 

  □Nej 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej på fråga 23:  

24. Har Du någon gång funderat på att bleka Dina tänder?  □Ja 

  □Nej 
 
___________________________________________________________________________ 

25. Har Du någon gång fått höra av Din tandläkare/tandhygienist     □Ja  

 att Du har erosionsskador på tänderna?  □Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tack för Din medverkan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    
                                                                                                  Bilaga 2 
Sektionen för hälsa och samhälle 
Tandhygienistprogrammet 
 
 
Information angående enkätstudie 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på tandhygienistprogrammet vid Högskolan i  

Kristianstad. Vi ska genomföra en enkätstudie för att få underlag till en C-uppsats. Syftet med  

studien är att kartlägga vilka kunskaper en grupp ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet har om  

dental erosion samt hur deras konsumtionsvanor av sura drycker ser ut.   

 

En enkät som består av 25 frågor kommer att delas ut till ca 100 elever. Enkäten delas ut i  

klassrummet av oss personligen, besvaras direkt och samlas in vid samma tillfälle. Eleverna  

får information om studiens syfte och att det är frivilligt att delta innan enkäten delas ut. 

 

Det kommer inte att framgå vid vilken skola studien har utförts. Deltagarna är anonyma och  

allt material behandlas konfidentiellt.  

 

Kartläggning av ungdomars kunskap om dental erosion är av stor vikt med tanke på att  

erosioner är ett ökande problem. Resultaten kan vara till hjälp vid planering av framtida 

tandvårdsinsatser vad det gäller information inom det berörda området till barn och ungdomar. 

 

Vi skulle vara tacksamma om vi fick utföra studien på Er skola.  

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Tandhygieniststuderande Tandhygieniststuderande 
Camilla Nilsson Kathrin Strömgren 
070-2974950 0730-866914 
E-mail: camilla.nilsson0020@stud.hkr.se E-mail: kathrin.strömgren0006@stud.hkr.se 
 
 
Handledare: 
Universitetslektor 
Peter Lingström 
Högskolan Kristianstad 
Institutionen för Hälsovetenskaper 
044-204054 
E-mail: peter.lingstrom@hkr.se 



   

    
                                                                                                   Bilaga 3 
Sektionen för hälsa och samhälle 
Tandhygienistprogrammet 
 
 
 
Medgivande av rektor 
 
Undertecknad ger härmed sitt medgivande till att Camilla Nilsson och Kathrin Strömgren på 

tandhygienistprogrammet vid Högskolan i Kristianstad får genomföra en enkätstudie hos berörda 

elever för att få underlag till en C-uppsats. Syftet med studien är att kartlägga elevernas 

kunskaper om dental erosion samt deras konsumtionsvanor av sura drycker. 

 

Det kommer inte att framgå vid vilken skola studien har utförts. Respondenterna är anonyma och 

allt material behandlas konfidentiellt. Materialet kommer att vara inlåst under studiens bearbetning 

och enbart vara tillgängligt för undersökarna. Insamlat material kommer att förstöras efter att 

uppsatsen godkänts och arkiverats. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Ort och datum 
  
_________________________________________ 
Underskrift 
 
_________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 


