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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att studera förekomst av riskfaktorer för och attityder till dentala 

erosionsskador bland högskolestudenter. Metod: Studien var en prospektiv tvärsnittsstudie 

där data samlades in via en gruppenkät genom ett klusterurval av studenter på en högskola i 

södra Sverige. Resultat: Riskfaktorer som de 99 deltagarna uppvisade var frukt- och 

fruktjuicekonsumtion, tid framför dator/tv/läsplatta och träning. Totalt konsumerade 24,2 % 

frukt och 17,2 % fruktjuice mer än tre gånger i veckan. En statistisk signifikant skillnad att 

kvinnor åt mer frukt än män kunde påvisas. Vid tid framför dator/tv/läsplatta var det totalt 

23,5 % som spenderade mer än fem timmar om dagen. Av deltagarna var det totalt 25,5 % 

som tränade mer än tre gånger i veckan där män tränade statistisk signifikant mer än kvinnor. 

Deltagarna var mer tveksamma till att förändra en vana om risk för dentala erosionsskador 

fanns än om besvär uppkom i form av smärta som ilningar/isningar i tänderna. Deltagarna i 

den äldre åldersgruppen (22-42 år) var statistisk signifikant mer tveksamma till att förändra en 

vana om tändernas färg skulle påverkas av dentala erosionsskador. 

Nyckelord: beteende, dental erosion, livsstil, studenter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

Occurrence of risk factors and attitudes to erosive tooth wear among university students 

Objective: The aim of this study was to examine occurrence of risk factors and attitudes to 

erosive tooth wear among university students. Method: This study was a prospective cross-

sectional study where data were collected by a group survey through a cluster sampling of 

students at a university in southern Sweden. Results: Risk factors that the 99 students showed 

were fruit-, fruit juice consumption, time in front of computer/tv/tablet computer and exercise. 

A total of 24,2 % consumed fruit and 17,2 % consumed fruit juice more than three 

times/week. A statistically difference that woman ate more fruit then men could be 

demonstrated. It was a total of 23,5 % who spent time in front of the computer/tv/tablet more 

than five hours/day. It was a total of 25,5 % who exercised more than three times/week which 

men exercised statistically significantly more than woman. The participants were more 

doubtful to changes in their habits if they had risk to develop erosive tooth wear then when a 

trouble occurred like pain in form of tooth sensitivity. Participants in the older age group (22-

42 years old) were statistically more doubtful to change a habit if the color of the teeth would 

be affected by erosive tooth wear. 

Keyword: behavior, dental erosion, lifestyle, students 
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Inledning 

Enligt World Health Organization [WHO] (2016) definieras oral hälsa som att vara fri från 

kronisk smärta från mun och ansikte, cancer i mun och hals, orala sår, gingivit, parodontit, 

tandsubstansförlust, tandförlust, födelsedefekter som gomspalt, och andra sjukdomar och 

störningar som påverkar munnen. Dentala erosionsskador är en faktor som påverkar den orala 

hälsan genom att orsaka tandsubstansförlust och sker på grund av sura ämnen (Lussi & 

Carvalho, 2014). Dentala erosionsskador har visats sig ha en betydande roll för den orala 

hälsan över tid. De erosionsskador som uppkommer kan påverka individens bett genom hela 

livet och kan kräva återkommande kostsamma och omfattande restaurationer. Uppkomsten av 

dentala erosionsskador är multifaktoriellt där faktorer som bland annat kost, dryck, livsstil och 

attityd har en betydande roll. Dentala erosionsskador har under flera år varit ett tillstånd som 

inte uppmärksammats inom tandvården varken kliniskt eller inom forskning. På senare tid har 

det börjat förändras och dentala erosionsskador beforskas och uppmärksammas mer inom 

tandvården (Lussi & Carvalho, 2014). 

Bakgrund 

Erosion 

Definitionen av dental erosion är att tänderna bryts ned av en kemisk process som inte 

involverar bakterier, vilket gör att dentala erosionsskador uppstår. Dental erosion är en av tre 

processer som kan leda till tandslitage, de andra två är abrasion och attrition och är mekaniska 

processer (Ganss, 2014). Dentala erosionsskador sker primärt genom demineralisering 

(Shellis & Addy, 2014) då sura ämnen sänker pH-värdet i munnen (Lussi & Carvalho, 2014) 

och sekundärt genom samspel med de mekaniska processerna (Shellis & Addy, 2014).  

Emaljen är uppbyggd av tätt packade mineraler som består främst av kalcium och fosfater i 

form av hydroxydapatit. Emaljen består också av två procent organiskt material och elva 

procent vatten. Den höga mineralhalten gör att emaljen är resistent mot fysisk påverkan. Då 

en demineralisering sker försvinner mineralerna från tandytan och orsakar en ojämn struktur, 

vilket medför att emaljen blir mindre resistent mot mekaniska krafter och nöts ner (Ganss, 

Lussi & Schlueter, 2014). 
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Något som diskuteras idag inom odontologisk forskning är om etiologin till dentala 

erosionsskador är fysiologisk eller patologisk, eller både och. I grunden är dental erosion icke 

patologisk, utan en fysiologisk/kemisk process. Om nedbrytningen får fortgå kan det till sist 

ske en så pass kraftig nedbrytning att patologi som smärta, inflammation i pulpan, nekros och 

periapikal sjukdom uppstår (Ganss, 2014).  

