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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga högskolestudenters kunskap, riskfaktorer och kostvanor re-

laterat till dentala erosioner. Metod: Studien är en tvärsnittsstudie. Data samlades in genom enkäter. 

Populationen var studenter på Jönköping University. Slumpmässiga urval gjordes för att få fram två 

klasser från två olika fackhögskolor. Enkäten bestod av bakgrundsvariabler samt 17 egenkonstruerade 

slutna frågor. Enkäten delades ut personligen av författarna. Information om studien gavs muntligt och 

skriftligt. Datamaterialet behandlades i statistikprogrammet SPSS. Den statistiska signifikansnivån var 

≤ 0,05. I studien har de forskningsetiska kraven och de etiska principerna beaktats. Resultat: I studien 

deltog 107 studenter, varav 50 deltagare svarade att de hade hört talas om dentala erosioner. Statistiskt 

signifikanta skillnader visades mellan åldersgrupperna gällande kunskapen om dentala erosioner. En 

större andel män drack läsk/lightläsk till maten jämfört med kvinnor och fler kvinnor drack citronvatten 

till maten och hade en högre fruktkonsumtion (p ≤ 0,05). Samband sågs mellan träning och intag av 

sport-/energidryck samt tid vid dator/TV/TV-spel/läsplatta och konsumtion av läsk och/eller saft. 

Slutsats: Kunskapen kring dentala erosioner visade sig generellt vara bristfällig bland studenterna. 

Ingen större konsumtion av sura livsmedel sågs bland studenterna. Förekomsten av riskfaktorer var 

liknande mellan män och kvinnor samt yngre och äldre. 

 

Nyckelord: eroderande potential, konsumtion, livsstil, sura livsmedel, unga vuxna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Summary 

Students' knowledge, risk factors and dietary habits related to dental ero-

sions: A survey.  

Aim: The aim of the study was to chart the students' knowledge, risk factors and dietary habits related 

to dental erosions. Methods: The study is a cross-sectional study. Data was collected through surveys. 

The population was students at Jönköping University and a randomized sample were selected to obtain 

two classes. The survey consisted of 17 closed questions. The data was processed in the statistical pro-

gram SPSS. The statistical significance level was ≤ 0.05. Ethical principles have been regarded. Results: 

In the study 107 students participated, of which 50 participants answered that they had heard of dental 

erosions. Statistically significant differences were seen between the age groups regarding the knowledge 

of erosions. A larger portion of men drank soft drinks to the meal as compared to women and more 

women drank lemon water to the meal and had a higher fruit consumption (p <0.05). Relationships 

were observed between exercise and sports-/energy drinks and computer/TV/video game/tablet and 

consumption of soft drinks and/or squash. Conclusions: Knowledge about dental erosions was gener-

ally found to be inadequate. No extreme consumption of acidic foods was seen among the students. The 

presence of risk factors was similar between men and women as well as younger and older. 
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Inledning 

Dentala erosioner ökar hos världens befolkning (Jager, 2015) och skulle kunna innebära ett framtida 

samhällsproblem. Dentala erosioner är frätskador på tänderna och innebär en förlust av tandsubstans 

som inte går att återfå. Skadorna uppstår när syra löser upp tandsubstans och kan orsakas av både in-

terna och externa faktorer (Ganss & Schlueter, 2015; Lussi & Carvalho, 2014). Sura livsmedel är en av 

de vanligaste riskfaktorerna för dentala erosioner (Jager, 2015). Konsumtionen av sura livsmedel, bland 

annat läsk, vin, frukt och bär har ökat kraftigt de senaste 50 åren i Sverige (Jordbruksverket, 2016). 

Samhället saknar till stor del kännedom och kunskap om dentala erosioner och dess konsekvenser 

(Lussi & Carvalho, 2014). Bristande kunskap tillsammans med en hög konsumtion av sura livsmedel 

samt olika livsstilsfaktorer kan vara en orsak till ökningen av dentala erosioner. 

 

Bakgrund 

Dental erosion 

Erosion, abrasion och attrition är olika typer av tandslitage. Abrasion och attrition orsakas av mekanisk 

påverkan medan dental erosion orsakas av en kemisk process (Ganss, 2014; Shellis & Addy, 2014).  Det 

är oftast en interaktiv process mellan dental erosion och de mekaniska processerna (Larsen, 2008; Shel-

lis & Addy, 2014).  

Dentala erosioner innebär vävnadsförlust och karaktäriseras av upplösning och avlägsnande av tandens 

mineraler utan inverkan av bakterier (Ganss, 2014; Larsen, 2008). Det orsakas främst av deminerali-

sering på grund av sura ämnen. Lågt pH i munhålan (normalt pH ~7) är en av de mest avgörande orsa-

kerna för uppkomsten av dentala erosioner. Det kritiska pH-värdet för emaljen avseende dentala eros-

ioner varierar beroende på den eroderande potentialen hos framför allt livsmedel, därför finns det inget 

kritiskt pH-värde för dentala erosionsskador (Barbour & Lussi, 2014; Hara, Carvalho & Zero, 2015; Lussi 

& Carvalho, 2014). 

Det finns flera faktorer som påverkar den eroderande potentialen i livsmedel, bland annat surhetsgrad 

(pH), kalcium-, fosfat- och fluorhalt samt temperatur. Salivsammansättning och salivmängd har en stor 

betydelse i uppkomsten av dentala erosioner (Barbour & Lussi, 2014; Hara et al., 2015; Lussi & Carvalho, 

2014). 

Kliniska tecken 

Dentala erosioner är vanligast ocklusalt på den första underkäksmolaren och palatinalt på överkäkens 

incisiver (Jager, 2015). De första tecknen på dentala erosioner är att tänderna förlorar den normala yt-

strukturen och blir blanka eller matta, konvexa ytor jämnas ut och/eller grunda kaviteter uppstår. På 

släta ytor börjar kaviteten vid emalj-cementgränsen och breder ut sig koronalt. Ibland finns en intakt 
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emaljkant kvar längs gingivan som beror på att plack legat kvar och fungerat som ett skydd. På ock-

lusalytor rundas kusparna av och cuppings uppstår (Ganss & Lussi, 2014; Ganss & Schlueter, 2015; Ja-

ger, 2015; Larsen, 2008). 

 

Vid fortsatt progression kan ocklusalytans karaktäristiska utseende försvinna och dentinet exponeras. 

På släta ytor progredierar den dentala erosionsskadan genom vidare utbredning och ökat djup vilket 

kan leda till exponering av dentinet (Ganss & Lussi, 2014; Ganss & Schlueter, 2015; Jager, 2015; Larsen, 

2008). Mineralerna i dentin är mer lösliga än mineralerna i emalj och därför progredierar dentala eros-

ionsskador snabbare i dentin än i emalj (Shellis, Featherstone & Lussi, 2014). Tandrestaureringar på-

verkas inte på samma sätt som tandens hårdvävnader, vilket kan innebära att tandrestaureringarna står 

höjda över tandytan (Ganss & Lussi, 2014; Ganss & Schlueter, 2015).  

