
 

             

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi- och sportdryckesvanor hos junior-
ishockeyspelare samt deras kunskap och 
attityder kring dentala erosioner 

 

En enkätstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HUVUDOMRÅDE: Oral hälsovetenskap, examensarbete 15 hp 

FÖRFATTARE: Petra Gradde, Rebecka Wadsten 
JÖNKÖPING Maj 2018 



 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Konsumtion av sura livsmedel är en av de största riskfaktorerna för 

uppkomst av dentala erosioner. Tidigare studier har visat att dentala erosioner ökar 

hos idrottare samt att den åldersgrupp som konsumerar mest erosiv dryck är 

ungdomar. Syfte: Studera konsumtionen av energi- och sportdryck hos 

ishockeyspelare i juniorlag samt deras kunskap och attityd kring dentala erosioner. 

Metod: Juniorspelare i 2 ishockeyklubbar ombads medverka i en enkätstudie. 

Resultat: Av respondenterna brukade 70,7 % dricka energi- och sportdryck och 77,5 % 

konsumerade detta vid idrott. Ur elitlaget var det statistiskt signifikant fler som 

konsumerade detta vid idrottande. Av respondenterna uppgav 95,1 % att de 

konsumerade upp till två burkar/flaskor energi- och sportdryck dagligen. Slutsats: En 

stor del av juniorishockeyspelare konsumerar energi- och sportdryck vid idrottande. 

Majoriteten av deltagarna kände inte till om kopplingen mellan dentala erosioner och 

frekvent konsumtion. Avseende attityder var smärta och ändrad färg på tänderna de 

viktigaste faktorerna till förändrad dryckeskonsumtion. Statistisk signifikanta 

skillnader fanns mellan klubbarna avseende i vilken situation drycken intogs och 

attityd för att förändra konsumtionen. Vidare forskning inom området behövs för att 

kartlägga prevalens och riskfaktorer för dentala erosioner hos juniorishockeyspelare, 

såväl som andra idrottare, samt studier av större grupper för att öka reliabiliteten. 

 

Nyckelord: Energidryck, frätskador, idrottare, konsumtion, sportdryck 

 

  



 
 

Summary 

Energy and sport drink habits among junior ice hockey players and their 

knowledge and attitude towards dental erosion – A questionnaire study 

Background: One well-known risk factor for dental erosion is the consumption of 

acidic beverages. Previous studies have shown that dental erosion is increasing among 

athletes and that adolescents are the most frequent consumers of acidic beverages. 

Aim: To study energy and sport drink habits among junior ice hockey players and their 

knowledge and attitudes concerning dental erosion. Method: Junior players from 2 ice 

hockey teams were asked to participate in a questionnaire survey. Result: Of the 

participants 70,7 % consumed energy and sports drinks regularly and 77,5 % consumed 

it while exercising. The higher ranked team did so statistically significantly more. Of 

the participants 95,1 % consumed up to two cans/bottles daily. Conclusion: Energy and 

sports drinks were commonly consumed during exercise and most participants did not 

know about the connection between frequent consumption and dental erosion. Pain 

and change in colour were the main motives to change consumption. Statistically 

significant differences were found regarding the situations in which the drink was 

consumed and attitude for changing consumption. Further studies are needed to 

investigate the prevalence and risk factors for dental erosion among junior ice hockey 

players, as well as other athletes, and to study larger populations to increase reliability. 
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Inledning 

Livsmedelsverket definierar energidryck som en sötad läskedryck som ofta innehåller 

koffein, glukuronolaktan, taurin och b-vitamin. Sportdryck beskrivs som en dryck som 

innehåller en betydande mängd näring och energi genom tillsatta ämnen som 

natriumklorid och kolhydrater (Livsmedelsverket, 2003; Powerade, 2017). 

Försäljningen av energi- och sportdrycker har under de senaste åren ökat kraftigt i 

Sverige (Sveriges Bryggerier, 2016). Både energi- och sportdryckestillverkarna riktar 

sig till idrottare och lockar med att ge en ökad prestationsförmåga, ett maximerat fokus 

vid hårt muskelarbete och optimala förutsättningar (Celsius, 2017; Nocco, 2017; 

Powerade, 2017).  Drycker med lågt pH, som exempelvis energi- och sportdryck, har 

påvisats ha ett samband med uppkomsten av dentala erosioner (Lussi, 2006) 

Bakgrund 

Definition av dental erosion 

Erosion är en kemisk substansförlust av hård tandsubstans utan bakteriell inverkan 

(Fehrenbach & Popwics, 2016). Tidigare har dental erosion betraktats som en skada i 

tandens ytskikt. Numera omvärderas detta och dental erosion anses både vara en skada 

av tandens ytskikt såväl som en uppluckring av mineralerna i det uppmjukade lagret 

ett par mikrometer in i ytan (Lussi & Ganss, 2014). Dental erosion uppstår till följd av 

en pH-sänkning i munhålan där emaljens kritiska värde ligger på 5,5 och betecknas 

därmed som surt (Arnauteanu, Andrian, Iovan, Georgescu & Stoleriu, 2015; Edward, 

2014). När pH sjunker under detta värde påbörjas en demineralisering där 

mineralerna lämnar tanden i ett försök att jämna ut pH-skillnaden som råder vilket 

medför att tandens yta blir uppluckrad (Arnauteanu et al, 2015). 

 

Tandens uppbyggnad 

Emalj är den hårdaste mineraliserade vävnaden i kroppen. Efter att ameloblasterna 

bildat emaljen går de i nekros vilket får till följd att ingen nybildning av emalj kan ske 

och förlorad emalj kan därför aldrig återfås. Det är därmed av stor vikt att behålla 

emaljen så intakt som möjligt. Emalj består till 85 % av mineraler, 12 % vatten och 3 % 

protein. Emaljen är till största del uppbyggd av hydroxylapatitkristaller som ligger som 

hårt packade hexagonala prismor och är omgivna av organisk matrix (Edward, 2014; 
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Fehrenbach & Popwics, 2016; Lussi & Ganss, 2014). Andra mineraler så som karbonat, 

magnesium, kalium, natrium och fluorid återfinns även i emaljen. Emaljen är som 

tidigare nämnt icke-vital, men den kan genomgå förändringar i form och struktur 

under tid till följd av inlagring av mineraler. 

 

Dentinet är uppbyggt av samma komponenter som emaljen men består endast till 47% 

av mineraler. Att en större del av dentin består av vatten, proteiner och lipider leder 

till att dentin inte har samma hårdhet som emalj, men är trots det hårdare än skelett. 

Till skillnad från ameloblasterna så bildar odontoblasterna nytt dentin livet ut och kan 

i viss mån kompensera förlorad emalj genom att bilda sekundärdentin för att skydda 

pulpan. Dentinkanalerna försörjer odontoblasterna med näring genom dentinvätskan. 

  

Uppkomst av dentala erosioner 

Dentala erosioner uppkommer till följd av intern- eller extern syraattack. Exempel på 

interna pH-sänkningar i munhålan kan vara reflux eller vomering medan externa 

faktorer kan bestå av sura livsmedel, som till exempel sportdryck, energidryck eller 

frukt (Ignjatovic, Stojsin & Loncar, 2012; Kargul & Bakkal, 2009; Mafla et al, 2017). 

Vid dental erosion tränger den sura substansen först genom pellikeln för att nå det 

yttersta lagret av emalj där nedbrytningen inleds. Vätejoner lämnar emaljkristallerna 

och triggar på så vis en nedbrytning av prismans ytterkanter som fortskrider mot 

prismkärnans mitt genom att skala bort emaljen lager för lager (Fejerskov & Kidd, 

2003).  

Följder av dental erosion 

Dentala erosioner kan ses på tandens krona som cuppings på molarers ocklusalyta 

samt förtunnade incisalskär (Lussi, 2006; Ren, 2011). I det första stadiet av en dental 

erosionsskada är emaljens yta hård och glansig medan vid de senare stadierna då 

dentinet exponerats är ytan mjuk och gulaktig i färgen. När en uppluckring av emaljen 

har skett kan annat tandslitage som attrition och abrasion förvärra tillståndet (Lussi, 

2014). Komplikationer som kan uppstå till följd av dentala erosioner är vertikal 

substansförlust, estetiska problem och hypersensitivitet (Ren, 2011). Gällande 

hypersensitivitet är detta omdiskuterat men den generellt accepterade teorin består i 

att dentinvätskan blir påverkad. Detta genom antingen torrläggning eller uttorkning 

av dentinvätskan, rörelseförändringar eller jonutbyte i vätskan. När nervändarna i 
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dentin-pulpagränsen registrerar förändringarna i dentinvätskan upplevs det i tanden 

som en skarp smärta eller ilning (Fehrenbach & Popwics, 2016).  