Kliniska tecken och symtom 

Vid tidiga kliniska tecken på dentala erosionsskador upplevs tandytan som blank eller ibland 

matt. När det har pågått under en längre tid kan formen på tänderna och tandens normala 

uppbyggnad förändras. Det incisala skäret kan få en kantig och rak form och tändernas 

buccala och linguala/palatinala konvexa form kan brytas ned till mer platt eller konkav. Vid 

ytterligare progression kan små gropar uppkomma (cuppings) ocklusalt på molarernas kuspar 

(Ganss & Lussi, 2014). Fyllningsmaterial som komposit är mer syratålig än emalj och dentin 

(Peutzfeldt, Jeaggi & Lussi, 2014) och när nedbrytning av tandsubstans sker kan kompositen 

höja sig över tandytan (Ganss & Lussi, 2014). Då sura intag sker frekvent och under en längre 

tid kan dentinet exponeras (Shellis, Featherstone & Lussi, 2014) och tanden får en gulare 

nyans (Ganss & Lussi, 2014).  

När dentinet exponerats kan smärta uppstå vid stimuli som kyla och värme vilket benämns 

dentinkänslighet. Smärtan som uppkommer kan beskrivas som kort och skarp. Det finns flera 

teorier om hur smärtan uppkommer, men den mest vedertagna är den så kallade 

hydrodynamiska teorin. Den innebär att vätskekanalerna i dentinet påverkar nerverna i pulpan 

genom att det bildas ett vätsketryck. Besvär kan uppkomma när individen äter, dricker, 

borstar tänderna eller andas (Loveren, Schmidlin, Martens & Amaechi, 2015). 

Dentinkänslighet och dentala erosionsskador har visats ha ett signifikant samband och 

smärtan som uppstår upplevs negativ då den påverkar individernas livskvalité (West et al., 

2013).  

Faktorer som påverkar uppkomsten av dentala erosionsskador 

Uppkomsten av dentala erosionsskador är multifaktoriellt, där interna och externa faktorer 

ingår (Lussi & Carvalho, 2014). Interna faktorer är något som påverkar inifrån kroppen 

(Scaramucci, Carvalho, Hara & Zero, 2015) och externa något som tillförs utifrån in i munnen 

(Hara, Carvalho & Zero, 2015). 



 

3 

 

Interna faktorer 

Interna faktorer som ger en direkt påverkan på dentala erosionsskador kan vara sura 

uppstötningar och/eller kräkningar. Sura uppstötningar kan bero på Gastroesophageal Reflux 

och innebär att magsyra ofrivilligt kommer upp i matstrupen och munnen. I normala fall sker 

detta vid få tillfällen, men om det regelbundet orsakar problematiska symtom blir det istället 

en sjukdom, Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (Scaramucci et al., 2015). En studie 

visade ett statistiskt signifikant samband mellan GERD och dental erosion (Alavi et al., 2014) 

och en annan mellan GERD och dentala erosionsskador (Holbrook, Furuholm, Gudmundsson, 

Theodórs & Meurman, 2009). Kräkningar kan bero på ätstörningar i form av Anorexia 

nervosa och Bulimia nervosa, kronisk alkoholism, graviditet och läkemedelsanvändning 

(Scaramucci et al., 2015). 

Saliv är en viktig skyddsfaktor för tänderna och innehåller bland annat kalcium och fosfat 

Dessa ämnen hjälper till genom buffringskapaciteten som påskyndar remineraliseringen och 

hämmar demineraliseringen. Saliven sköljer även bort syror från tänderna, späder ut syran och 

lägger sig som ett skyddande membran på tänderna. Högre salivflöde ger en bättre 

förutsättning för prevention av dentala erosionsskador, då mer saliv ökar mängden av kalcium 

och fosfat (Hara & Zero, 2014). Lägre salivproduktion har en indirekt påverkan och flera 

studier visar att låg salivproduktion har ett samband på uppkomsten av dentala erosionsskador 

(Hellwig, Lussi & Goetz, 2013; Mulic, Bjørg Tveit, Songe, Sivertsen & Skaare, 2012a). 

Ämnena i saliven har studerats i en in vitro studie, där en jämförelse av hydroxydapatit med 

saliv och utan saliv gjordes i relation till olika märken av cola (Coca Cola, Pepsi). Resultatet 

visade att hydroxydapatit med saliv och dess ämnen minskade den erosiva potentialen hos 

olika märken av cola med 50 % (Jensdottir, Holbrook, Nauntofte, Buchwald & Bardow, 

2006).  

Externa faktorer  

Externa faktorer som påverkar uppkomsten av dentala erosionsskador direkt är syrarik kost 

som juice, läsk, cider, sportdryck, vin, vinäger, frukt som citron och apelsin samt läkemedel i 

form av brustabletter (Hara et al., 2015). Dessa faktorer kan orsaka erosionsskador på grund 

av produktens surhetsgrad som sänker pH-värdet i munnen (Lussi & Carvalho, 2014) (Tabell 

1). Läsk har visats vara en stark extern riskfaktor för att utveckla dentala erosionsskador 

(Jensdottir et al., 2004; Mulic, Skudutyte-Rysstad, Tveit & Skaare, 2012b) och ett samband 

kunde ses mellan dental erosion och de som drack läsk tre eller mer gånger i veckan 

(Jensdottir et al., 2004). En studie av Hasselkvist, Johansson och Johansson (2014) visade att 
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konsumtion (mätt i liter) av läsk påverkar uppkomsten av dental erosion, där större mängd ger 

mer skador än mindre mängd. Ett signifikant samband kan även ses mellan ökad frekvens av 

läskkonsumtion och dental erosion (Mulic et al., 2012b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar. Modifierad och fritt översatt från ”Analysis of the erosive effect of different dietary substances and 

medications,” av A. Lussi, B. Megert, R. P. Shellis och X. Wang, 2012, British Journal of Nutrition, nr 107, s. 