 

Diagnosen dentala erosioner säkerställs genom visuell inspektion (Ganss & Schlueter, 2015). Vid dia-

gnostisering i ett tidigt stadium finns möjligheten att skydda tänderna för ytterligare progression 

(Peutzfeldt, Jaeggi & Lussi, 2014). Hårdvävnader som förlorats på grund av dentala erosioner går inte 

att få tillbaka (Ganss & Schlueter, 2015).  

Konsekvenser 

Vid dentinexponering finns det risk för dentinhypersensitivitet, vilket innebär att smärta uppkommer 

vid olika stimuli, till exempel taktila eller termiska stimuli, som gör att individen kan känna smärta vid 

tandborstning och intag av kalla och/eller varma livsmedel. Detta kan förklaras genom den hydrodyna-

miska teorin som innebär att vid stimuli kommer vätskan i de öppna dentinkanalerna få ökat flöde vilket 

påverkar nerverna i pulpan (Loveren, Schmilin, Martens & Amaechi, 2015; West, Seong & Davies, 2014).  

Dentala erosioner kan även leda till otillfredsställande utseende och andra smärtsamma tillstånd så 

som reducerad tuggfunktion, pulpit, pulpanekros och periapikal patologi (Ganss, 2104).  

Smärtan kan påverka individens livskvalité negativt. I och med en ökad förekomst av dentala erosioner 

och en ökad livslängd där alltfler behåller sina tänder kommer sannolikt konsekvenserna av dentala 

erosioner bli ett större problem i samhället i framtiden (West et al., 2014). 

Riskfaktorer 

Faktorerna som påverkar uppkomsten av dentala erosioner är multifaktoriella och delas in i interna och 

externa riskfaktorer (Hara et al., 2015; Lussi & Carvalho, 2014; Scaramucci, Carvalho, Hara & Zero, 

2015). 

Externa riskfaktorer 

Externa riskfaktorer är något som tillförs in i munhålan utifrån. De vanligaste externa riskfaktorerna är 

kost, mediciner och miljön. Kost som läsk, saft, juice, sport-/energidryck, citrusfrukter, bär, vin, cider, 
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vinäger och en del godissorter är externa riskfaktorer som kan påverka uppkomsten av dentala erosioner 

(Barbour & Lussi, 2014; Hara et al., 2015; Larsen, 2008). Studier som undersökt sambandet mellan surt 

godis och utvecklingen av dentala erosioner har visat att surt godis har en eroderande potential (Hara 

et al., 2015). I en studie gjord på universitetsstudenter sågs ett statistiskt signifikant samband (p ≤ 0,05) 

mellan dentala erosioner och konsumtion av sura livsmedel så som juice, läsk och vin (Bartlett et al., 

2011).  

 

Frekvent användning av sura läkemedel som direkt kommer i kontakt med tänderna kan vara en bidra-

gande faktor till dentala erosioner, till exempel aspirin (acetylsalicylsyra), saltsyra (hydroklorsyra) och 

vitamin C (askorbinsyra). I en metaanalys drogs slutsatsen att C-vitamin som tuggtabletter var signifi-

kant associerade med progressionen av dentala erosioner (Li, Zou & Ding, 2012).  

 

Även miljöfaktorer är en extern faktor, till exempel industriarbetare som exponeras för ångor och aero-

soler från syror, så som svavelsyra och saltsyra samt professionella vinsmakare (Barbour & Lussi, 2014; 

Hara et al., 2015; Larsen, 2008). 

 

Beteende och livsstil kan öka de externa faktorernas förmåga att orsaka dentala erosioner. Ett dåligt 

beteende som gör att pH-värdet sjunker drastiskt är att hålla kvar den sura drycken i munhålan innan 

den sväljs ner, vilket gör att tänderna utsätts för den sura drycken en längre tid och därmed ökar risken 

för dentala erosioner (Hara et al., 2015). Bartlett et al. (2011) fann ett statistiskt signifikant samband 

(p ≤ 0,05) mellan dentala erosioner och att hålla kvar drycken i munnen innan sväljning.  

 

En livsstil med hög konsumtion och/eller en hög intagsfrekvens av sura livsmedel är en risk för dentala 

erosioner eftersom pH-värdet i munhålan inte hinner återhämta sig. Av den orsaken kan aktiva personer 

som tränar och motionerar vara en riskgrupp, då fysisk aktivitet kan kräva energi- och vätskepåfyllning 

genom till exempel sport-/energidryck som är en riskfaktor för dentala erosioner (Hara et al., 2015). En 

annan livsstil med mindre fysisk aktivitet, mer stillasittande framför TV/dator och ohälsosamma kost-

vanor kan innebära en stor konsumtion av läsk, vilket kan resultera i dentala erosionsskador (Hassel-

kvist, Johansson & Johansson, 2014). Personer som har en livsstil där mycket frukt, grönsaker och bär 

intas, till exempel vegetarianer, kan vara en riskgrupp för dentala erosioner (Hara et al., 2015; Schlueter 

& Tveit, 2014). 

Interna riskfaktorer 

Sura uppstötningar och kräkningar är interna riskfaktorer, eftersom de påverkar tänderna inifrån krop-

pen. Sura uppstötningar och kräkningar innehåller magsaft som har ett pH-värde omkring 1. Dess ero-

derande potential är högre än de externa syrorna. Magsaften innehåller även enzymer som kan försämra 

tändernas mekaniska motstånd vid tandborstning, vilket ökar risken för dentala erosioner (Kanzow, 

Wegehaupt, Attin & Wiegand, 2016; Scaramucci et al., 2015).  

 

En anledning till sura uppstötningar kan vara Gastroesophageal reflux disease [GERD]. Sjukdomen in-

nebär läckage av magsaft som kommer upp i matstrupen och munhålan (Scaramucci et al., 2015). I en 
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systematisk översikt där 17 studier ingick sågs ett tydligt samband mellan dentala erosioner och GERD 

(Pace, Pallotta, Tonini, Vakil & Bianchi Porro, 2008).  

 

Kräkningar kan bero på många olika anledningar som biverkan av läkemedel, kronisk alkoholism, gra-

viditet och ätstörningar (Scaramucci et al., 2015). En norsk studie undersökte dentala erosionsskador 

hos individer med ätstörningar. Resultatet visar att 69,7 % hade dentala erosionsskador och majoriteten 

av skadorna sågs hos de med längst sjukdomstid (Uhlen, Tveit, Stenhagen & Mulic, 2014). 

 

Personer med ätstörningar har ofta ett lägre salivflöde som en följd av allmän uttorkning eller bieffekt 

av psykofarmaka, som ytterligare kan öka risken för att utveckla dentala erosionsskador (Kanzow et al., 

2016). Flera studier har visat att lågt salivflöde och låg buffringskapacitet är riskfaktorer (Shellis, 2015). 

Den troliga anledningen till varför ett lågt salivflöde är en riskfaktor är den försenade och långsammare 

rengöringen av syrorna i munnen samt att muntorra ofta dricker sur dryck för att kompensera det låga 

salivflödet (Larsen, 2008).  

Salivens betydelse 

Saliven är en förebyggande faktor och skyddar mot dentala erosioner på flera sätt. Den bästa skyddande 

egenskapen hos saliven är flödet. Saliven späder ut, neutraliserar och buffrar syrorna, vilket innebär att 

pH-värdet höjs. Saliven är med vid bildandet av pellikeln, ett tunt membran som försvårar kontakten av 

syrorna med tandytorna. Mineralerna i saliven, framförallt kalcium, fosfat och fluor hjälper till att 

minska demineralisering och förbättra remineralisering (Hara & Zero, 2014; Shellis, 2015). 