Riskfaktorer 

Faktorer som kan anses ligga till risk för dentala erosioner är biologiska-, kemiska- och 

beteendefaktorer. Till de biologiska faktorerna räknas exempelvis salivflöde medan de 

kemiska faktorerna istället tar hänsyn till buffringskapaciteten i saliven. 

Beteendefaktorer, som kan betraktas som de mest betydande, avgör vilka val som görs 

eller attityd en individ har gällande kosten samt oral hygien. Vilka val samt hur stor 

risk en individ har för att få dentala erosioner handlar även om kunskap, utbildning, 

socioekonomisk status, vanor och allmän hälsa (Lussi, 2006). 

 

Som tidigare nämnt kan sura drycker, så som sport- eller energidryck ses som en extern 

riskfaktor för uppkomst av dentala erosioner (Ignjatovic, Stojsin & Loncar, 2012; 

Kargul & Bakkal, 2009; Mafla et al, 2017). Gällande drycker spelar det en stor roll hur 

drycken intas, drycken kan bland annat intas med sugrör, halsas, smuttas på eller 

swishas runt i munnen. Studier har påvisat att dryck som intas direkt ur ett glas är mer 

erosiv än att dricka med sugrör. Även dryckesvanor som att swisha runt i munnen eller 

smutta under en längre tid ökar risken kraftigt för dentala erosioner, (Lussi, 2006; 

Hamasha, Zawaideh & Al‐Hadithy, 2014). 

 

Som yrkesaktiv tandhygienist och tandläkare fordras kunskap kring hur erosiva olika 

sorters livsmedel och drycker är för att kunna utföra en adekvat riskbedömning. Om 

en individ har fyra intag per dag som är erosiva tillsammans med beteendefaktorer 

som att swisha runt drycken i munnen ökar risken för dentala erosioner avsevärt 

(Lussi, 2006). Att ha fler än tre intag i veckan av sura drycker som läsk, energidryck 

eller sportdryck kan även det ses som en betydande riskfaktor (Jensdottir et al., 2006).  

Skyddsmekanismer                                         

Den erosiva effekten upphör när ingen ny syra tillförs till munhålan, dessutom spelar 

mängden dryck i förhållande till salivflödet roll i processen. (Lussi & Ganss, 2014). 

Bikarbonater och karbamid från saliven verkar skyddande genom att neutralisera sura 

ämnen snabbt och återställa det orala pH-värdet till normalt - vilket är känt som 

salivens buffrande effekt, en viktig mekanism för oral pH-reglering (Ren, 2011). 
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Energi- och sportdryck riktad till idrottare 

Både energi- och sportdrycker syftar till att förbättra idrottarens prestation, dock 

genom olika mekanismer. Sportdrycker fokuserar i första hand på att ersätta salter och 

kolhydrater som förloras vid fysiskt arbete. Energidryck syftar till att höja kroppens 

ämnesomsättning och maximera prestationen genom vitaminer, aminosyror och 

naturliga tillsatser (Celsius, 2017; Nocco, 2017; Powerade, 2017). 

 

Dryckerna finns både som kolsyrade och icke kolsyrade och med eller utan tillsatt 

socker (Livsmedelsverket, 2017). Energi- och sportdrycker har idag blivit mycket 

populärt och dricks dagligen av många ungdomar samt idrottare (Celsius, 2017; Nocco, 

2017; Powerade, 2017). Energi- och sportdrycker har ett pH-värde som är lägre än 4, 

vilket leder till en demineralisation av tanden. Bidragande orsaker till det låga pH-

värdet i energi- och sportdrycker är att tillsatser så som kolsyra eller citronsyra tillsätts 

för att ge en fräsch känsla i munnen (Arnauteanu et al, 2015; Ren, 2013).  

 

Kliniskt synliga dentala erosioner på buckalytor på anteriora tänder kan ha att göra 

med överkonsumtion av sura och kolsyrade drycker. Detta gäller speciellt de sockerfria 

dryckerna då de innehåller det mycket sura ämnet citronsyra (Fehrenbach & Popowics, 

2016). Dryck som är sötad med socker är erosiv både på grund av lågt pH-värde man 

även på grund av att bakterierna i munhålan metaboliserar sockret vilket i sin tur leder 

till en syraproduktion och ytterligare pH-sänkning i munhålan. En dryck sötad med 

socker bör därmed anses som en dryck som är mycket erosiv samt har samma 

kariogena effekt som traditionell läskedryck (Fejerskov & Kidd, 2003). Om en dryck är 

kolsyrad ökar även det erosiva potentialet ytterligare då pH-värdet fortsatt sjunker 

(Brown et al, 2007; Rees et al, 2007).  

 

Ungdomar och konsumtion 

Begreppet ungdom är en social konstruktion och innebörden kan skilja sig mellan olika 

kulturer. Gemensamt för ungdomar är att en frigörelse från föräldrar sker där egna 

tankar och åsikter tar en större plats. Samtidigt som en distansering från familjen sker 

påverkas de till större del av varandra i kamratgemenskapen, (Altemark & Jansson, 

2005). 
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När den europeiska motsvarigheten till Livsmedelsverket undersökte konsumtionen 

av energidryck framkom det att ungdomar var den största konsumentgruppen. Av 

ungdomar mellan åldrarna 10 till 18 år definierades 68 % som konsumenter av 

energidryck. En något högre prevalens av konsumtion noterades hos killar jämfört med 

tjejer, 74 % respektive 63 %. Hos de som konsumerade energidryck låg 

medelkonsumtionen på 2,1 liter i månaden. Hos gruppen som definierades som 

högkonsumerande, vilket innebär 4–5 gånger i veckan, låg snittkonsumtionen istället 

på sju liter i månaden. Resultaten från Sverige visar på att konsumtionen hos 

ungdomar ligger på 69 % (EFSA, 2013).  

 

Förutom den ökade risken för dentala erosionsskador kan konsumtion av energi- och 

sportdryck även få andra konsekvenser. Den höga koncentrationen av koffein i 

kombination med att ungdomar inte är vana att få i sig koffein samt generellt har en 

lägre kroppsvikt leder till att risken för lätt eller medelsvår koffeinförgiftning ökar i 

denna populationen. En burk kan innehålla motvarandra mängd koffein som ungefär 

3,5 koppar kaffe. Problem som kan uppstå vid överdosering av koffein är exempelvis 

hjärtklappning, sömnproblem, yrsel och huvudvärk, (Livsmedelsverket, 2017). Det 

finns i dagsläget ingen lag om åldersgräns vid försäljning av energidryck men 

branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel rekommenderar att en åldersgräns 

på 15 år efterföljs (Sveriges riksdag, 2017). 

Prevalens av dentala erosioner 

Globalt sett finns det inget mätindex som konsekvent används vid registrering av 

dentala erosioner. Detta gör att det är svårt att göra en sammanställning av olika 

studier, och därmed också att fastställa en prevalens av dentala erosioner (Sehovic, 

Saado, 2011). Under 2000-talet har ett antal studier försökt att fastställa prevalensen 

av dentala erosioner hos ungdomar men resultateten är långtifrån samstämmiga. 

Dessa studier visar på en prevalens mellan 3–53 % av dentala erosioner som sträcker 

sig in i dentinet (Johansson, 2006). En studie gjord på 20-åringar i Sverige kunde dock 

konstatera att 75 % hade dentala erosioner varav 18 % var så omfattande att det gick in 

i dentinet (Isaksson, et al., 2013). En studie utförd i Nederländerna studerade vilka 

tänder och ytor som till största del drabbas av dentala erosioner. De ytor som vanligen 

drabbas är till 49 % palatinalt på överkäksinsiciverna, 53 % palatinalt på molarer i 

överkäken, 50 % buccalt på underkäksmolarer. Dentala erosioner som sträcker sig in i 
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dentinet är 2,2 % och den mest drabbade ytan är ocklusalt på molarer (Lussi, 2006). 

En studie som inriktade sig på idrottare vid ett universitet i USA visade på en prevalens 

på 36,5 % av dentala erosioner (Mathew, Casamassimo, Hayes, 2002). En annan studie 

från i Ohio i USA baserad på 304 idrottare påvisade att 75,2 % hade dentala erosioner 

i emaljen.  

 

Problemformulering 

Tidigare studier har visat på ett samband mellan dryck med lågt pH och dentala 

erosionsskador (Al-Dlaigan, Shaw, Smith, 2001; Mulic, Skudutyte‐Rysstad, Tveit, 

Skaare, 2012). Studier har även påvisat att dentala erosioner bland idrottare ökar då 

det blir allt mer vanligt att dricka erosiv dryck (Sirimaharaj, Messer, Brearley, 2002). 

Åldersgruppen som konsumerar mest erosiv dryck har i studier visats vara ungdomar 

(EFSA, 2013). En studie från USA visade att 91,8 % av idrottarna drack erosiv dryck 

regelbundet (Mathew et al 2002). 