254-256. Copyright 2011 av The Authors. 

Attityd och livsstil 

Attityd kan förklaras som en inställning och/eller förhållningssätt till något. Det kan 

exempelvis vara hur en person är för eller emot någonting och vad en person tror sig veta. 

Detta speglar handlingar och beteenden (Rosén, u.å.). Attityd, livsstil och beteende har en 

viktig roll för den orala hälsan. Tandvården arbetar med beteendemedicinsk prevention som 

har en betydande roll för den orala hälsan. Detta innebär att behålla gynnsamma orala 

hälsobeteenden eller förändra sjukdomsframkallande beteenden där munhygien-, mat- 

och/eller tobaksvanor ingår (Socialstyrelsen, 2011).  

Produkt pH 

Läsk   

Coca Cola 2,45 

Coca Cola Light 2,60 

Fanta 2,67 

Sprite 2,54 

Sport-/Energidryck  

Powerade 3,74 

Red Bull 3,30 

Fruktjuice  

Äppeljuice 3,41 

Apelsinjuice 3,74 

Frukt  

Apelsin 3,60 

Alkoholhaltiga drycker  

Rött vin 3,43 

Vitt vin 3,60 

Cider/Ciderkaraktär 3,07 

Medicin  

Brustabletter (aspirin) 5,51 

Salladsdressing  

Vinäger 3,87 

Tabell 1. Beskrivning av vanliga erosiva  

produkters ph-värde 
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Studier visar att kunskap om dental erosion och förekomst av dentala erosionsskador inte 

alltid gör så att livsstil och vanor förändras (Asmyhr, Grytten och Holst, 2012; Skudutyte-

Rysstad, Mulic, Skeie och Skaare, 2013). Även om kunskapen om dental erosion fanns, 

visade studien av Asmyhr et al. (2012) att attityden till konsumtionen av läsk och juice blev 

oförändrad. I studien av Skudutyte-Rysstad et al. (2013) hade 18- åringar med pågående 

dentala erosionsskador sämre attityd till att förändra sina riskfaktorer än de utan dentala 

erosionsskador.  

Individens livsstil kan påverka förekomsten av dentala erosionsskador på olika sätt. En av 

livsstilarna kan innefatta olika dieter som innehåller syrarik frukt, juice och en annan kan vara 

träning (Hara et al., 2015). Individer som tränar mer än två gånger i veckan visar på en högre 

prevalens av dentala erosionsskador och ett samband kan ses mellan träning och låg 

salivproduktion (Mulic et al., 2012a). Intag av sport- och energidrycker i samband med 

träning och låg salivproduktion ökar risken ytterligare för att utveckla dentala erosionsskador 

(Hara et al., 2015). En till livsstil som innefattar stillasittande framför till exempel dator/tv, 

mindre fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor har setts bidra till en högre 

läskkonsumtion (Hasselkvist et al., 2014). 

I Sverige har konsumtionen av drycker som läsk och ciderkaraktärer tredubblats från 29,6 liter 

per person och år (1980) till 92,1 liter per person och år (2014) (Jordbruksverket, 2014). 

Studier har visat att män hade större konsumtion av läsk (mätt i liter) (Hasselkvist et al., 2014) 

och högre frekvens av läskkonsumtion (Asmyhr et al., 2012). Studier har påvisat att män i 

högre utsträckning har dental erosion (Mulic et al., 2012a; Søvik, Tveit, Storesund & Mulic, 

2014) och dentala erosionsskador än kvinnor (Mulic et al., 2012b). 

Att börja studera på högskola/universitet kan innebära olika livsstilsförändringar. Fysiska 

aktiviteter kan ersättas med studentliv i form av tillställningar som arrangeras av skolans 

studentkår, intensiva perioder av stillasittande studier inför exempelvis tentamen och även 

många timmar framför datorer under hela studieperioden (Deliens, Deforche, De 

Bourdeaudhuij & Clarys, 2015). Studenters livsstil har studerats gällande läskkonsumtion, 

fruktkonsumtion och stillasittande aktiviteter. Resultatet visade att 22,7 % drack läsk mer än 

fyra dagar i veckan och 44,2 % konsumerade frukt mer än fyra dagar i veckan. Vid 

stillasittande aktiviteter var det 79,8 % av studenterna som använde internet mer än tre timmar 

om dagen och 54,7 % såg mer än två timmar om dagen på tv (Musaiger, Awadhalla, Al-

Mannai, AlSawad & Asokan, 2015).  
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Prevalens och incidens av dental erosion och dentala 

erosionsskador 

Flera studier visar på en hög prevalens av dental erosion (Bartlett et al., 2013; Isaksson et al., 

2014; Søvik et al., 2014; Vered, Lussi, Zini, Gleitman & Sgan-Cohen, 2014) . Resultatet i en 

studie som undersökt personer mellan 15-60 år visade att 50 % hade någon form av dentala 

erosionsskador, och bland dem hade 10 % dentala erosionsskador på över 50 % av bettet 

(Vered et al., 2014). En europeisk studie visar att prevalensen av dental erosion hos individer 

mellan 18- 35 år ligger mellan 17,7 % till 54,4 % (Bartlett et al., 2013). I Norge sågs en 

prevalens på 59 % av dental erosion hos 16- 18 åringar (Søvik et al., 2014) och i en studie av 

Isaksson et al. (2014) var prevalensen av dental erosion 75 % hos 20- åringar i Sverige.  