Prevalens och incidens 

Studier från olika delar av världen har undersökt prevalensen av dentala erosioner och visar en hög 

prevalenssiffra (17,7 – 75 %) (Bartlett et al., 2013; Isaksson et al., 2014; Manaf et al., 2012; Mulic, Skudu-

tyte-Rysstad, Tveit & Skaare, 2012; Søvik, Tveit, Storesund & Mulic, 2014).  

 

Bartlett et al. (2013) visar att prevalensen av dentala erosionsskador är högre i äldre åldersgrupper än 

yngre. Att dentala erosioner är vanligare hos män än kvinnor har visats sig vara statistiskt signifikant 

(p ≤ 0,05) (Mulic et al., 2012; Søvik et al., 2014). Mulic et al. (2012) visar att prevalensen av dentala 

erosioner är högre hos anställda utan akademisk utbildning, arbetslösa och de som studerar på en yr-

keshögskola än hos akademiker.   

 

En studie undersökte prevalensen av dentala erosioner i sju europeiska länder hos vuxna i åldern 18-35 

år. En stor skillnad i prevalens av dentala erosioner bland länderna påvisades. Resultatet visar en pre-

valens mellan 17,7 % och 54,4 % (Bartlett et al., 2013). Isaksson et al. (2014) såg att svenska unga vuxna 

har en hög förekomst av dentala erosioner, prevalensen hos 20-åringar i Sverige var 75 %. En norsk 

studie som undersökte 18-åringar visar att 38 % hade dentala erosionsskador (Mulic et al., 2012). En 

annan norsk studie visar en prevalens på 59 % hos 16-18 åringar (Søvik et al., 2014).  
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I en studie gjord i Malaysia på universitetsstudenter sågs en prevalens av dentala erosioner på 68 % 

(Manaf et al., 2012). 

 

En 3-årig longitudinell studie undersökte incidensen av dentala erosioner hos barn med en genomsnitts-

ålder på 12 år i Nederländerna. Resultatet visar en incidens på 22,2 % på de övre incisiverna samt 14,8 

% på den första underkäksmolaren (Aidi, Bronkhorst, Huysmans & Truin, 2011). 

Problemformulering 

Kunskapen om dentala erosioner har blivit allt viktigare både inom forskning och det kliniska arbetet. 

Däremot är medvetenheten och kunskapen begränsad hos allmänheten (Lussi & Carvalho, 2014).  

 

En av de vanligaste riskfaktorerna för dentala erosioner är kosten (Jager, 2015). Detta gör att individer 

i alla åldrar där studenter inkluderas kan vara utsatta för risk. Individer kan ha en livsstil med en kost 

som innehåller sura frukter, salladsdressingar baserad på vinäger samt sportdrycker i samband med 

träning. En del individer har en mindre aktiv livsstil där läsk och energidryck intas framför datorn och 

TV:n eller när de studerar (Hara et al., 2015; Scaramucci et al., 2015). 

 

Studenter är framförallt unga vuxna (Statistiska centralbyrån, 2014) och i den svenska studien gjord på 

unga vuxna förekom dentala erosioner hos 75 % (Isaksson et al., 2014). Studien som gjordes på univer-

sitetsstudenter visade en högre förekomst av dentala erosioner hos de som uppgav att de inte fått in-

formation om goda kostvanor än de som uppgav sig ha information (Manaf et al., 2012). 

 

Studenter bör ha kunskap inom området för att kunna bibehålla god oral hälsa genom att göra hälso-

samma val. Genom att studera studenters kunskap, riskfaktorer och kostvanor relaterat till dentala eros-

ioner kan tandvårdspersonalens medvetenhet öka, vilket kan hjälpa tandvården att arbeta preventivt 

och beteendemedicinskt på ett effektivt sätt. Av den anledningen är det därför relevant att studera stu-

denters kunskap om dentala erosioner samt riskfaktorer och kostvanor. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga högskolestudenters kunskap, riskfaktorer och kostvanor relaterat 

till dentala erosioner. 

Frågeställningar 

Finns det skillnader i kunskap om dentala erosioner mellan kvinnor och män? 
Finns det skillnader i kunskap om dentala erosioner mellan yngre och äldre? 
Finns det skillnader i kvinnor och mäns kostvanor och riskfaktorer relaterat till dentala erosioner? 
Finns det skillnader i yngre och äldres kostvanor och riskfaktorer relaterat till dentala erosioner? 
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Material och metod  

Design 

Studien har en kvantitativ ansats i form av en tvärsnittsstudie. Data samlades in genom enkäter. 

Population 

Populationen var studenter på Jönköping University [JU], som består av fyra fackhögskolor: Hälsohög-

skolan, Tekniska högskolan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping International 

Business School. JU har cirka 10 000 studenter varav 60 % är kvinnor (Jönköping University, 2017). 

Urval 

För att nå målet 100 besvarade enkäter lottades två klasser fram från två av fackhögskolorna. De fyra 

fackhögskolorna delades in i var sitt kluster och sedan gjordes tre obundna slumpmässiga urval. Samt-

liga urval skedde genom manuell lottning. Första urvalet gjordes bland klustren för att få fram två fack-

högskolor. Andra urvalet gjordes bland programmen på de två dragna fackhögskolorna. Tredje urvalet 

gjordes bland årskurserna i de dragna programmen.  

 

Inklusionskriterier var att klasserna skulle bestå av minst 60 studenter, att studenterna skulle förstå och 

kunna läsa svenska eftersom att enkäten var skriven på svenska och att studenterna läste ett campus-

förlagt program som gjorde det möjligt att dela ut enkäten på plats. Totala antalet programregistrerade 

för de två klasserna som lottats fram var 134 studenter. Klass 1 bestod av 60 studenter och klass 2 av 74 

studenter.  

Enkät 

Enkäten bestod av bakgrundsvariablerna kön och ålder samt 17 slutna frågor gällande kunskap (fråga 1-

6), kostvanor och riskfaktorer (fråga 7-17) relaterade till dentala erosioner (Bilaga 1). Frågorna hade 

fasta svarsalternativ som besvarades genom att deltagaren fick kryssa i valt svarsalternativ. På fråga 3, 

5, 7, 8 och 17 kunde flera svarsalternativ väljas. Författarna konstruerade enkäten med hjälp av en hand-

bok i enkätmetodik (Ejlertsson, 2014) och formulerade egna frågor.  

 

Svarsalternativen på fråga 1 “Har du hört talas om erosioner på tänderna?” var “Ja”, “Nej” och “Vet ej”. 

Om deltagaren kryssade i “Ja” så fick hen besvara fem frågor (fråga 2-6) gällande kunskapen om dentala 

erosioner innan resterande frågor (7-17) besvarades. Om deltagaren kryssade i “Nej” eller “Vet ej” så 

hänvisades hen att hoppa fram till fråga 7 och fortsätta besvara frågorna gällande kostvanor och risk-

faktorer relaterade till dentala erosioner.  
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Oavsett vilket svarsalternativ deltagarna angett på fråga 1, skulle alla frågor gällande kostvanor och risk-

faktorer (fråga 7-17) besvaras. Vid eventuella obesvarade frågor räknades deltagaren som internt bortfall 

på den obesvarade frågan. Deltagarna som svarat ”Nej” eller ”Vet ej” på fråga 1 räknades inte som internt 

bortfall på fråga 2-6 eftersom de hänvisades att hoppa över dessa frågor.  