 

Då energi- och sportdryckföretagen riktar sig mot idrottare och uppmuntrar till att 

dricka sportdryck före, under och efter träning skulle idrottare kunna anses vara en 

riskgrupp för dentala erosioner. Många av företagen marknadsför sig också genom 

sponsring av sportevent eller genom idrottare via sociala medier (Celsius, 2017; Nocco, 

2017; Powerade, 2017). Vid fysisk aktivitet minskar salivflödet, vilket i samband med 

intag av energi- och sportdryck ökar risken för dentala erosioner ytterligare (Buzalaf et 

al. 2012). Studierna är få kring idrottarnas energi- och sportdrycksvanor därav var 

denna studie viktig då den kan ge en tydligare bild om hur konsumtionsvanorna av 

energi- och sportdryck ser ut. Ishockeyspelare kan under träningar och matcher ses 

dricka sportdryck varvat med vatten vilket väckte intresse för att utföra en studie på 

just ishockeyspelare. Genom att utföra denna studie kan konsumtionen av denna typ 

av erosiv dryck tydliggöra vikten av preventiva åtgärder inom tandvården. 
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Syfte 

Syftet med studien var att studera konsumtionen av energi- och sportdryck hos 

ishockeyspelare i juniorlag samt deras kunskap och attityd kring dentala erosioner. 

 

Frågeställning: Skiljer sig konsumtionen av energi- och sportdryck samt kunskap och 

attityder kring dentala erosioner åt mellan juniorlag ur ishockeyklubbar som spelar i 

olika divisioner? 
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Material och metod 

Studiedesign 

Designen på studien var en kvantitativ, prospektiv tvärsnittsstudie med en enkät som 

mätinstrument. 

Urval 

Enligt muntlig kommunikation med kanslichefen på Smålands ishockeyförbund är en 

juniorspelare mellan 16 och 20 år gammal (Johansson, 2018) varvid 

juniorishockeyspelare mellan 16–20 år valdes ut till att inkluderas i studien. I en 

medelstor kommun i södra Sverige återfanns fyra ishockeyföreningar. Två av de fyra 

klubbarna valdes strategiskt ut för att delta i studien då dessa bedrev 

juniorverksamhet. De två klubbarna hade 1722 respektive 672 medlemmar. Den ena 

klubben spelade på elitnivå samt hade delat upp juniorerna i två lag, ett äldre och ett 

yngre lag. De 44 spelarna i dessa två lag läste idrottsinriktning vid samma 

gymnasieskola. Den andra klubben spelade i division ett och dessa 32 juniorer spelade 

i ett och samma lag. Totalt valdes 76 spelare till urvalet. Inklusionskriteriet för studien 

var att spelarna skulle behärska det svenska språket för att kunna förstå frågorna i 

enkäten. 

Mätinstrument 

Instrumentet som användes var en enkät (bilaga 1) innehållande 18 frågor. Enkäten 

inleddes med två bakgrundsfrågor, kön och ålder. Resterande frågor berörde 

konsumtion av energi- och sportdryck samt kunskap och attityder kring dentala 

erosioner. Frågor gällande konsumtion och kunskap (fråga 3–14) hade till viss del 

inspirerats av en tidigare studie som berörde kunskapen om dentala erosioner hos en 

grupp fotbollsspelare (Gustafsson & Pettersson, 2013). Frågor gällande attityden för 

att förändra sina konsumtionsvanor (fråga 15–18) inspirerades av en tidigare studie 

gällande bland annat attityder till dentala erosionsskador bland högskolestudenter 

(Classon & Johansson, 2016). 

 

Fyra frågor (fråga 11–14) som berörde spelarnas kunskap avseende dentala erosioner 

hade ett rätt svar medan de andra svarsalternativen var felaktiga. Författarna 

beslutade att frågorna med rätt svar gav ett poäng medan de andra svarsalternativen 

gav noll poäng. Maxpoäng var 4 poäng. Respondenter med samtliga fyra poäng på 
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frågorna ansågs ha en god kunskap om dentala erosioner. Två till tre poäng ansågs vara 

medelgod kunskap, ett poäng ansågs vara mindre god kunskap och respondenter som 

inte erhöll något poäng ansågs ha låg kunskap om dentala erosioner (tabell 1). 

Tidsåtgången för enkäten beräknades till ca 5–10 minuter. 

Tabell 1. Gradering av kunskap gällande dentala erosioner 

4 poäng God kunskap 

3 poäng Medelgod kunskap 

2 poäng Medelgod kunskap 

1 poäng Mindre god kunskap 

0 poäng Låg kunskap 

Pilotstudie 

Före utlämning av enkäten genomfördes en pilotstudie på fem pojkar i motsvarande 

ålder som urvalsgruppen, detta för att öka validiteten av studien. Respondenterna från 

pilotstudien fick information om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta 

när som helst. Samtliga respondenter utförde enkäten som sedan lämnades in till 

författarna. Efter att ha svarat på enkäten fick respondenterna möjlighet att komma 

med synpunkter avseende enkätutformningen. Efter pilotstudien justerades fråga 6 

genom att ytterligare ett svarsalternativ gällande tillsatt socker i energi- och sportdryck 

lades till. 

 

Genomförande 

Inledande telefonkontakt togs med rektorn vid idrottsgymnasiet där samtliga spelare 

ur elitlaget studerade. Muntlig information gavs kring vilka författarna var, studiens 

syfte samt planerat utförande. Rektorn gav författarna namn och nummer till den 

ansvarige tränaren för ishockeyeleverna på skolan varvid tränaren kontaktades via 

telefon. Denne fick precis som rektorn muntlig information kring vilka författarna var, 

studiens syfte samt planerat utförande. Författarna mailade ett informationsbrev 

(bilaga 2) till tränaren som sedan framförde informationen till eleverna. Det yngre 

laget tackade ja till att författarna fick komma och utföra enkäten. Spelarna ur det äldre 

laget valde att tacka nej. Efter beskedet kontaktades tränaren både via mail och telefon 

för att bestämma en passande dag för det laget som hade tackat ja till att delta. 
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Kontakt med tränaren för division ett-laget togs via telefon där informationsbrevet 

(bilaga 2) delgavs muntligt i sin helhet samt en förfrågan om att få komma ut för att 

utföra enkäten. Efter godkännande bokades en passande dag in. 

 

Vid ankomst möttes författarna upp av respektive tränare. Innan enkäterna delades ut 

av författarna fick spelarna muntlig information om vilka författarna var samt studiens 

syfte. Författarna klargjorde att det var frivilligt att delta i studien, att medverkandet 

fick avbrytas när som helst under tidens gång och att enkäterna hanterades 

konfidentiellt och skulle komma att kodas vid analys av resultatet (bilaga 3). Spelarna 

fick även information om att studien skulle publiceras i DiVA efter att studien 

avslutats. Enkäterna delades ut av författarna som sedan fanns tillgängliga under tiden 

enkäten besvarades om frågor skulle uppstå. När alla spelarna var färdiga samlades 

enkäterna in av författarna. Enkäterna lades i ett kuvert som sedan förvarades i ett 

skåp före och under bearbetning och analys av resultatet. För att hålla isär resultaten 

numrerades och markerades enkäterna med A och B för att representera de båda 

klubbarna. Efter godkännande och publicering av studien förstördes dokumenten. 

 

Statistisk analys 

Det insamlade materialet kodades genom numrering för analys i datorprogrammet 

Internationl Business Machines Corporation [IBM] Statistical Package for the Social 

Scienses [SPSS] Statistics version 25.0. Data presenterades på gruppnivå genom 

deskriptiv och analytisk statistik. För att besvara syftet användes frekvenstabeller, 

diagram och genomsnittsmått.  

 

Chi-tvåtest med analys av korstabeller eller Mann-Whitneys U-test utfördes på 

samtliga frågor i enkäten. Detta för att se om det fanns någon statistisk signifikant 

skillnad mellan klubbarna. Signifikansnivå sattes till ≤0,05. Vid statistisk analys valde 

författarna att dela upp de fyra svarsalternativen för frågan om hur många 

burkar/flaskor energi- och sportdrycks som dagligen konsumerades (fråga 4) i två 

grupper. En grupp med färre intag än tre intag i veckan och en grupp med fler intag än 

tre i veckan. Detta då en tidigare studie visat att konsumtion av erosiv dryck fler än tre 

gånger i veckan var en riskfaktor för dentala erosioner (Jensdottir et al., 2004).  
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Etiska överväganden 

Under studiens utförande hade författarna de fyra etiska kraven i åtanke. 

Informationskravet genom att tränarna fick ett informationsbrev samt att de 

tillfrågade fick muntlig information om studiens utförande, syfte samt att deltagandet 

var frivilligt. Samtyckeskravet genom att rektorn på skolan samt tränarna blev 

tillfrågad och varje spelare fick tacka ja eller nej till att delta i studien samt avbryta 

studien när de ville. Konfidentialitetskravet genom att respondenterna i studien var 

anonyma och enkäterna hanterades konfidentiellt. Nyttjandekravet togs i beaktande 

genom att studiens enkätfrågor enbart besvarade studiens syfte. Alla enkäterna 

delades ut och de tillfrågade fick generöst med tid innan samtliga enkäter samlades in. 