Förutom den höga prevalensen av dentala erosionsskador i studien av Vered et al. (2014) 

framgick även att ju äldre deltagarna var desto mer dentala erosionsskador registrerades. I 

studien av Khan, Young, Law, Priest och Daley (2001) visades en linjär ökning på fler och 

större cuppings ju äldre deltagarna var. Incidensen av dentala erosionsskador studerades hos 

barn mellan tio och tolv år. Resultatet visade på en ökning av dentala erosionsskador från 32,2 

% till 42,8 % på 1½ år, vilket blev en incidens på 10,6 %. Barn som vid första 

undersökningstillfället inte visade några dentala erosionsskador hade utvecklat det på 1½ år 

(El Aidi, Bronkhorst & Truin, 2008).  

Problemformulering 

Prevalensen för dental erosion och dentala erosionsskador är idag hög globalt och i Sverige. 

Studier visar att dentala erosionsskador ökar med åldern och att svenska 20-åringar har en hög 

prevalens, detta gör att studenter är en riskgrupp då de oftast är 20 år eller äldre. De kan också 

ha en livsstil med mycket stillasittande framför data/tv/läsplatta, fysisk aktivitet och hög 

läskkonsumtion som har setts bidra till utveckling av dentala erosionsskador. Det är viktigt att 

lyfta fram denna grupp inom forskning för att få ytterligare kunskap om vilka aktuella 

riskfaktorer för och vilka attityder till dentala erosionsskador de uppvisar att de har. Genom 

forskning kan tandvården utöka sin kunskap och medvetenhet om riskfaktorer och attityder 

för denna grupp och på så sätt arbeta mer preventionsinriktat med individanpassad 

information, stödbehandling, beteendemedicinsk prevention och öka studenternas 

medvetenhet för hur de själva kan förhindra dentala erosionsskador. 
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Syfte 

Syftet med studien var att studera förekomst av riskfaktorer för och attityder till dentala 

erosionsskador hos högskolestudenter. 

Frågeställning 

 Fanns det någon skillnad mellan kön och ålder när det gäller riskfaktorer och attityd 

till dentala erosionsskador? 

Material och metod 

Design 

Studien är en prospektiv tvärsnittsstudie och data samlades in via gruppenkäter som 

besvarades individuellt. 

Population 

Populationen var studenter på Jönköpings Tekniska högskola [JTH] på Jönköping University 

[JU]. JTH hade den 8 januari 2016, 23 program med sammanlagt 46 årskurser och 2400 

studenter. Könsfördelningen var 64 % män och 36 % kvinnor och åldersfördelningen 18- 68 

år. Flest antal studerande på JTH var mellan 19- 27 år (J. Johansson, personlig 

kommunikation, 8 januari, 2016).  

Urval 

Utifrån ovanstående population gjordes ett klusterurval där de 23 programmen blev var sitt 

kluster. För att samtliga kluster skulle ha samma sannolikhet att bli dragna, gjordes ett 

obundet slumpmässigt urval (Ejlertsson, 2014) genom manuell lottning av programmen. Ett 

program drogs i taget och blev en del av urvalet om inklusionskriterierna (programmen skulle 

vara campusbaserade för att ge författarna en möjlighet att dela ut enkäterna, intresse från 

program/kursansvarig att utföra studien i respektive program och att utlämningen kunde ske 

inom författarnas tidsplan) uppfylldes. Efter tolv dragna program var det tre program som 

uppfyllde dessa inklusionskriterier. Författarna valde då att avsluta lottningen då önskad 

mängd (≥ 100) deltagare uppnåtts. En årskurs lottades sedan ut från vardera av de tre 

programmen genom ett obundet slumpmässigt urval. Dessa utgjorde det totala antalet som 
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erbjöds delta i studien (n = 138 studenter). Ytterligare inklusionskriterier var att då enkäten 

var skriven på svenska skulle studenterna kunna läsa och förstå svensk text och att 

studenterna skulle vara närvarande vid utlämning av enkäten. 

Datainsamling  

Enkät 

Enkäten hade sammanlagt 16 frågor och delades in i tre avsnitt, bakgrundsfrågor, frågor 

gällande riskfaktorer och attitydfrågor (Bilaga 2). Tre frågor var bakgrundsfrågor och avsåg 

kön, ålder och pågående utbildning. Resterande 13 frågor var slutna och avsåg riskfaktorer 

som dryckes- och matvanor, livsstilsfaktorer och attityd till dentala erosionsskador och 

konstruerades av författarna utifrån metodbok avseende konstruktion av enkätfrågor 

(Ejlertsson, 2014). Frågorna är baserade på riskfaktorer som har kunnat påvisas i tidigare 

studier och litteratur och som där visats sig påverka risken för uppkomst av dentala 

erosionsskador. Juice-, läsk-, fruktkonsumtion och tid framför dator/läsplatta/tv har hämtats ur 

Hasselkvist et al. (2014), vin, cider, sportdryck och vinäger ur Lussi och Carvalho (2014), 

sura uppstötningar ur Scaramucci et al. (2015), muntorrhet ur Hara och Zero (2014) och 

träning och attityd ur Hara et al. (2015).  

Under avsnittet riskfaktorer var svarsalternativen aldrig, sällan, en gång i veckan, två till tre 

gånger i veckan, fyra eller fler gånger i veckan, varje dag och vet ej. Frågan som berörde 

antal timmar framför dator/läsplatta/tv hade svarsalternativen aldrig, ej dagligen, upp till en 

timma om dagen, två till fem timmar om dagen, mer en fem timmar om dagen och vet ej. 