 

Fråga 2, 4, 5 och 6 hade ett eller flera svarsalternativ som betraktades som rätt och resterande svarsal-

ternativ betraktades som felaktiga. På fråga 2 ”Vad är erosioner på tänder?” var ”Frätskador” rätt svars-

alternativ och på fråga 4 ”Hur uppkommer erosioner på tänderna?” var ”Syra” rätt svarsalternativ. På 

fråga 5 ”Vilka av följande kan orsaka erosioner på tänder?” fanns 17 rätta svarsalternativ och de var 

”Juice”, ”Läsk”, ”Lightläsk”, ”Saft”, ”Sport-/energidryck”, ”Vin”, ”Cider”, ”Citronvatten”, ”Vinäger”, 

”Godis”, ”Apelsin”, ”Citron”, ”Äpple”, ”Bär”, ”Läkemedel”, ”Kräkningar” och ”Magsyra”. På fråga 6 ”Kan 

tänderna få tillbaka sin ursprungliga form och struktur efter erosionsskador?” var ”Nej” rätt svarsal-

ternativ.   

 

Fråga 7 och 8 “Vad dricker du vanligtvis till maten?” och “Vad dricker du när du är törstig?” hade 14 

svarsalternativ i form av olika drycker. På dessa frågor kunde flera svarsalternativ anges.  

 

Fråga 9-15 handlade om hur ofta deltagaren intog olika sura livsmedel. Svarsalternativen på dessa frågor 

var “Aldrig”, “Sällan, någon gång i månaden”, “Några gånger i veckan” och “Dagligen”. Fråga 16 “Hur 

ofta får du sura uppstötningar och kräkningar?” hade samma svarsalternativ som fråga 9-15 . Fråga 17 

“Vad ägnar du mest tid åt på fritiden?” hade sju olika fritidsaktiviteter som svarsalternativ och där 

kunde flera alternativ väljas. 

 

Genomförande  

Enkäten testades genom en pilotstudie på Högskolebiblioteket på Jönköping University. Genom be-

kvämlighetsurval tillfrågades sex studenter att besvara enkäten. Syftet med pilotstudien var att kontrol-

lera om deltagarna förstod frågorna samt tiden det tog att besvara frågorna. Deltagarna fick även ge 

synpunkter på enkäten. Efter pilotstudien gjordes inga korrigeringar av enkäten då frågorna var förstå-

eliga för deltagarna som ingick i pilotstudien.  

 

För att få tillstånd att dela ut enkäten kontaktades programansvariga för respektive program, antingen 

via mail eller genom fysiskt möte. De fick information kring studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, 

att enkäterna skulle behandlas konfidentiellt, nyttan med studien och hur lång tid enkätutdelningen 

skulle ta. Efter godkännande fick författarna information om vilka föreläsare de skulle kontakta för att 

bestämma tid och plats för att dela ut enkäten.  

 

Enkäten delades ut till studenterna personligen av författarna vid ett föreläsningstillfälle för respektive 

klass. Vid enkätutdelningen informerades studenterna muntligt samt skriftligt i form av ett informat-

ionsbrev om studiens syfte, det frivilliga deltagandet, hur de besvarade enkäterna skulle förvaras och 

behandlas samt hur deltagarna skulle gå tillväga för att ta del av den färdiga studien (Bilaga 1). Muntlig 
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information, utdelning av informationsbrev och enkät samt insamling tog sammanlagt cirka 15 minuter 

per klass.  

Dataanalys 

Insamlad data kodades och bearbetades i statistikprogrammet International Business Machines Corpo-

ration [IBM] Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] Statistics version 21.0. Genomsnittsmått 

och spridningsmått beräknades. Den kvantitativa variabeln ålder gruppindelades i yngre (20-23 år) och 

äldre (24-49 år) och blev därmed kvalitativ. Gruppindelningen gjordes utifrån medianen (24 år) av åld-

rarna. Även kön, kunskap, riskfaktorer, kostvanor och livsstil var kvalitativa variabler. Resultatet pre-

senterades på gruppnivå genom deskriptiv statistik i form av text, figur och tabeller. 

 

Den deskriptiva statistiken på fråga 1 och 7-17 är baserad på 107 deltagare och fråga 2-6 är baserad på 

50 deltagare. Personen som angett annat som kön exkluderades vid den statistiska analysen och därmed 

baseras den statistiska analysen på 106 deltagare. 

 

Statistisk analys gjordes genom chi-tvåtest med korstabeller för att undersöka eventuella statistiskt sig-

nifikanta skillnader mellan variablerna kvinna och man samt yngre och äldre. 

 

Vid den statistiska analysen dikotomiserades svarsalternativen på fråga 2, 4, 6 och 9-16 på grund av att 

flera svarsalternativ hade låga värden. Vid chi-tvåtest med korstabeller på fråga 2, 4 och 6 dikotomise-

rades de felaktiga svarsalternativen till ”Fel svar”.  

 

På fråga 2 dikotomiserades svarsalternativen ”Missfärgningar”, ”Tandlossning”, ”Trångställning”, 

”Hål i tänderna” och ”Vet ej” till ”Fel svar”. På fråga 4 dikotomiserades ”Sockerrik kost”, ”Bakteriebe-

läggningar”, ”Tobak”, ”Borstar för hårt” och ”Vet ej” till ”Fel svar”. På fråga 6 dikotomiserades ”Ja” och 

”Vet ej” till ”Fel svar”. De deltagare som inte besvarade kunskapsfrågorna 2, 4 och 6 redovisades också 

som ”Fel svar”.  

 

På fråga 9-16 dikotomiserades ”Aldrig” och ”Sällan, någon gång i månaden” till ”Sällan”, ”Några 

gånger i veckan” och ”Dagligen” dikotomiserades till ”Ofta” (Bilaga 2).  

 

Den statistiska signifikansnivån var ≤ 0,05.  

Etiska överväganden 

Urvalet gjordes enligt rättviseprincipen i form av slumpmässiga urval, där hela populationen hade 

samma chans att bli vald. Informationskravet och autonomiprincipen tillämpades genom att studen-

terna vid enkätutdelningen fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte, om det frivilliga 

deltagandet samt att de när som helst utan någon förklaring kunde avbryta sin medverkan utan några 
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negativa följder. Studenterna hade själva rätten att bestämma över sin medverkan utan påtryckningar 

från författarna enligt samtyckeskravet och autonomiprincipen.  

 

Konfidentialitetskravet och icke-skada-principen beaktades genom att resultatet redovisades på grupp-

nivå och att besvarade enkäter förvarades inlåst samt att deltagarna inte ska kunna identifieras av ut-

omstående. Vid formulering av enkätfrågorna tog författarna hänsyn till icke-skada-principen genom 

att enkätfrågorna utformades på ett sätt som inte skulle upplevas påträngande. Nyttjandekravet följdes 

genom att de insamlade uppgifterna om deltagarna endast användes i den aktuella studien.  