Om en tillfrågad inte ville delta lämnades denna enkät in blank. Detta minskade risken 

för att någon tillfrågad svarade på enkäten mot sin vilja på grund av grupptryck. Efter 

studiens genomförande raderades all data. En etisk egengranskning utfördes 

tillsammans med handledaren vilket inte resulterade i några förhinder för att utföra 

studien. Respondenter som medverkade i studien erbjöds att ta del av studiens resultat 

i DiVA efter att studien avslutats. 
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Resultat 

Respondenter 

Av de 76 tillfrågade deltog 41 i studien, samtliga var killar. Respondenterna var mellan 

16–19 år gamla och medelåldern var 17 år. Klubben som spelade på elitnivå bestod av 

två lag, J18 och J20. Varav det yngre valde att delta i studien. J18-laget bestod av 23 

spelare och av dessa deltog 15 av de tillfrågade. Den andra klubben som spelade i 

division 1 och hade ett juniorlag som bestod av 32 spelare, av dessa deltog 26. 

Bortfall 

Det externa bortfallet bestod av 21 spelare tillhörande J20-laget i elitklubben där hela 

laget valde att tacka nej till medverkan i studien, detta på grund av tidsbrist. Övrigt 

externt bortfall bestod av spelare som inte närvarade vid träningstillfällena då 

datainsamlingen utfördes. Internt bortfall fanns i materialet. Av de 41 respondenterna 

som besvarade enkäten hade 36 svarat på samtliga frågor. En respondent besvarade 

inte fråga 2, en besvarade inte fråga 6 och 7. Två respondenter hade inte besvarat fråga 

8 och en respondent besvarade inte fråga 11–18. Obesvarade frågor räknades som 

saknade vid analys. 

Konsumtion 

Av respondenterna brukade 29 st (70,7 %) dricka energi- eller sportdryck och 12 st 

(29,3 %) uppgav att de inte brukade konsumera denna typ av dryck (fråga 3). Ingen 

statistisk signifikant skillnad (ns) kunde ses mellan lagen, (tabell 2). 

 

Resultatet avseende konsumtionsfrekvensen (fråga 4) delades in i färre respektive fler 

än tre intag i veckan. Totalt framkom det att det var 37 st (90,2 %) som hade färre intag 

än tre i veckan och 4 st (9,8 %) hade fler, (figur 1).  När varje svar redovisades separat 

(tabell 2) visade resultatet att 18 st (43,9 %) uppgav att de drack energi- och sportdryck 

sällan eller några gånger i veckan. Medelvärdet för hur ofta energi- och sportdryck 

intogs var några gånger i veckan. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

lagen. 
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Figur 1. Andel (%) av respondenternas svar på frågan om konsumtionsfrekvens 
gällande energi- och sportdryck uppdelat i fler eller färre intag än 3 intag/vecka samt 
lag. 
 

Gällande fråga 5 som handlade om hur många burkar eller flaskor energi- och 

sportdryck de tillfrågade dagligen konsumerade visade svaren att 39 st (95,1 %) 

konsumerade 0–2 burkar/flaskor dagligen. Ingen respondent uppgav sig ha en 

konsumtion på fler än 5 burkar/flaskor per dag, (tabell 2). Medelvärdet visade att 1–2 

burkar/flaskor energi- och sportdryck konsumerades dagligen. 

 

På frågorna gällande dryckens karaktär samt dryckessituation (fråga 6–7) framkom att 

alternativet med den högsta svarsfrekvensen var att energi- och sportdrycken som 

konsumerades var kolsyrad och dracks i samband med idrottande, detta hade 33 st 

(80,5 %) respektive 31 st (77,5 %) uppgett. Det var statistisk signifikant fler ur elitlaget 

som drack energi- och sportdryck vid idrott (p = 0,02) och fler ur division ett-laget som 

drack vid umgänge (p = 0,03). Svaren vid ”spelande” och ”på morgonen” var 

ytterligare alternativ som framkom under alternativet "Om annat, när?" och hade 

ifyllts av totalt tre respondenter i samband med konsumtionssituationen, (tabell 2). 
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Tabell 2. Respondenternas svar gällande vilken typ av energi- och sportdryck samt i 
vilken situation drycken intogs. Presenterat i antal individer (n) och andel (%). 

 Totalt (%) Elitlag Division 
ett-lag 

p-värde 

3. Brukar du dricka 
energi- och sportdryck? 

n=41   ns* 

Ja 29 (70,7) 10 (66,7) 19 (73,1)  

Nej 12 (29,3) 5 (33,3) 7 (26,9)  

4. Hur ofta dricker du 
energi- och sportdryck? 

n=41   ns*** 

Aldrig 1 (2,4) 0 (0) 1 (3,8)  

Sällan 18 (43,9) 6 (40) 12 (46,2)  

Några ggr/veckan 18 (43,9) 7 (46,6) 11 (42,2)  

1 gång dagligen 2 (4,9) 1 (6,7) 1 (3,8)  

Flera ggr dagligen 2 (4,9) 1 (6,7) 1 (3,8)  

5. Hur många 
burkar/flaskor...  

n=41   ns*** 

0 18 (43,9) 7 (46,7) 11 (42,3)  

1–2 21 (51,2) 8 (53,3) 13 (50)  

2–5 2 (4,9) 0 (0) 2 (7,7)  

Fler än 5 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

6A. Är drycken kolsyrad? n=41   ns* 

Ja 33 (80,5) 13 (86,7) 20 (76,9)  

Nej 8 (19,5) 2 (13,3) 6 (23,1)  

6B. Är drycken icke-
kolsyrad? 

n=41   ns** 

Ja 7 (17,1) 2 (13,3) 5 (19,2)  

Nej 34 (82,9) 13 (86,7) 21 (80,8)  

6C. Är drycken 
light/sockerfri? 

n=41   ns* 

Ja 14 (34,1) 5 (33,3) 9 (34,6)  

Nej 27 (65,9) 10 (66,7) 17 (65,4)  

6D. Är drycken med 
socker? 

n=41   ns* 

Ja 16 (39) 6 (40) 10 (38,5)  

Nej 25 (61) 9 (60) 16 (61,5)  

6E. Dricker du energi och 
– sportdryck? 

n=41   ns** 

Ja 37 (90,2) 13 (86,7) 24 (92,3)  

Nej 4 (9,8) 2 (13,3) 2 (7,7)  

7A. Dricker vid 
pluggande? 

n=40   ns* 

Ja 15 (37,5) 4 (26,7) 11 (44)  

Nej 25 (62,5) 11 (73,3) 14 (56)  

7B. Dricker vid 
idrottande? 

n=40   0,02 ** 

Ja 31 (77,5) 15 (100) 16 (64)  

Nej 9 (22,5) 0 (0) 9 (36)  
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7C. Dricker vid 
umgänge? 

n=40   0,03 * 

Ja 17 (42,5) 3 (20) 14 (56)  

Nej 23 (57,5) 12 (80) 11 (44)  

7D. Dricker vid 
spelande? 

n=40   ns** 

Ja 1 (2,5) 0 (0) 1 (4)  

Nej 39 (97,5) 15 (100) 24 (96)  

7E. Dricker på 
morgonen? 

n=40   ns** 

Ja 2 (5) 1 (6,7) 1 (4)  

Nej 38 (95) 14 (93,3) 24 (96)  
*Pearsons Chi-Square_  **Fishers Exakt Test  ***Mann-Whitney U-test  
ns= ≤0,05 

Konsumtionssätt 

Resultatet av frågorna gällande konsumtionssätt (fråga 8–9) påvisade att majoriteten 

av respondenterna svalde sin dryck direkt, 32 st (80 %). Respondenterna som uppgav 

sig swisha runt drycken i munnen var 3 st (7,5 %). Av respondenterna svarade 14 st (35 

%) att de sippade drycken under en längre tid. Gällande huruvida energi- och 

sportdrycken efterföljdes av vatten eller inte skiljde sig inte nämnvärt. Ingen av 

frågorna påvisade någon statistisk signifikant skillnad mellan de två lagen, (tabell 3).  

 

Tabell 3.  Sammanställning av respondenternas svar gällande konsumtionssätt av 
energi- och sportdryck. Presenterat i antal individer (n) och andel (%). 
 