Under avsnittet attityd var svarsalternativen ja, det skulle jag, jag är tveksam, nej, det skulle 

jag inte och vet ej.  

Genomförande  

Pilottest av enkäterna gjordes på Högskolebiblioteket på JU på studenter för att kontrollera 

eventuella missförstånd gällande frågorna, tidsåtgång vid besvarandet, reliabilitet och validitet 

av enkäten. De sex första studenterna som författarna kom i kontakt med valdes ut för att 

besvara enkäten och ge feedback. Ingen förändring av enkäten gjordes efter pilottestet.  

Kontakt med aktuell kurs/programansvarig gjordes via mail och/eller telefon innan utdelning 

av enkät för att få tillåtelse att genomföra studien och bestämma lämplig plats och datum. 

Enkäten konstruerades genom enkätprogrammet ”SurveyMonkey” och skrevs ut i 

pappersform på JU. Enkäterna delades ut personligen av författarna på JTH vid ett 
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föreläsningstillfälle per program. Innan enkäterna lämnades ut gavs en kort information om 

studien, dess syfte och att det var helt frivilligt att delta (Bilaga 1). Efter utlämning av 

enkäterna gick författarna ut ur rummet. Ansvarig föreläsare samlade in enkäterna efter cirka 

tio minuter och dessa överlämnades till författarna. Sammanlagt tog muntlig information och 

besvarande av enkäter cirka 15 minuter.  

Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet kodades genom numrering och bearbetades i programmet 

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

Sciences [SPSS] Statistics version 21.0. Resultatet redovisades på gruppnivå. Alla variabler 

var kvalitativa och innefattade riskfaktorer, livsstil, attityd, kön, utbildning och åldersgrupper. 

För att besvara syftet presenterades en deskriptiv statistik av könsfördelning, åldersfördelning, 

pågående utbildning och svarsfrekvens i form av tabell och löpande text. Deltagarnas ålder 

dikotomiserades upp i grupper om yngre (19-21 år) och äldre (22-42 år) och gjordes utifrån 

medianen av åldrarna. Då en studie har visat på en ökad risk av dentala erosionsskador vid 

konsumtion av riskfaktorer mer än tre gånger i veckan (Jensdottir et al., 2004) och en annan 

studie hade dikotomiserat tid i timmar framför dator i mindre än eller lika med fem timmar 

om dagen och mer än fem timmar om dagen och sett att mer tid framför dator ökade 

konsumtionen av läsk (Hasselkvist et al., 2014), delades svarsalternativen in i två grupper: ≤ 3 

gånger i veckan, > 3 gånger i veckan samt ≤ 5 timmar om dagen och > 5 timmar om dagen. 

För att undersöka skillnader mellan grupper (kön och ålder) och riskfaktorer och attityder 

användes Chi-tvåtest med analys av korstabeller. Detta för att analysera om proportioner 

skiljer sig statistiskt signifikant åt mellan olika grupper (Ejlertsson, 2012). Statistisk 

signifikansnivå var ≤ 0,05. 

Etiska övervägande 

Urvalet av studenter i denna studie gjordes genom slumpmässigt urval enligt rättviseprincipen 

för att de i största möjliga mån representerar populationen. Informationskravet värderades när 

deltagarna i studien informerades om studiens nytta för samhället, syftet, metoden, 

innebörden av medverkan och författarnas namn och kontaktuppgifter. Informationen delgavs 

på ett sådant sätt och med ett språk som allmänheten bör kunna förstå. Autonomiprincipen 

värderades då det var frivilligt att delta och möjlighet gavs att när som helst kunna avbryta sin 
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medverkan utan påföljder eller konsekvenser. Med samtyckeskravet tog studien hänsyn till 

grupptryck genom att författarna inte var närvarande vid besvarandet av enkäterna och att en 

utomstående samlade in dem. Enkätfrågorna skrevs på ett sådant sätt så att de inte medvetet 

upplevdes känsliga, närgångna eller påträngande enligt icke skada principen. Materialet i 

denna studie förvarades inlåst och data redovisades på gruppnivå vilket tog hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Data var även avidentifierat vilket innebär anonymitet. Alla uppgifter 

som samlades in användes bara till studien enligt nyttjandekravet. En etikprövning var ej 

aktuell för denna studie då personuppgifter inte togs med och ej heller känslig information 

som till exempel brott, politiska åsikter, religion och sexualliv. Godhetsprincipen inkluderade 

studiens syfte då resultatet kan leda till bättre förutsättningar för oral hälsa (World Medical 

Association, 2013). En etisk egengranskning på Hälsohögskolan i Jönköping utfördes. 

Resultat  

Bortfall 

Totalt tillfrågades 100 stycken då 38 inte var på plats under datainsamlingen. Ytterligare 

bortfall skedde under datainsamlingen då en ej besvarade enkäten. Totalt deltog 99 studenter 

vilket ger en svarsfrekvens på 99 %. Ett internt bortfall på tre frågor förekom, två stycken för 

att flera svarsalternativ besvarades på en fråga (Fråga 12 och 13) och en fråga besvarades ej 

(Fråga 16). Dessa frågor registrerades som saknade vid dataanalysen. 