 

Förväntningarna med studien, utifrån den valda metoden var att forskningsnyttan skulle bli större än 

de negativa konsekvenserna för deltagarna, därmed beaktades forskningskravet och individskyddskra-

vet samt göra-gott-principen i enlighet med Kjellström (2012), Patel och Davidson (2011) samt Veten-

skapsrådet (2011).  

 

En etisk egengranskning utfördes tillsammans med handledare vid Hälsohögskolan.  

 

Resultat 

Deltagare 

Av de 134 programregistrerade studenterna tillfrågades 107 att svara på enkäten då resterande 27 stu-

denter inte var närvarande vid enkätutdelning vilket innebär ett externt bortfall på 20 %. Inget internt 

bortfall förekom.  

 

Av de 107 studenter som deltog var 59 (55 %) kvinnor, 47 (44 %) män och en (1 %) uppgav annat som 

kön. Deltagarna var mellan åldrarna 20-49 och hade en medelålder på 26 år (SD ± 5,7) samt en median 

på 24 år. Medelåldern för kvinnor var 25 år (SD ± 4,7) och för män 25,5 år (SD ± 6,7).   

 

Gruppen yngre (20-23 år) bestod av 49 (46 %) studenter, varav 27 kvinnor, 21 män samt personen som 

angett annat som kön. Gruppen äldre (24-49 år) bestod av 58 (54 %) studenter, varav 32 kvinnor och 

26 män. Medelåldern för de yngre var 22 år (SD ± 1) och för de äldre 29 år (SD ± 6). 

 

Fråga 1 och 7-17 besvarades av samtliga (n=107) deltagare. Kunskapsfrågorna 2-6 besvarades av 50 del-

tagare. 

Kunskap 

Av 107 deltagare svarade 50 (47 %) att de hade hört talas om erosioner på tänderna, 48 (45 %) hade inte 

hört talas om erosioner på tänderna och 9 (8 %) visste inte om de hört talas om erosioner på tänderna.  
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Det var 16 deltagare som svarade rätt på kunskapsfrågorna 2, 4 och 6, vilket är 15 % av deltagarna.  

 
Statistiskt signifikanta skillnader sågs mellan de olika åldersgrupperna gällande fråga 2, 4 och 6. Fler 

äldre än yngre svarade att erosioner på tänderna är frätskador (p ≤ 0,01), och att erosioner uppkommer 

på tänderna på grund av syra (p ≤ 0,01). Det var även fler äldre än yngre som svarade att tänderna inte 

kan få tillbaka sin ursprungliga form och struktur efter erosionsskador (p=0,02). Inga statistiskt signi-

fikanta skillnader på kunskapsfrågorna sågs mellan könen (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Studenters svar gällande kunskap om dentala erosioner redovisat i antal = n och 
andelar (%), fördelat i åldersgrupper och kön.  

*= statistiskt signifikant 

 

 

Av de 50 som besvarade fråga 5 ”Vilka av följande kan orsaka erosioner på tänder?” var det störst andel 

som svarade ”juice”, följt av ”läsk”, ”cider” och ”citron” (Tabell 2). Bilaga 3 visar samtliga svarsalternativ.  
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Tabell 2. Studenters svar gällande riskfaktorer redovisat i antal = n, fördelat i åldersgrupper 
och kön (personen som angett annat som kön har ej svarat på frågan). På frågan har flera 
svarsalternativ kunnat väljas.  

 
 
 
Tandvården är den informationskälla störst andel deltagare har fått information om dentala erosioner 

ifrån, tätt följt av TV, radio och tidningar (Figur 1).  
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Figur 1. Studenters svar gällande var de fått information om dentala erosioner redovisat i 
andelar (fråga 3).  
 

Kostvanor och riskfaktorer 

Majoriteten av deltagarna drack vanligtvis vatten både till maten (95 %) och vid törst (99 %).  Det var 15 

(14 %) som drack vin och 3 (3 %) som drack cider till maten. Antalet deltagare som konsumerade vin 

och/eller cider några gånger i veckan eller dagligen var 30 (28 %).   

 
En statistisk signifikant skillnad (p=0,012) mellan könen påvisades där män drack läsk/lightläsk oftare 

till maten än vad kvinnor gjorde. En högre andel män konsumerade läsk och/eller saft dagligen och 

några gånger i veckan än vad kvinnorna gjorde. Till maten drack 14 (13 %) läsk/lightläsk och 5 (5 %) 

saft. Vid törst var det 16 (15 %) deltagare som drack läsk/lightläsk och 4 (4 %) som drack saft.  

 

En statistiskt signifikant skillnad (p=0,012) mellan könen gällande citronvatten som måltidsdryck på-

visades. Kvinnor drack oftare citronvatten till maten än vad män gjorde. Totalt konsumerade 13 (12 %) 

studenter citronvatten till maten och 8 (7 %) vid törst.  
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Tabell 3. Studenters konsumtion av livsmedel med eroderande potential samt hur ofta stu-
denterna utsätts för magsyra redovisat i antal = n och andelar (%), fördelat i åldersgrupper och 
kön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*=statistiskt signifikant  
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Sport-/energidryck konsumerades några gånger i veckan eller dagligen av 12 (11 %) deltagare. Till maten 

drack 1 (1 %) deltagare sport-/energidryck och 4 (4 %) drack sport-/energidryck vid törst.  

 

Juice konsumerades dagligen eller några gånger i veckan av 24 (22 %) deltagare. 

Till maten drack 11 (10 %) deltagare juice och 13 (12 %) drack juice vid törst.  

 
Gällande konsumtion av sur frukt sågs en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. Kvinnor kon-

sumerade oftare frukt än männen (p ≤ 0,01) och gruppen äldre konsumerade oftare frukt än de yngre 

(p ≤ 0,01) (Tabell 3).  
 

Ett samband sågs mellan träning på fritiden och konsumtion av sport-/energidryck, då 32 (51 %) av 

deltagarna som ägnade mycket tid åt träning (n=63) drack sport-/energidryck medan 17 (27 %) av dem 

som inte tränade drack sport-/energidryck.  

 
Ett ytterligare samband sågs mellan de som ägnade mycket tid vid dator/TV/TV-spel/läsplatta på sin 

fritid och konsumtion av läsk och/eller saft. Av dem som ägnade mycket tid vid dator/TV/TV-

spel/läsplatta (n=46) drack 20 (44 %) läsk och/eller saft några gånger i veckan eller dagligen. Av dem 

som inte ägnade så mycket tid åt dator/TV/TV-spel/läsplatta var siffran 12 (25 %).  

 

Diskussion 

Studiens resultat visar att 85 % av studenterna inte hade kunskap om dentala erosioner. De äldre (24-

49 år) deltagarna hade statistiskt signifikant mer kunskap än de yngre (20-23 år). Förekomsten av risk-

faktorer mellan de olika grupperna var liknande, däremot skiljde sig kostvanorna. Det var statistiskt 

signifikant att kvinnor konsumerade mer frukt än män samt att äldre konsumerade mer frukt än yngre. 

Den aktuella studien såg samband mellan olika livsstilar och olika kostvanor vilket överensstämmer 

med Hara et al. (2015) och Hasselkvist et al. (2014). 