 Totalt 
(%) 

Elitlag 
(%) 

Division 
ett-lag (%) 

p-värde 

8A. Sväljer drycken direkt n=40   ns** 

Ja 32 (80) 13 (86,7) 19 (76)  

Nej 8 (20) 2 (13,3) 6 (24)  

8B. Dricker med sugrör n=40   ns 

Ja 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

Nej 40 (100) 15 (100) 25 (100)  

8C. Swishar drycken i 
munnen 

n=40   ns** 

Ja 3 (7,5) 1 (6,7) 2 (8)  

Nej 37 (92,5) 14 (93,3) 23 (92)  

8D. Sippar drycken under 
längre tid 

n=40   ns* 

Ja 14 (35) 6 (40) 8 (32)  

Nej 26 (65) 9 (60) 17 (68)  

9. Dricker vatten efter n=39   ns* 

Ja 21 (53,8) 7 (46,7) 14 (58,3)  

Nej 14 (35,9) 6 (40) 8 (33,3)  

Svarat både ja och nej 4 (10,3) 2 (13,3) 2 (8,4)  
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*Pearsons Chi-Square_  **Fishers Exakt Test  ***Mann-Whitney U-test 
ns= ≤0,05 
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Kunskap 

Avseende fråga 10 som handlade om de tillfrågade hade hört talas om dentala erosioner 

svarade 32 st (78 %) att de inte hade hört talas om det. Av respondenterna hade 6 st 

(14,6 %) hört talas om det. Det var 3 st (7,3 %) som svarade "vet ej", (Figur 2). Det fanns 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan lagen.  

 

 

Figur 2. Andel (%) av respondenternas svar på om de har hört talas om dental 
erosion redovisat uppdelat i lag. 
 

På frågan om vad respondenterna trodde att erosionsskador på tänderna var (fråga 11) 

svarade 28 st (70 %) rätt och angav frätskador.  

 

På efterföljande fråga (fråga 12) om hur erosionsskador uppkommer angav 27 st (69,2 

%) att syra löser upp tandens yttersta skikt. Av respondenterna svarade 22 st (55 %) att 

de inte hade hört talas om att energi- och sportdryck kan ge upphov till dentala 

erosioner. Det var 8 st (20 %) svarade att de hade hört talas om att energi- och 

sportdryck kan ge upphov till dentala erosioner, (tabell 4). 

 

Huruvida tanden kan återfå sin struktur och form efter dental erosion (fråga 14) 

svarade 28 st (70 %) vet ej. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan lagen, (tabell 

4). 

 

Tabell 4. Sammanställning av respondenternas svar gällande vad dentala erosioner 
(DE) är, hur det uppkommer, om de hört talas om att energi- och sportdryck kan ge 
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upphov till detta och om tanden kan återfå sin normala struktur efter en DE. 
Presenterat i antal individer (n) och andel (%). 

 Totalt (%) Elitlag (%) Division 

ett-lag (%) 

p-värde 

11. Vad tror du att DE är? n=40   ns*** 

Hål i tänderna 2 (5) 0 (0) 2 (7,7)  

Missfärgningar 5 (12,5) 2 (14,3) 3 (11,5)  

Frätskador 28 (70) 12 (85,7) 16 (61,5)  

Vet ej 5 (12,5) 0 (0) 5 (19,3)  

12. Hur tror du att DE 

uppkommer? 

n=40   ns*** 

Bakteriebeläggningar 4 (10,3) 2 (15,4) 2 (7,7)  

Sockerrik kost 2 (5,1) 0 (0) 2 (7,7)  

Syra löser upp tandens yttersta 

skikt 

27 (69,2) 11 (84,6) 16 (61,5)  

Vet ej 6 (15,4) 0 (0) 6 (23,1)  

13. Har du hört talas om att 

energi- och sportdryck kan ge 

upphov till DE? 

n=40   ns*** 

Ja 8 (20) 3 (21,4) 5 (19,2)  

Nej 22 (55) 8 (57,2) 14 (53,8)  

Vet ej 10 (25) 3 (21,4) 7 (27)  

14. Kan tanden återfå sin 

ursprungliga struktur och form 

efter DE? 

n=40   ns*** 

Ja 5 (12,5) 1 (7,1) 4 (15,4)  

Nej 7 (17,5) 1 (7,1) 6 (23,1)  

Vet ej 28 (70) 12 (85,8) 16 (61,5)  

*Pearsons Chi-Square_  **Fishers Exakt Test  ***Mann-Whitney U-test 

ns = ≤0,05 

 

Sammanställning av kunskapsfrågorna (fråga 11–14) visade på en medelgod kunskap 

gällande dentala erosioner hos respondenterna. Totalt 20 st (50 %) fick två eller tre 

poäng på kunskapsfrågorna. Det var 8 st (20%) av respondenterna erhöll noll poäng 
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på kunskapsfrågorna och kan därmed sägas ha en låg kunskap om dentala erosioner. 

God kunskap uppvisade 5 st (12,5 %) genom att ha besvarat samtliga kunskapsfrågor 

med rätt svar, (tabell 5). 

Tabell 5. Gradering av kunskap gällande dentala erosioner. Presenterat i antal individer (n) och andel 
(%). 

Kunskap kring 

dentala 

erosioner 

 Andel (%) 

(n=40) 

Elitlag (%) Division 

ett-lag (%) 

4 poäng God kunskap 5 (12,5) 1 (7,1) 4 (15,4) 

3 poäng Medelgod kunskap 3 (7,5) 2 (14,3) 1 (3,8) 

2 poäng Medelgod kunskap 17 (42,5) 7 (50) 10 (38,5) 

1 poäng Mindre god kunskap 7 (17,5) 4 (28,6) 3 (11,5) 

0 poäng Låg kunskap 8 (20) 0 (0) 8 (30,8) 

 

 

Attityder 

Enkätens avlutande frågor (15–18) berörde attityden för dryckesvanor. Av svaren 

framkom att 60 st % skulle kunna tänka sig att ändra sina konsumtionsvanor. Det var 

24 st respondenter som angav sig villiga att ändra sina konsumtionsvanor om de fick 

smärta vid intag av mat eller dryck. Vid ändrad färg på tänderna angav 23 st 

respondenter att de skulle ändra sina konsumtionsvanor. Svaret med lägsta 

svarsfrekvensen var att respondenterna inte skulle ändra sina konsumtionsvanor trots 

ändrad färg på tänderna, detta angav 3 st (7,9 %). Det fanns en statistisk signifikant 

skillnad (p = 0,02) mellan lagen gällande om dryckesvanorna skulle ändras om de fick 

ändrad färg på tänderna. Elitlaget var till större del benägna att ändra sin konsumtion 

vid färgförändringar på tänderna, då 12 respondenter (85,8 %) angav detta.  I division 

1-laget angav 11 st (45,8 %) att de troligtvis inte skulle ändra sina dryckesvanor vid 

färgförändringar på tänderna, (tabell 6). 

 

Tabell 6. Respondenternas svar gällande attityder för att förändra dryckesvanor. 
Presenterat i antal individer (n) och andel (%). 
 

Skulle du ändra dina dryckesvanor om 
du fick... 

Totalt (%) Elitlag 
(%) 

Division 
ett-lag (%) 

p-
värde 

 
Fråga 15: Smärta vid intag av mat eller 
dryck 
 

 
n=40 

 
 

 
 

 
ns* 

Ja 24 (60) 9 (64,3) 15 (57,7)  
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Tveksamt 9 (22,5) 2 (14,3) 7 (26,9)  

Nej 7 (17,5) 3 (21,4) 4 (15,4)  

 
Fråga 16: Ändrad form på tänderna 
 

 
n=39 

  
 

 
ns** 

Ja 20 (51,3) 9 (64,3) 11 (44)  

Tveksamt 14(35,9) 3 (21,4) 11(44)  

Nej 5 (12,8) 2 (14,3) 3 (12)  

 
Fråga 17: Ändrad färg på tänderna 
 

 
n=38 

  
 

 
0,02** 

Ja 23 (60,5) 12 (85,8) 11 (45,8)  

Tveksamt 12 (31,6) 1 (7,1) 11 (45,8)  

Nej 3 (7,9) 1 (7,1) 2 (8,4)  

*Pearsons Chi-Square_  **Fishers Exakt Test  ***Mann-Whitney U-test  

ns= ≤0,05 

Fråga 18 var en öppen fråga där respondenterna ombads ge exempel på annat som skulle kunna påverka 

beslutet att ändra sina dryckesvanor, sex personer (14 %) svarade på denna fråga. Av svaren fanns två 

som framhöll ”ekonomi” och en angav att om denne ”mådde dåligt av energi- och 

sportdryckskonsumtion”. En svarade ”på grund av hälsan”, en svarade ”karies” och en svarade att 

”tidigare information kring erosioner” hade kunnat ändra konsumtionen.  
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Diskussion 

Resultatet av studien visade att 70,7 % av respondenterna drack energi- och sportdryck 

samt att 51,2 % konsumerade 1–2 bukar/flaskor energi- och sportdryck dagligen. 

Samtidigt angav 55 % att de inte hört talas om att detta kan ge upphov till dentala 

erosioner. Fler än hälften av respondenterna var villiga att ändra sina 

konsumtionsvanor till följd av smärta eller färgförändringar. Statistisk signifikanta 

skillnader som kunde ses mellan lagen gällde konsumtion och attityd.  