Bakgrundsfrågor 

Av de 99 deltagarna var 46,5 % kvinnor och 53,5 % män. Åldern på deltagarna var 19 till 42 

år där medelåldern var 22,6 år. Sammanlagt deltog tre utbildningar, Byggnadsteknik - 

Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik [Utb 1], Kandidatpåbyggnad – 

Produktutveckling [Utb 2] och Byggnadsteknik - Byggnadsutformning med arkitektur [Utb 3] 

(Tabell 2). 
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Riskfaktorer 

Erosiva produkter 

Resultatet visade att 24,2 % (n = 24) av deltagarna konsumerade frukt mer än tre gånger i 

veckan. Fler kvinnor åt mer frukt än män där en statistisk signifikant skillnad kunde påvisas 

mellan könen (p = 0,002). Totalt var det 17,2 % (n = 17) av deltagarna som konsumerade 

fruktjuice mer än tre gånger i veckan där kvinnorna procentuellt konsumerade mest, utan 

någon statistisk signifikant skillnad. Procentuellt fler män konsumerade läsk och 

sport/energidryck mer än tre gånger i veckan än kvinnor, där ingen statistisk signifikant 

skillnad kunde påvisas mellan könen (Tabell 3). 

Muntorrhet 

Det var procentuellt fler män som upplevde sig muntorra mer än tre gånger i veckan jämfört 

med kvinnor, ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan könen. Procentuellt 

fler deltagare i den äldre åldersgruppen visade på att vara muntorra mer än tre gånger i veckan 

jämfört med den yngre åldersgruppen, ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas 

(Tabell 3). 

 

 

 

Variabel n (%) r md �̅� 

Antal deltagare 99 (100,0)    

Kön     

Kvinna 46 (46,5)    

Man 53 (53,5)    

Ålder  19-42 22,0 22,6 

Grupp yngre 62 (62,6) 19-21 20,5 20,5 

Grupp äldre 37 (37,4) 22-42 25,0 26,2 

Utbildning     

Utb 1 36 (36,4)    

Utb 2 14 (14,1)    

Utb 3 49 (49,5)    

Tabell 2. Beskrivning av deltagarnas ålder, kön och 

pågående utbildningar 
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Frågor om 

Kvinna  

(n = 46) 

Man  

(n = 53) p-värde 

Yngre 

(n = 62)  

Äldre 

(n = 37) p-värde 

Antal dagar med       

fruktkonsumtion i veckan (n = 99)       

≤ 3 28 (60,9) 46 (86,8)  47 (75,8) 27 (73,0)  

> 3 18 (39,1) 6 (11,3)  14 (22,6) 10 (27,0)  

Vet ej 0 (0,0) 1 (1,9) 0,002* 1 (1,6) 0 (0,0) 0,880 

Antal dagar med       

fruktjuicekonsumtion i veckan (n = 99)       

≤ 3 35 (76,1) 47 (88,7)  53 (85,5) 29 (78,4)  

> 3 11 (23,9) 6 (11,3)  9 (14,5) 8 (21,6)  

Vet ej 0 (0,0) 0 (0,0) 0,115 0 (0,0) 0 (0,0) 0,445 

Antal dagar med       

läskkonsumtion i veckan (n = 99)       

≤ 3 44 (95,7) 48 (90,6)  58 (93,5) 34 (91,9)  

> 3 2 (4,3) 5 (9,4)  4 (6,5) 3 (8,1)  

Vet ej 0 (0,0) 0 (0,0) 0,445 0 (0,0) 0 (0,0) 1,000 

Antal dagar med vin och        

ciderkaraktärskonsumtion i veckan  

(n = 99)      
 

≤ 3 45 (97,8) 53 (100,0)  61 (98,4) 37 (100,0)  

> 3 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  

Vet ej 1 (2,2) 0 (0,0) 0,465 1 (1,6) 0 (0,0) 1,000 

Antal dagar med sport/energidrycks-       

konsumtion i veckan (n = 99)       

≤ 3 46 (100,0) 51 (96,2)  61 (98,4) 36 (97,3)  

> 3 0 (0,0) 2 (3,8)  1 (1,6) 1 (2,7)  

Vet ej  0 (0,0) 0 (0,0) 0,497 0 (0,0) 0 (0,0) 1,000 

Antal dagar med vinägerkonsumtion       

i veckan (n = 99)       

≤ 3 44 (95,7) 51 (96,2)  60 (96,8) 35 (94,6)  

> 3 2 (4,3) 1 (1,9)  2 (3,2) 1 (2,7)  

Vet ej 0 (0) 1 (1,9) 0,785 0 (0) 1 (2,7) 0,721 

Antal dagar av sura uppstötningar       

i veckan (n = 99)       

≤ 3 45 (97,8) 52 (98,1)  61 (98,4) 36 (97,3)  

> 3 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  

Vet ej 1 (2,2) 1 (1,9) 1,000 1 (1,6) 1 (2,7) 1,000 

Antal dagar med upplevd muntorrhet       

i veckan (n = 99)       

≤ 3 43 (93,5) 49 (92,5)  60 (96,8) 32 (86,5)  

> 3 2 (4,3) 4 (7,5)  2 (3,2) 4 (10,8)  

Vet ej 1 (2,2) 0 (0,0) 0,540 0 (0,0) 1 (2,7) 0,121 

Antal dagar med träning i veckan 

(n = 98)      
 

≤ 3 40 (88,9) 33 (62,3)  45 (73,8) 28 (75,7)  

> 3 5 (11,1) 20 (37,7)  16 (26,2) 9 (24,3)  

Vet ej 0 (0,0) 0 (0,0) 0,003* 0 (0,0) 0 (0,0) 1,000 

Tid i timmar vid 

dataskärm/Tv/Läsplatta om dagen 

(n = 98)      

 

≤ 5 36 (78,3) 39 (75,0)  49 (79,0) 26 (72,2)  

> 5 10 (21,7) 13 (25,0)  13 (21,0) 10 (27,8)  

Vet ej  0 (0,0) 0 (0,0) 0,813 0 (0,0) 0 (0,0) 0,467 

Tabell 3. Skillnad mellan kön och ålder vid riskfaktorer för dentala erosionsskador i antal och procent. 