Metoddiskussion 

Fördelarna med en tvärsnittsstudie där datainsamlingen sker genom enkäter är att information från ett 

stort antal deltagare samlas in på kort tid samt att kostnaderna är förhållandevis låga. Fördelarna med 

en enkät i förhållande till en intervju är att frågorna ställs på exakt samma sätt om samma sak till samt-

liga deltagare samt att “känsliga” frågor anses vara lättare att besvara i en enkät än muntligt (Billhult & 

Gunnarsson, 2012; Ejlertsson, 2014). 

 

Enkäten delades ut i grupp och besvarades individuellt, vilket kan vara anledningen till den höga svars-

frekvensen (107 besvarade/107 tillfrågade). Författarna var närvarande när studenterna besvarade en-

käten, vilket kan ses som en fördel då de kunde svara på eventuella frågor, dock kan det varit en nackdel 
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då studenterna kan ha känt sig pressade att delta i studien. Studenterna kan även ha känt sig pressade 

att delta på grund av grupptryck. Anledningen till varför pappersenkät valdes framför webbenkät är att 

svarsfrekvensen vid webbenkät är låg samt att insamling via webb tar längre tid (Billhult & Gunnarsson, 

2012; Ejlertsson, 2014). 

 

Urvalsprocessen genomfördes genom slumpmässiga urval vilket innebar att hela populationen hade lika 

stor chans att bli valda. Resultatet kunde blivit mer representativt om en klass från vardera av de fyra 

fackhögskolorna hade lottats ut istället för endast två. 

 

Frågorna i enkäten var egenkonstruerade vilket innebar att de inte var validerade genom tidigare stu-

dier. Validiteten hade stärkts om författarna hade använt en redan utarbetad enkät. Fördelarna med 

egenkonstruerade frågor var att författarna kunde ställa exakt de frågor de ville för att besvara syftet 

samt att antal frågor kunde styras. En nackdel som sågs med de egenkonstruerade frågorna var att de 

blev svåra att sammanställa och tolka (Billhult & Gunnarsson, 2012). Författarna hade svårt att veta hur 

de skulle redovisa fråga 5 då antalet svarsalternativ på frågan var 28 stycken samt att deltagarna kunde 

välja flera av dem. Samtliga deltagare hade valt både svarsalternativ som kan orsaka erosioner och som 

inte orsakar erosioner. Detta försvårade ytterligare sammanställningen och tolkningen över hur delta-

garnas kunskapsnivå var.  

 

Vid konstruktion av frågorna formulerades de på ett sätt som inte ansågs ledande, förutsättande och/el-

ler alltför långa samt att negationer och dubbel-frågor undveks (Patel & Davidson, 2011), detta för att 

minska eventuella missuppfattningar som kan leda till internt bortfall. Förutom frågan om ålder bestod 

enkäten endast av slutna frågor. Vid användning av öppna frågor hade resultatet kunnat bli svårt att 

analysera på gruppnivå. Nackdelen med slutna frågor var att ingen fördjupning av information kunde 

ske.  

 

Känsliga frågor kan vara en orsak till internt bortfall (Ejlertsson, 2014). Enkäten innehöll frågor som 

behandlade alkohol samt en fråga om hur ofta deltagaren får sura uppstötningar och/eller kräkningar. 

Frågorna kunde anses känsliga, dock förekom inget internt bortfall i studien.   

 

För att stärka enkätens validitet testades enkäten genom en pilotstudie. Vid pilotstudien kontrollerades 

förståelsen av enkätfrågorna samt tidsåtgången. Under pilotstudien framkom inga oklarheter från del-

tagarna. Att frågorna var förståeliga visades även i studien då inget internt bortfall förekom. Tiden vid 

datainsamlingen stämde överens med den uppmätta tidsåtgången från pilotstudien. Anledningen till 

det externa bortfallet (20 %) tros ha berott på att datainsamlingen skedde vid icke obligatoriska föreläs-

ningar.  

 

Författarna är medvetna om att frågorna gällande kostvanor och riskfaktorer kan ses som en ledtråd till 

kunskapsfrågorna 2, 4 0ch 5 (Bilaga 1). För att deltagarna inte skulle ha möjlighet att ändra sina svar på 

frågorna gällande kunskap efter att ha läst frågorna gällande kostvanor och riskfaktorer hade det opti-
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mala varit en tvådelad enkät. Deltagarna hade först fått besvara en första del med frågor gällande kun-

skap och sedan lämnat in den för att få en andra del med frågor gällande kostvanor och riskfaktorer. 

Detta kan ha påverkat resultatet gällande kunskapsnivån.  

 

I resultatet redovisas jämförelser mellan kön och åldersgrupper gemensamt för klasserna. Anledningen 

till varför inte någon jämförelse mellan de två klasserna har gjorts är på grund av att köns- och ålders-

fördelningen var relativt lika i klasserna. 

 

Personen som uppgav annat som kön exkluderas vid den statistiska analysen på grund av att det endast 

var en person, vilket försvårade analysen. För att ingen diskriminering utifrån könstillhörighet skulle 

ske exkluderades inga personer vid den deskriptiva statistiken.      

 

Eftersom att deltagarna besvarade en enkät med fasta svarsalternativ där det är möjligt att gissa går det 

inte att fastställa att deltagarna som besvarat kunskapsfrågorna med rätt svarsalternativ besitter kun-

skap om dentala erosioner. 

Resultatdiskussion 

Majoriteten av deltagarna hade ingen eller liten kunskap om dentala erosioner. Att en stor andel av 

deltagarna hade goda kostvanor och få riskfaktorer kan ses som en förklaring på varför de inte hade 

kunskap, eftersom att tandvården kan ha valt att inte informera om dentala erosioner då den problema-

tiken inte funnits hos patienten.  

 

Den statistiskt signifikanta skillnaden mellan äldre och yngre gällande kunskap kan bero både på att 

äldre har mer livserfarenhet och troligtvis varit i kontakt med tandvården under en längre tid än de 

yngre. Gruppen som inte besvarat kunskapsfrågorna med rätt svarsalternativ eller inte besvarat dem 

alls då de inte hört talas om erosioner bestod främst av yngre. Andelen män och kvinnor var ungefär lika 

stora. Att ingen kunskapsskillnad ses mellan könen kan bero på att de har lika stor tillgång till media 

och att inom tandvården får patienter individanpassad information oavsett kön. 

 

Resultatet visar att även om deltagarna har fått information om dentala erosioner så finns inte kun-

skapen hos dem. Detta kan bero på olika anledningar, så som glömska, missuppfattningar och/eller 

inkorrekt information. I dagens samhälle är det lätt att få tag i information från många olika källor, 

därför är det viktigt att vara källkritisk till allt som skrivs och sägs. För att få rätt information om dentala 

erosioner bör den komma från sakkunniga, som i detta fall är tandvårdspersonal.  

 

Manaf et al. (2012) såg en lägre förekomst av dentala erosioner hos studenter som fått information kring 

kostvanor än hos studenter som inte fått information. Detta tyder på att utebliven information kan vara 

en riskfaktor för att utveckla dentala erosioner. Manaf et al. (2012) menar att media är ett bra verktyg 

för att nå ut till den aktuella åldersgruppen. Idag syns tandvården mer och mer på sociala medier, till 

exempel på Facebook och Instagram. 
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I den aktuella studien sågs en högre läskkonsumtion hos männen än hos kvinnorna, vilket överensstäm-

mer med Hasselkvist et al. (2014). Detta resultat skiljer sig dock från Isaksson et al. (2014), där ingen 

skillnad i läskkonsumtion kunde ses mellan könen.  