 

Metoddiskussion 

Studien omfattade två juniorishockeyspelare bestående av endast killar. Det hade varit 

av intresse att även inkludera tjejer i studien men då det inte fanns några juniorlag för 

tjejer i kommunen ledde detta till att endast killar deltog. För att få ett resultat som 

inkluderade tjejer hade författarna kunnat valt att ta med yngre alternativt äldre 

tjejlag. Det hade även varit av intresse att inkludera andra typer av idrotter för att 

studera om skillnader kan finnas. 

 

Bortfallet i resultatet var 47 %. En anledning till bortfallet var till följd av att ett av 

lagen, motsvarande 27 % av det totala urvalet, tackade nej till att delta i studien på 

grund av tidsbrist. Enkätstudien utfördes i samband med träningstillfällen. 

Träningstillfällena som valdes var obligatoriska men spelare med skador eller 

sjukdomar kan ha varit frånvarande. Att spelare som inte kunde vara med på fysiska 

träningstillfällen inte ombads komma dagen då studien utfördes kan ha påverkat 

svarsfrekvensen negativt. En annan aspekt som hade kunnat förbättrat 

svarsfrekvensen hade varit ett bättre utformat informationsbrev där syftet av studien 

förklarats tydligare samt varför författarna tyckte att det var viktigt att utföra studien. 

Författarna hade också kunnat återkomma för att utföra enkäten vid ytterligare ett 

tillfälle för att möjligtvis kunna få fler respondenter till studien. För studiens syfte 

upplevdes inte det stora bortfallet påverka resultatet i någon större utsträckning då 

den valda populationen var en relativt homogen grupp. Genom att ha en större 

population kunde dock resultatets generaliserbarhet ökat. Gruppernas storlek bör tas 

i beaktande vid inbördes jämförelser. Att grupperna, i synnerhet den ena, bestod av ett 

begränsat antal respondenter gjorde att generaliserbarhet av resultatet försvårades 

(Henricson, 2017). 
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Till studiens fördel var att enkäten var i pappersform vilket kan ha gjort att 

svarsfrekvensen ökade. En nackdel med att distribuera enkäten i pappersform är att 

detta är en större belastning för miljön och att de tillfrågade kan ha känt sig tvungna 

att besvara enkäten. Författarna upplevde att de var tydliga med att informera om att 

besvarandet av enkäten var helt frivilligt och att om de tillfrågade inte önskade  

besvara enkäten kunde denna lämnas in den obesvarad. 

 

Anledningen till att några av respondenterna inte besvarade samtliga frågor i enkäten 

kan ha varierat. En del frågor kan ha lämnats obesvarade av misstag. Dock kunde 

respondenterna känt att de ej ville svara på hur deras konsumtionsvanor såg ut på 

grund av att dessa individer var högkonsumenter vilket kan ha lett till att 

respondenterna skämts över sin konsumtion. Att frågorna gällande vilka attityder 

respondenterna hade till dentala erosioner lämnades obesvarade skulle kunnat bero 

på att de frågorna inte upplevdes intressanta. En respondent besvarade inte fråga 11 

till 18 vilket skulle kunnat bero på att dessa frågor återfanns på sista bladet och att 

dessa frågor på så sätt missades. För att tydliggöra att enkäten fortsatte på nästföljande 

sida kunde detta markerats med hjälp av pilar och text. Författarna upplevde trots det 

att den muntliga informationen gällande att enkäten omfattade tre sidor förmedlades 

på ett tillfredsställande sätt. 

 

Utformningen av enkäten upplevdes svara på syftet på ett adekvat sätt. En prospektiv 

tvärssnittstudie med enkät som mätinstrument upplevdes lämplig för denna studie 

som endast hade ett mättillfälle. Inledningsvis fanns det en tanke om att även 

inkludera en klinisk undersökning genom att registrera dentala erosioner. Detta 

uteslöts på grund av tidsbegränsning. Hade en klinisk studie utförts hade detta även 

kunnat leda till svårigheter att få spelarna att vilja delta i studien. En kvalitativ studie 

hade dock kunnat ge en tydligare inblick i hur respondenterna tänkte och kände kring 

ämnet. Enkäten upplevdes omfattande nog för att få en uppfattning av 

respondenternas konsumtion utan att det tog för långt tid att fylla i den vilket också 

gjorde att majoriteten av de som valde att besvara enkäten gjorde detta i sin helhet. Att 

en pilotstudie genomfördes upplevdes öka validiteten och reliabiliteten med tanke på 

att justeringar gjordes. Dock kunde populationen för pilotstudien varit större för att 

öka chansen för feedback och styrka de befintliga frågorna. Hänsyn bör också tas till 
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att denna typ av studie ej kan fastställa något typ av orsak-verkan samband (Henricson, 

2017).  

 

Första frågan i enkäten gällande biologiskt kön kunde författarna valt att plocka bort 

då det under kontakten med respektive tränare framgick att samtliga respondenter 

skulle komma att vara killar. Någon av respondenterna hade kunnat definiera sig som 

"annat" vilket gjorde att frågan lämnades kvar. Fråga fyra borde möjligtvis efterföljts 

av "Om du svarat ”aldrig” på denna fråga gå vidare till fråga 10" för att de respondenter 

som ej konsumerar energi- eller sportdryck inte skulle ha behövt läsa frågorna om 

konsumtionsmönster. Ett annat alternativ är att frågorna som berörde 

konsumtionsmönster kunde haft svarsalternativet "Dricker ej energi- eller 

sportdryck", vilket saknades i den befintliga i enkäten. 

 

Frågorna avseende konsumtion kunde ha utformats så att respondenterna själva fick 

fylla i dels hur många dagar i veckan och hur många burkar de konsumerade. Detta 

hade gett en tydligare indikation på hur stor konsumtionen var i realiteten. När 

författarna vid analys av data valde att dela upp konsumtionsfrekvensen i fler eller 

färre gånger än tre gånger i veckan fick detta till följd att endast de som besvarat frågan 

med minst en gång om dagen, alltså sju gånger i veckan, kunde beräknas tillhöra 

högkonsumtionsgruppen. 

 

För att underlätta den statistiska analysen kunde frågorna 6–9 som tillät mer än ett 

svarsalternativ utformats annorlunda med bara ett svarsalternativ per fråga. Vid 

analysen av dessa fleralternativs frågor tvingades författarna dela upp frågorna i olika 

undergrupper vilket fick till följd att en icke ikryssad ruta antogs stå för nej på den 

aktuella frågan. Fråga 9 som berörde vattenintag efter dryck av energi- och sportdryck 

hade två alternativ, ja eller nej. Respondenterna kunde svara båda ja och nej då det kan 

variera. Författarna borde ha lagt till ännu ett alternativ, ibland, för att förtydliga samt 

underlätta för respondenterna. Det finns olika storlekar på burkar och flaskor energi- 

och sportdryck. Detta kunde ha specificerats för att förtydliga vad författarna syftade 

på, likväl kunde exempel angetts under frågan för  

att tydliggöra vilken typ av dryck författarna räknade som energi- eller sportdryck. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visade på att 70,7 % av respondenterna brukade dricka 

sport- och energidryck. Detta resultat står i stor kontrast till en studie utförd av Nilsson 

& Strömgren (2008). Enkäten som utfördes av fyra gymnasieklasser i årskurs två 

påvisade att 94 % angav att de sällan eller aldrig intog sport- eller energidryck. 

Anledningen till att konsumtionen i de två olika studierna skiljer sig åt till så stor grad 

kan dels bero på den ökade försäljningen och marknadsföringen av den här typen av 

dryck som skett under de senaste tio åren (EFSA, 2013a; Sveriges Bryggerier, 2016).  

Dessutom kan skillnader av populationen vara av betydelse. Populationen i ovan 

nämnda studie bestod av elever vid samhälls- och naturvetenskapliga programmen på 

en gymnasieskola, varvid idrottsutövandet i populationen kan variera stort. 

Populationen i föreliggande studie består exklusivt av idrottsutövande ungdomar. 

Ungdomar är en åldersgrupp som precis har börjat ta sina egna beslut och kanske inte 

alltid ser konsekvenserna av besluten. 

 

Av de 70,7 % respondenterna som drack energi- och sportdryck uppgav 80,5 % att 

energi- och sportdrycken var kolsyrad. Samtidigt var det anmärkningsvärt att 77,5 % 

uppgav att drycken intogs vid idrottande. Detta skulle kunna tolkas som att energi- och 

sportdrycken var en viktig energikälla vid idrottande för respondenterna samt att den 

kolsyrade drycken var mer populär. Den kolsyrade drycken har en större erosiv 

potential än dryck utan kolsyra och därmed kan risken för dentala erosioner öka 

(Brown et al, 2007; Rees et al, 2007). 