Antal dagar i veckan (≤ 3, >3) och antal timmar om dagen (≤ 5, >5). Signifikant skillnad (p= ≤ 0,05) 

 

 

 

 

≤ 3 

> 3 

≤ 3 

> 3 

 

 Kön n (%) Åldersgrupp n (%) 

* = Statistisk signifikant skillnad 
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Livsstil 

Av deltagarna var det 23,5 % (n = 23) som spenderade tid framför data/tv/läsplatta mer än 

fem timmar om dagen, där procentuellt fler män spenderade mer tid än kvinnor och deltagarna 

i den yngre åldersgruppen spenderade mer tid än deltagarna i den äldre åldersgruppen. Ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan kön och åldersgrupper vid tid framför 

data/tv/läsplatta mer än fem timmar om dagen. Totalt var det 25,5 % (n = 25) av deltagarna 

som tränade mer än tre gånger i veckan. Det var fler män än kvinnor som tränade mer än tre 

gånger i veckan och en statistisk signifikant skillnad kunde påvisas (p = 0,003) (Tabell 3). 

Attityd 

Fler än hälften var tveksamma och ville inte förändra sina dryckesvanor (Figur 2) och 

fruktkonsumtion (Figur 3) om det fanns risk att utveckla dentala erosionsskador, där ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan kön och åldersgrupper. Även vid eventuell 

förändring av fruktkonsumtion påvisades ingen signifikant skillnad mellan kön eller 

åldersgrupper. 

 

 

Figur 2. Attityd till eventuell förändring av dryckesvanor vid risk att utveckla dentala 

erosionsskador i procent. 
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Figur 3. Attityd till eventuell förändring av fruktkonsumtion vid risk att utveckla dentala  

erosionsskador i procent. 

 

Resultatet visade att 74,5 % (n = 73) av studenterna skulle förändra sina vanor om smärta 

uppstod på grund av dentala erosionsskador i form av ilningar/isningar i tänderna utan stimuli 

från mat och dryck. Det var statistiskt signifikant fler deltagare i den äldre åldersgruppen som 

var tveksamma till denna förändring än deltagarna i den yngre åldersgruppen (p = 0,025). Om 

smärta skulle uppstå på grund av dentala erosionsskador vid matintag var det 89,8 % (n = 88) 

som skulle ändra sina vanor och vid smärta på grund av dryck var det 81,6 % (n = 80). 

Procentuellt var det fler kvinnor som var tveksamma att förändra sina vanor om smärta 

uppstod på grund av dryck än män, ingen signifikant skillnad kunde påvisas.  

Vid eventuell förändring av tändernas form på grund av dentala erosionsskador skulle 67,3 % 

(n = 66) ändra sina vanor och 24,5 % (n = 24) var tveksamma. Procentuellt fler män var 

tveksamma än kvinnor, utan någon statistisk skillnad. Om tändernas färg skulle påverkas på 

grund av dentala erosionsskador var det 50,0 % (n = 49) som skulle förändra sina vanor och 

40,8 % (n = 40) som var tveksamma. Procentuellt fler män var tveksamma till förändring än 

kvinnor utan någon statistisk signifikant skillnad. Fler deltagare i den yngre åldersgruppen var 

villiga att ändra sina vanor om tändernas färg skulle påverkas medan deltagarna i den äldre 

åldersgruppen var mer tveksamma till förändring där en statistisk signifikant skillnad kunde 

påvisas mellan åldersgrupperna (p = 0,028) (Tabell 4). 
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Frågor om 

Kvinna 

(n = 46) 

Man 

(n = 53) p-värde 

Yngre 

(n = 62) 

Äldre 

(n = 37) p-värde 

Förändring av vana             

vid smärta (n = 98)             

Ja, det skulle jag 34 (75,6) 39 (73,6)   48 (77,4) 25 (69,4)   

Jag är tveksam 8 (17,8) 10 (18,9)   7 (11,3) 11 (30,6)   

Nej, det skulle jag inte 1 (2,2) 1 (1,9)   2 (3,2) 0 (0,0)   

Vet ej 2 (4,4) 3 (5,7) 1,000 5 (8,1) 0 (0,0) 0,025* 

Förändring av vana             

vid smärta av matintag 

(n = 98)             

Ja, det skulle jag 40 (88,9) 48 (90,6)   54 (87,1) 34 (94,4)   

Jag är tveksam 1 (2,2) 2 (3,8)   1 (1,6) 2 (5,6)   

Nej, det skulle jag inte 1 (2,2) 1 (1,9)   2 (3,2) 0 (0,0)   

Vet ej 3 (6,7) 2 (3,8) 0,930 5 (8,1) 0 (0,0) 0,126 

Förändring av vana             

vid smärta av dryck 

(n = 98)             

Ja, det skulle jag 34 (75,6) 46 (86,8)   49 (79,0) 31 (86,1)   

Jag är tveksam 8 (17,8) 4 (7,5)   7 (11,3) 5 (13,9)   

Nej, det skulle jag inte 1 (2,2) 1 (1,9)   2 (3,2) 0 (0,0)   

Vet ej 2 (4,4) 2 (3,8) 0,405 4 (6,5) 0 (0,0) 0,446 

Förändring av              

vana vid påverkan             

av tändernas form 

(n = 98)             

Ja, det skulle jag 35 (77,8) 31 (58,5)   43 (69,4) 23 (63,9)   