 

Att läskkonsumtionen ser olika ut hos männen och kvinnorna kan vara kopplat till deras fritidsaktivite-

ter. Studien har visat att fler manliga studenter spenderar tid vid dator/TV/TV-spel/läsplatta, vilket den 

aktuella studien och flertalet andra studier visat ha ett samband med en högre läskkonsumtion (Hara et 

al., 2015; Hasselkvist et al., 2014; Scaramucci et al., 2015).  

 

Att konsumtion av läsk dagligen är vanligare hos personer med omfattande erosionsskador visade Isaks-

son et al. (2014) vara statistiskt signifikant och Mulic et al. (2012) visar ett samband mellan läskkon-

sumtion och dentala erosioner. Bland de som dricker läsk dagligen är andelen med dentala erosioner 

betydligt högre än de som inte har dentala erosioner. I den aktuella studien drack 6 % av deltagarna läsk 

och/eller saft dagligen. Detta betyder att det finns en stor risk att dessa studenter har eller kommer att 

få dentala erosioner. Även de studenter som dricker några gånger i veckan (27 %) har risk att ha eller få 

dentala erosioner (Isaksson et al., 2014; Mulic et al., 2012). Det borde innebära att den andel av studen-

terna som sällan (67 %) dricker läsk och/eller saft har en lägre risk att ha eller få dentala erosioner 

utifrån konsumtionen av läsk och/eller saft.  

 

Mulic et al., (2012) såg en skillnad i konsumtion av juice mellan kvinnor och män där kvinnorna statist-

iskt signifikant drack mer juice än männen. Statistiskt signifikant var också att kvinnorna oftare än män-

nen fick sura uppstötningar och/eller kräkningar. I den aktuella studien sågs ingen statistiskt signifikant 

skillnad gällande juice och sura uppstötningar och/eller kräkningar mellan könen. Dock svarade en 

högre andel kvinnor att de ofta får sura uppstötningar och/eller kräkningar än männen.  

 

De kvinnliga studenternas fruktkonsumtion var statistiskt signifikant högre än männens, vilket skiljer 

sig från Mulic et al. (2012) där ingen statistisk skillnad i fruktkonsumtion mellan könen sågs. Bland 

studenterna i den aktuella studien konsumerade 52 % frukt “ofta” och 48 % konsumerade frukt “sällan”. 

Siffrorna är likartade med Mulic et al. (2012) som undersökt fruktkonsumtionen hos 18-åringar. Totalt 

konsumerade 55 % frukt 1-2 gånger i veckan eller oftare vilket kan likställas med “ofta” och 45 % kon-

sumerade frukt mer sällan än en gång i veckan vilket kan likställas med “sällan”.  
 
I en studie gjord på 20–64-åringar i Estland, Lettland, Litauen och Finland sågs en högre fruktkonsumt-

ion hos kvinnorna än männen i samtliga länder vilket överensstämmer med den aktuella studien. I Lett-

land och Litauen var fruktkonsumtionen lika i de olika åldersgrupperna, i Estland var det de yngsta (20-

34 år) som hade högst fruktkonsumtion och i Finland var det den äldsta åldersgruppen (50-64 år) som 

konsumerade mest frukt (Prättälä et al., 2017). Detta tillsammans med den aktuella studien tyder på att 

fruktkonsumtionen i olika länder varierar mellan olika åldersgrupper.  
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I samtliga länder sågs en högre fruktkonsumtion bland de som hade en hög utbildningsnivå (Prättälä et 

al., 2007). Detta kan betyda att fruktkonsumtionen är högre bland högskolestudenter än icke-studenter 

i samma ålder. På så sätt kan högskolestudenter vara en riskgrupp avseende dentala erosioner utifrån 

konsumtionen av frukt. 
 
En möjlig anledning till varför en högre fruktkonsumtion kan ses hos kvinnor och högutbildade kan vara 

en hög hälsomedvetenhet. Att konsumtion av frukt anses som hälsosamt för kroppen är de flesta med-

vetna om, dock är det inte lika känt att frukt kan orsaka dentala erosioner.   

 

I den aktuella studien ägnar 59 % mycket tid åt träning vilket ytterligare kan tyda på en hälsomedveten-

het bland högskolestudenterna. En stor del av de som tränar konsumerar sport-/energidryck vilket är 

mindre hälsosamt för den orala hälsan. Sport-/energidryck har ett pH-värde på cirka 3 som innebär en 

risk för att utveckla dentala erosioner (Hara et al., 2015). Av 107 deltagare i den aktuella studien svarade 

33 (31 %) att sport-/energidryck kan orsaka dentala erosioner, vilket betyder att majoriteten av delta-

garna inte känner till sport-/energidryckens negativa konsekvenser på den orala hälsan.  

 

Studier har visat att prevalensen av dentala erosioner är högre hos män än kvinnor (Mulic et al., 2012; 

Søvik et al., 2014), något som inte kan fastställas i den aktuella studien då enbart kunskap och förekomst 

av riskfaktorer undersökts. Däremot sågs inga större skillnader i riskfaktorer mellan könen. Bortsett 

från att deltagarna kan ha gissat sig till rätt svar så har gruppen äldre mer kunskap än de yngre. Men 

även mellan dessa grupper ses inga större skillnader i förekomst av riskfaktorer. Om en högre förekomst 

av riskfaktorer hade setts hos de äldre hade det varit tänkbart med en högre förekomst av dentala eros-

ioner, något som hade överensstämt med Bartlett et al. (2013).  

 

Mulic et al. (2012) såg en låg förekomst av dentala erosioner hos akademiker jämfört med andra jämn-

åriga individer. Om detta överensstämmer med den aktuella studien kan inte fastställas, däremot kan 

en låg förekomst av dentala erosioner antas, utifrån förekomsten av riskfaktorer hos studenterna.  

 

Det vore intressant att i framtida forskningsstudier studera riskfaktorer och förekomsten av dentala 

erosioner i förhållande till kunskapsnivå i olika populationer för att få en helhetsbild inom området. 

Helhetsbilden kan ge en djupare kunskap vilket kan hjälpa tandvården att fördela sina resurser och på 

så sätt effektivisera det hälsofrämjande och preventiva arbetet. 

Slutsats 

Kunskapen kring dentala erosioner visade sig generellt vara bristfällig bland studenterna, dock sågs en 

kunskapsskillnad mellan åldersgrupperna som tyder på att kunskapen ökar med åldern. Ingen större 

konsumtion av livsmedel med eroderande potential sågs bland studenterna. Kostvanorna skiljde sig åt 

mellan grupperna medan förekomsten av riskfaktorer var liknande mellan både könen och åldersgrup-

perna. Studien visar på att tid vid dator/TV/TV-spel/läsplatta och träning kan ses som indirekta risk-

faktorer för dentala erosioner. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev 
 
Hej, vi är två studenter som går sista terminen på tandhygienistprogrammet, på Häl-

sohögskolan i Jönköping. Vi skriver nu vår kandidatuppsats där syftet är att kartlägga 

högskolestudenters kunskap, riskfaktorer och kostvanor relaterat till dentala eros-

ioner. Datainsamlingen sker genom en enkät, vilken innehåller 17 frågor. Enkäten tar 

cirka 5 minuter att besvara.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan några negativa följder. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och resul-

tatet kommer redovisas på gruppnivå. De besvarade enkäterna kommer förvaras in-

låst och endast användas i den aktuella studien. Efter att kandidatuppsatsen är god-

känd kommer enkäterna makuleras. Genom att lämna in en besvarad enkät sam-

tycker du till ditt deltagande i studien. 