 

Hur ofta erosiv dryck intas är en viktig faktor bidragande till risken för dentala 

erosioner. Enligt Jensdottir et al (2004) är en det en riskfaktor att konsumera erosiv 

dryck fler än tre gånger i veckan. Av respondenterna uppvisade 9,8 % en konsumtion 

på fler än tre gånger i veckan medan 90,2 % hade färre än tre intag i veckan av energi- 

och sportdryck. Detta påvisar att endast ett fåtal av respondenterna kunde sägas ha 

denna riskfaktor trots att en stor del drack energi- och sportdryck. En riskfaktor enligt 

Lussi (2006) är även som tidigare nämnt en daglig konsumtion på fyra burkar/flaskor 

energi- och sportdryck tillsammans med beteendefaktorer som att swisha drycken. 

Endast två respondenter uppgav att de drack 2–5 burkar/flaskor energi och sportdryck 

dagligen. Båda dessa uppgav att de svalde drycken direkt, varvid riskfaktorn inte var 

applicerbar på någon respondent i studien. 
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Hur drycken intogs varierade mellan respondenterna, 80 % svalde drycken direkt, 

vilket inte har samma erosiva potential som andra konsumtionsätt. Ett fåtal, 7,5 %, 

swishade drycken runt i munnen medan 35 % sippade drycken under längre tid. Både 

att swisha runt och sippa under längre tid är riskfaktorer. Att swisha runt i munnen är 

en riskfaktor då den sura drycken når samtliga tänder och ytor. Att sippa under en 

längre tid är en riskfaktor då pH-värdet i munnen är sänkt under en längre tid. Ingen 

av respondenterna uppgav att de drack drycken med sugrör. Studier har visat att dricka 

med sugrör är mindre erosivt (Lussi, 2006; Hamasha, Zawaideh & Al‐Hadithy, 2014). 

Om energi- och sportdryck behövs under träningar och matcher för att respondenterna 

snabbt ska få kolhydrater och salter hade de kunnat dricka med sugrör. Flaskor 

utformade som ett sugrör på toppen finns på marknaden vilket hade kunnat användas 

för att minska risken för dentala erosioner. 

 

Skillnader som kunde påvisas mellan de respektive lagen gällde konsumtion av energi- 

och sportdryck i samband med idrottande och umgänge. Ur elitlaget hade samtliga 

respondenter angett att de konsumerade sport- och energidryck vid idrott medan ur 

division ett-laget hade endast 64 % angett detsamma, skillnaden var statistiskt 

signifikant. Anledningar för att konsumtionen varierade mellan lagen kan bero på flera 

anledningar. Bland annat kan det högre rankade laget konsumera denna typ av dryck 

för att öka chansen för att höja sin prestation under träning och tävling. Ett annat 

alternativ är att spelarna i det högre rankade lagets arena ligger mer centralt vilket gör 

det lättare att inhandla sport- och energidryck inför träning och tävling. Ur division 

ett-laget hade en större andel av respondenterna angett att de konsumerade energi- 

och sportdryck vid umgänge. Det kan möjligen ha att göra med att ett lag som spelar 

på en något lägre nivå inte har samma hektiska träningsschema som ett lag på högre 

nivå. Detta ger utrymme för mer tid för umgänge varvid denna typ av dryck kan intas i 

samband med detta. Att drycken ändå upplevs som nyttig, gör att den även dricks 

utöver träningstillfällen. 

 

Studien visade att 70,7 % av respondenterna drack energi- och sportdryck samtidigt 

som 55 % angav att de inte hört talas om att detta kan ge upphov till dentala erosioner. 

En stor andel, 78 % uppgav att de inte hört talas om dentala erosioner. Andra studier 

utförda i Norge av Asmyhr et al. (2012) och Skudutyte-Rysstad et al. (2013) visade att 
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ungdomarna hade god kunskap och en hög medvetenhet om vad dentala erosioner är. 

Resultateten där visade att 94 % respektive 93 % hade hört talas om dentala erosioner. 

Anledningen till att de norska studierna visade på en större medvetenhet kring dentala 

erosioner skulle kunna bero på att ungdomarna i studierna var något äldre, 18–19 år. 

Det skulle även kunna bero på, som författarna till studien själva diskuterar, att Norge 

har lyckats bra med att implementera preventiva åtgärder för att motverka dentala 

erosioner. 

 

Gällande vad dentala erosioner är och vad de beror på svarade dock ett stort antal rätt. 

Sjuttio procent hade rätt på frågan om vad dentala erosioner är och 69,2 % på vad dessa 

beror på. Detta resultat liknar det som Nilsson & Strömgren (2008) fick när de utförde 

en enkätstudie i årskurs två på en gymnasieskola. Sextiosju procent av de manliga 

uppgav då rätt svar på vad dentala erosioner är för något. Att en studie utförd för nära 

tio år sedan fått ett liknande resultat gällande kunskapen om dentala erosioner kan 

tyda på att detta fenomen inte är något som fått mycket plats inom preventiv tandvård. 

Anledningar till detta skulle kunna bero på att tandvården idag fokuserar mycket på 

att arbeta förebyggande mot karies vilket har gett goda resultat. I och med att 

prevalensen av karies har sjunkit skulle framgent tandvårdspersonalen kunna jobba 

mer preventivt med exempelvis dentala erosioner (Norderyd et al., 2015). Att 69,2 % 

svarat rätt på denna fråga uppfattades som höga siffror med tanke på att de inte sade 

sig ha hört talas om dentala erosioner tidigare. Detta skulle kunna bero på att även de 

som inte sade sig ha hört talas om dentala erosioner svarat på frågan om vad det var. I 

och med detta kan det antas att en stor del av respondenterna enbart gissade rätt på 

denna frågan. I en studie av Gustafsson & Pettersson (2013) uppgav de manliga 

respondenterna att deras kunskap om dentala erosioner till 81% hade erhållits från 

tandvården. Upptäcks dentala erosioner inom tandvården kan dessa benämnas som 

frätskador för att förenkla för patienten, precis som att karies kan benämnas som hål i 

tänderna. Detta kan göra att respondenterna i denna studie uppgav att de inte tyckte 

sig ha hört talas om dentala erosioner. Hade författarna istället frågat om de hade hört 

talas om frätskador hade möjligtvis en större andel av respondenterna svarat ja. 

 

Kunskapen gällande dentala erosioner hos respondenterna låg på medelgod kunskap. 

De flesta svarade att dental erosion är en frätskada, 70 %, men lika många svarade "vet 

ej" på om tanden kan återfå sin struktur/form. Endast 17,2 % av respondenterna visste 
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att tanden ej kan återfå strukturen/formen vid en dental erosion. Endast ett fåtal 

respondenter hade god kunskap gällande dentala erosioner. Vid avläsandet av dessa 

svar går det dock ej att bortse från det faktum att frågorna var formulerade på så vis 

att även om man inte var säker på det rätta svaret ombads man kryssa i ett av de olika 

alternativen. För att öka kunskapen kring dentala erosioner borde tandvårdspersonal 

uppmärksamma och informera om uppkomst och riskfaktorer för dentala erosioner 

vid tandvårdsbesök. 

 

Resultatet av attitydfrågorna visade på att de faktorer som hade störst betydelse för att 

en respondent skulle ändra sina vanor hade att göra med smärta/ilningar från 

tänderna eller färgförändringar. Det var 60 % som uppgav att de var villiga att förändra 

sina vanor i det fall smärta eller färgförändring uppstod, detta resultat är lägre än det 

Classon & Johansson (2016) kunde uppvisa hos högskolestudenter. Studenterna var 

uppdelade i en yngre (19–21 år) och en äldre (22–42 år) grupp. I den studien visade 

sig den äldre gruppen mer benägen att förändra sina vanor än den yngre gruppen. 

Detta skulle alltså kunna tyda på att ålder har betydelse i attityden till att förändra sina 

konsumtionsvanor. Då denna studiens population var mellan 16 år och 19 år och hade 

en ännu något lägre andel som var villiga att förändra sitt konsumtionsmönster till 

följd av smärta eller ilningar.  

 

Gällande tändernas färg visar resultatet av denna studie på samma som det för den 

yngre gruppen högskolestudenter, 60 % av respondenterna var villiga att förändra sin 

konsumtion. Av den äldre gruppen högskolestudenter säger sig endast 40 % benägna 

till att förändra sin konsumtion till följd av färgförändringar. Detta skulle kunna ha att 

göra med att man är mer mån om sitt utseende som yngre. En statistisk signifikant 

skillnad påvisades mellan hur villiga respondenterna i de olika lagen var till att 

förändra sina konsumtionsvanor i det fall att konsumtionen förändrade tändernas 

färg. Respondenter ur elitlaget hade uppgett att de var mer villiga att förändra sin 

konsumtion till följd av färgförändringar på tänderna. Anledningen till detta är oklar 

men möjligen skulle det kunna bero på att denna grupp är mer mån om sitt utseende. 