 

Om du är intresserad av resultatet av vår studie och/eller har frågor är du välkom-

men att kontakta oss.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Tilda Karlsson   Mai Le 

Student Tandhygienistprogrammet  Student Tandhygienistprogrammet 

Mail: kati14tk@student.ju.se  Mail: lema14in@student.ju.se 

 

 

  

 

Susanne Einarson, Handledare  

Universitetsadjunkt Oral Hälsovetenskap, Hälsohögskolan 

Mail: susanne.einarson@ju.se 
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Enkät om kunskap, riskfaktorer och kostvanor relaterat till dentala 
erosioner 
 
 
Svara genom att kryssa (X) i vald ruta. Under fråga 5, 7, 8 och 17 kan flera svars-
alternativ väljas. 
 
 
Kön? 
☐ Kvinna  ☐ Man  ☐ Annat 
 
Ålder? _____ år 
 
 
Fråga 1.  
Har du hört talas om erosioner på tänderna? (Om nej/vet ej hoppa till fråga 7) 
☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 
 
 
Fråga 2. 
Vad är erosioner på tänderna?  
☐ Missfärgningar ☐ Tandlossning  ☐ Trångställning 
☐ Hål i tänderna ☐ Frätskador ☐ Vet ej 
 
 
Fråga 3. 
Var har du fått information om erosioner? (Här kan flera svarsalternativ anges) 
☐ TV, radio, tidningar ☐ Internet, sociala medier ☐ Föräldrar, vänner, omgivning 
☐ Skola, utbildning ☐ Tandvård   ☐ Annat 
 
 
Fråga 4. 
Hur uppkommer erosioner på tänderna? 
☐ Sockerrik kost ☐ Bakterierbeläggningar ☐ Syra 
☐ Tobak  ☐ Borstar för hårt ☐ Vet ej 
 
 
Fråga 5. 
Vilka av följande kan orsaka erosioner på tänder? (Här kan flera svarsalternativ anges) 
☐ Juice   ☐ Läsk  ☐ Lightläsk   ☐ Saft  
☐ Sport-/energidryck  ☐ Vin   ☐ Cider  ☐ Öl 
☐ Vatten  ☐ Naturell kolsyrat vatten  ☐ Citronvatten ☐ Mjölk  
☐ Te  ☐ Kaffe  ☐ Vinäger   ☐ Olja 
☐ Godis   ☐ Chips   ☐ Kakor  ☐ Apelsin 
☐ Citron  ☐ Äpple  ☐ Vattenmelon ☐ Banan 
☐ Bär  ☐ Läkemedel ☐ Kräkningar ☐ Magsyra



 

 

Fråga 6. 
Kan tänderna få tillbaka sin ursprungliga form och struktur efter erosionsskador? 
☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 
 
 
Fråga 7. 
Vad dricker du vanligtvis till maten? (Här kan flera svarsalternativ anges) 
☐ Vatten  ☐ Mjölk  ☐ Juice  ☐ Saft  
☐ Citronvatten ☐ Naturell kolsyrat vatten ☐ Läsk/lightläsk ☐ Cider 
☐ Öl  ☐ Vin  ☐ Sport-/energidryck ☐ Kaffe  
☐ Te  ☐ Annat     
 
 
Fråga 8. 
Vad dricker du vanligtvis när du är törstig? (Här kan flera svarsalternativ anges) 
☐ Vatten  ☐ Mjölk  ☐ Juice  ☐ Saft  
☐ Citronvatten ☐ Naturell kolsyrat vatten ☐ Läsk/lightläsk ☐ Cider 
☐ Öl  ☐ Vin  ☐ Sport-/energidryck ☐ Kaffe  
☐ Te  ☐ Annat 
 
 
Fråga 9. 
Hur ofta dricker du sport-/energidryck? 
☐ Aldrig    ☐ Sällan, någon gång i månaden 
☐ Några gånger i veckan   ☐ Dagligen 
 
 
Fråga 10. 
Hur ofta dricker du läsk och/eller saft? 
☐ Aldrig    ☐ Sällan, någon gång i månaden 
☐ Några gånger i veckan   ☐ Dagligen 
 
 
Fråga 11. 
Hur ofta dricker du juice? 
☐ Aldrig    ☐ Sällan, någon gång i månaden 
☐ Några gånger i veckan   ☐ Dagligen 
 
 
Fråga 12. 
Hur ofta dricker du vin och/eller cider? 
☐ Aldrig    ☐ Sällan, någon gång i månaden 
☐ Några gånger i veckan   ☐ Dagligen 
 
 
 



 

 

Fråga 13.  
Hur ofta äter du sur frukt som apelsin, citron, äpple och grapefrukt? 
☐ Aldrig    ☐ Sällan, någon gång i månaden 
☐ Några gånger i veckan   ☐ Dagligen 
 
 
Fråga 14. 
Hur ofta äter du surt godis? 
☐ Aldrig    ☐ Sällan, någon gång i månaden 
☐ Några gånger i veckan   ☐ Dagligen 
 
 
Fråga 15. 
Hur ofta använder du vinäger till maten, t ex i salladsdressing? 
☐ Aldrig    ☐ Sällan, någon gång i månaden 
☐ Några gånger i veckan   ☐ Dagligen 
 
 
Fråga 16. 
Hur ofta får du sura uppstötningar och/eller kräkningar? 
☐ Aldrig    ☐ Sällan, någon gång i månaden 
☐ Några gånger i veckan   ☐ Dagligen 
 
 
Fråga 17. 
Vad ägnar du mest tid åt på fritiden? (Här kan flera svarsalternativ anges) 
☐ Studier  ☐ Dator/TV/TV-spel/läsplatta ☐ Festar  
☐ Vänner och familj ☐ Aktiv i en förening   ☐ Träning 
☐ Annat 
   
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Dikotomisering fråga 2, 4, 6 och 9-16 

 

 Före dikotomisering 
 

Efter dikotomisering 

Fråga 2. Missfärgningar 

Tandlossning 

Trångställning 

Hål i tänderna 

Vet ej 

Ej svarat 

Fel svar 

Fråga 4.  Sockerrik kost 

Bakteriebeläggningar 

Tobak 

Borstar för hårt 

Vet ej 

Ej svarat 

Fel svar 

Fråga 6. Ja 

Vet ej 

Ej svarat 

Fel svar 

Fråga 9-16. Aldrig 

Sällan, någon gång i 
månaden 
 

Några gånger i veckan 

Dagligen 

Sällan 

 

 

Ofta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 

Deskriptiv statistik fråga 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rätt svarsalternativ är fetmarkerade och kursiverade.  
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