 

Kliniska implikationer av föreliggande studie kan resultera i en djupare förståelse för 

idrottsutövande ungdomars risk för att utveckla dentala erosioner. Att vara ungdom 

innebär att ens egna ansvar ökar. Att genom fickpengar ha möjlighet att köpa 
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exempelvis kolsyrad dryck, samtidigt som att tandborstning inte längre övervakas från 

föräldrar, kan leda till att tidigare oralt friska ungdomar kan råka ut för såväl gingivit, 

karies eller dentala erosioner. Att vara medveten om de förändringar som sker under 

ungdomsåren är av största vikt för tandvårdspersonal (Altemark & Jansson, 2005).  

 

Det är också angeläget att man jobbar på ett evidensbaserat och individanpassat sätt 

för att ge högkvalitativ vård. Genom att ta upp en utförlig anamnes tydliggörs vilka 

riskfaktorer som kan finnas i personens vardag. Gällande idrottande personer har 

denna studien visat att konsumtionen av erosiv dryck är utbredd. Kolsyrad dryck har 

visats vara mer erosiv än dryck utan kolsyra, varvid följdfrågor till kostanamnesen kan 

vara till stor hjälp för att bestämma om individen kan anses ha risk för att utveckla 

dentala erosioner (Brown et al, 2007; Buzalaf et al. 2012).  

 

Vidare kan interprofessionellt arbete uppmuntras genom att även utbilda exempelvis 

tränare eller kostrådgivare som är knutna till idrottsklubbar i god oral hälsa. Att ge 

information om den ökade risken för bland annat dental erosion såväl som karies i 

samband med intag av bland annat sport- och energidryck och på så vis jobba 

profylaktiskt genom att uppmuntra en ökad fluortillförsel, att hålla sig till 

sockerklockan och användandet av en icke-abrasiv tandkräm. Vid planerandet av 

preventiva åtgärder ska attrition och abrasion även tas i beaktande då dessa ofta 

uppkommer tillsammans med dentala erosioner (Lussi, 2006; Rees et al, 2007).   

Slutsatser 

Slutsatsen av denna tvärsnittsstudie är att en stor del av juniorishockeyspelare 

konsumerar energi- och sportdryck och ofta vid idrottande. Fler än hälften av 

deltagarna visste inte om kopplingen mellan dentala erosioner och frekvent intag av 

energi- och sportdryck. Avseende attityder var smärta och ändrad färg på tänderna de 

viktigaste faktorerna till förändrad dryckeskonsumtion. Statistisk signifikanta 

skillnader fanns mellan klubbarna avseende frågor gällande i vilka situationen intogs 

samt attityden till att förändra konsumtionsvanor. 

 

Vidare forskning inom området behövs för att kartlägga prevalens och riskfaktorer 

för dentala erosioner hos juniorishockeyspelare, såväl som andra idrottare, samt 

studier av större grupper för att öka reliabiliteten. 
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Bilagor 

 

Enkätstudie (Bilaga 1) 

 
Enkät 

 
Kryssa i ETT svarsalternativ fråga 1–5 
 

1.  ⃤ Man 

 ⃤ Kvinna 

 ⃤ Annat 

 

2. Ange din ålder: ........................................................ 

 

3. Brukar du dricka energi/sportdryck? 

⃤ Ja 

⃤ Nej 

 

4.  Hur ofta dricker du energi/sportdryck: 

 ⃤ Aldrig 

 ⃤Sällan 

 ⃤ Några gånger i veckan 

 ⃤ En gång dagligen 

 ⃤ Flera gånger dagligen 

 

5. Hur många burkar/flaskor energi/sportdryck dricker du dagligen: 

 ⃤ 0 

 ⃤ 1–2  

 ⃤ 2–5 

 ⃤ Fler än 5 

 

Kryssa i ETT eller FLERA svarsalternativ fråga 6–9 

 

6. Är energi/sportdrycken du dricker: 

 ⃤ Kolsyrad 

 ⃤ Icke-kolsyrad 

⃤ Light/sockerfri 



 

⃤ Med socker 

 ⃤ Dricker ej energidryck 

 

7. I vilken situation intas energidrycken? 

 ⃤ När du pluggar 

 ⃤ Vid idrottande 

 ⃤ Vid umgänge 

 ⃤ Annat 

Om annat, när?.............................................. 

 

8. Hur dricker du när drycken intas: 

 ⃤ Sväljer direkt 

 ⃤ Sugrör 

 ⃤ Swisha runt i munnen 

 ⃤ Sippar under längre tid 

 

9. Dricker du vatten efter intag av energi- eller sportdryck? 

 ⃤  Ja 

 ⃤ Nej 

 

Kryssa i ETT svarsalternativ fråga 10–18  

 

10. Har du hört talas om erosioner på tänderna? 

 ⃤ Ja 

 ⃤ Nej 

 ⃤ Vet ej 

 
11. Vad tror du att erosionsskador på tänderna är? 

⃤ Hål i tänderna 

⃤ Missfärgningar 

⃤ Frätskador 

⃤ Tandlossning 

⃤ Vet ej 

 

12. Hur tror du att erosionsskador uppkommer? 

⃤ Genom bakteriebeläggning på tänderna 

⃤ Via sockerrik kost 

⃤ Att man borstar tänderna för hårt 

⃤ Att syra löser upp tandens yttersta skikt 



 

⃤ Vet ej 

 

13.  Har du hört talas om att energi/sportdryck kan ge erosionsskador? 

 ⃤ Ja 

 ⃤ Nej 

 ⃤ Vet ej 

 

14. Kan tanden återfå sin ursprungliga struktur och form efter en erosionsskada? 

⃤ Ja 

⃤ Nej 

⃤ Vet ej 

 

Skulle du ändra dina dryckesvanor om du fick: 

15.  Smärta vid intag av mat eller dryck 

 ⃤ Ja 

 ⃤ Tveksamt 

 ⃤ Nej 

16. Ändrad form på tänderna 

 ⃤ Ja 

 ⃤ Tveksamt 

 ⃤ Nej 

17. Ändrad färg på tänderna 

 ⃤ Ja 

 ⃤ Tveksamt 

 ⃤ Nej 

18. Finns det något annat som skulle kunna få dig att ändra din konsumtion: 

............................................................................................................................. 

 

Tack för din medverkan! 

  



 

Informationsbrev (bilaga 2) 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på tandhygienistprogrammet på Jönköping 

University. Under våren kommer vi skriva vårt examensarbete angående 

konsumtionen av energi- och sportdryck. 

Vi vill besöka er och lämna ut en enkät där ni svarar på frågor om hur er konsumtion 

av dessa drycker ser ut samt hur det skulle kunna påverka tänderna. Enkäten tar max 

15 minuter och består av kryss-alternativ. Det är frivilligt att delta i 

enkätundersökningen och du kan välja att lämna in enkäten obesvarad. Enkäten är 

helt anonym. Svaren kommer att kodas för att dina svar inte skall kunna urskiljas. 

Alla resultat kommer att redovisas på gruppnivå. Studien kommer att finnas 

tillgänglig genom den kostnadsfria dataplattformen DiVA för de som önskar ta del av 

resultatet. 

 

Vi hoppas att ni vill delta!  

 

Vid frågor kring studien kan ni maila oss på: 

Rebecka Wadsten: Frre1595@student.ju.se 

Petra Gradde: Grpe1536@student.ju.se 

Handledare Susanne Einarson: Susanne.Einarson@ju.se 

  



 

Informationsblad till deltagarna (Bilaga 3) 

Hej! 

 

Vi är två tandhygieniststudenter som läser sista året på Hälsohögskolan i Jönköping. 

Som tandhygienister jobbar vi i första hand med att förebygga sjukdomar i munnen. 

Vi skriver just nu vår C-uppsats vars syfte är undersöka konsumtionen av energi- och 

sportdryck och kunskap och attityd kring dentala erosioner. Detta intresserar oss då 

försäljningen av energi- och sportdryck har ökat under de senaste åren samtidigt som 

företagen mer och mer riktar sig till idrottare. 

 

Enkäten består av 18 frågor och tar ca 5–10 minuter att besvara med kryss-alternativ. 

Det är frivilligt att delta i enkätundersökningen och du kan välja att lämna in enkäten 

obesvarad utan några påföljder. Enkäten hanteras konfidentiellt. Svaren kommer att 

kodas för att dina svar inte skall kunna urskiljas och efter studien avslutats kommer 

allt material att förstöras. Resultat kommer endast att redovisas på gruppnivå. 

Studien kommer att finnas tillgänglig genom den kostnadsfria dataplattformen DiVA 

för de som önskar ta del av resultatet. 

 

Vid frågor kring studien kan ni maila oss på: 

Rebecka Wadsten: Frre1595@student.ju.se 

Petra Gradde: Grpe1536@student.ju.se 

Handledare Susanne Einarson: Susanne.Einarson@ju.se 