Jag är tveksam 7 (15,6) 17 (32,1)   13 (21,0) 11 (30,6)   

Nej, det skulle jag inte 2 (4,4) 2 (3,8)   2 (3,2) 2 (5,6)   

Vet ej 1 (2,2) 3 (5,7) 0,182 4 (6,5) 0 (0,0) 0,321 

Förändring av             

vana vid påverkan             

av tändernas färg 

(n = 98)             

Ja, det skulle jag 28 (62,2) 21 (39,6)   35 (56,5) 14 (38,9)   

Jag är tveksam 14 (31,1) 26 (49,1)   21 (33,9) 19 (52,8)   

Nej, det skulle jag inte 1 (2,2) 3 (5,7)    1 (1,6) 3 (8,3)   

Vet ej 2 (4,4) 3 (5,7) 0,163 5 (8,1) 0 (0,0) 0,028* 

Tabell 4. Svar vid eventuell förändring av vana av nedanstående besvär hos kön och åldersgrupper 

i antal och procent. Signifikant skillnad (p= 0,05) 

 

 

 Kön n (%) Ålder n (%) 

* = Statistisk signifikant skillnad 



 

16 

 

Diskussion 

Resultatet visade att 24,2 % av deltagarna konsumerade frukt och 17,2 % av deltagarna 

konsumerade fruktjuice mer än tre gånger i veckan. Fler kvinnor åt mer frukt än män där en 

statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan könen Av deltagarna var det 23,5 % som 

spenderade tid framför data/tv/läsplatta mer än fem timmar om dagen, Totalt var det 25,5 % 

av deltagarna som tränade mer än tre gånger i veckan, där det var statistiskt signifikant fler 

män än kvinnor. Deltagarna var tveksamma till att förändra sina frukt- och dryckesvanor om 

det fanns risk att utveckla dentala erosionsskador. Majoriteten av deltagarna var villiga att 

förändra vanor när smärta uppkom i form av ilningar/isningar från tänderna. Det var statistisk 

signifikant fler deltagare i den äldre gruppen som var tveksamma till förändring om smärta 

uppstod utan stimuli från mat och dryck och om tändernas färg skulle påverkas.  

Metoddiskussion 

Studiedesignen prospektiv tvärsnittsstudie innebär att en grupp individer studeras vid ett 

specifikt tillfälle (Billhult & Gunnarsson, 2012). Denna studiedesign var en fördel att använda 

då studien var tidsbegränsad och ingen tid fanns för att använda studiedesigner som pågår 

under längre tid. En gruppenkät som besvaras individuellt innebär att en enkät delas ut 

samtidigt i en lokal där människor träffas regelbundet, som exempelvis studenter i en klass 

(Ejlertsson, 2014). En fördel med gruppenkät och att den var i pappersform var att det blev en 

hög svarsfrekvens, nackdel kunde vara att deltagarna upplevde sig pressade att besvara då 

enkäten lämnades ut personligen. Dock motverkades denna press något av att författarna gick 

ut ur rummet vid besvarandet av enkäten. Om studien genomförts med hjälp av en webbenkät 

hade urvalet blivit helt obundet slumpmässigt och alla studenter som gick på JTH hade haft en 

chans att delta i studien men det hade medfört en risk för lägre svarsfrekvens och kunde i sin 

tur påverkat resultatet. Tiden för information av studien och besvarande av enkäten upplevdes 

tillräcklig. 

Genom att använda sig av en pilotstudie stärktes studiens validitet och reliabilitet men hade 

med fördel kunnat innehålla fler deltagare för att stärka frågornas innehåll ytterligare och öka 

chansen att få mer feedback. Kontakt med program/kurs ansvariga via mail och/eller telefon 

var tidskrävande och påverkade tidsplanen negativt men kommunikationen fungerade bra och 

ledde till ett bra samarbete. Studien utfördes på JTH som är en del av JU och var en fördel då 

fackhögskolorna ligger på samma campusområde och kontaktuppgifter till 
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program/kursansvariga var lättillgängliga. Då flera studenter skrev sin kandidatuppsats under 

perioden som studien pågick kan det ha påverkat till en positiv medverkan genom viljan att 

hjälpa till. Det kunde också medfört till en nackdel då program/kurs ansvariga inte hade 

möjlighet att ta emot allas förfrågningar om deltagande i kandidatuppsatser, vilket bidrog till 

att bortfallet av antal program i studien blev fler än förväntat. Detta kunde påverkat resultatet 

genom att riskfaktorer och attityder kunde sett annorlunda ut i programmen som ej deltog i 

studien. 

Majoriteten av enkätens frågor besvarades av deltagarna och bidrog till ett resultat som 

besvarade syftet. När resultaten analyserades uppmärksammades några frågor som hade 

utrymme för förbättring. Frågan som berörde träning behövde förtydliga definitionen av 

träning. Enligt författarna är träning när pulsen höjs och svettproduktionen ökar genom till 

exempel att springa, gå raskt, cykla och träna på gym. Detta är något som inte framgått i 

frågan. Vid frågan som berörde tid framför dator/tv/läsplatta var det otydligt om författarna 

menade hela dagen inkluderat både skoltid/arbete och fritid eller endast fritid. Intresset för 

studien var att både skoltid/arbetstid och fritid vid tid framför dator/tv/läsplatta skulle ingå då 

tiden framför dessa kan påverka vanor så som mer läskdrickande. Frågorna som berörde 

träning och tid framför dataskärm/tv/läsplatta kan ha påverkat resultatet genom egen 

definitionstolkning av studenterna och resulterat till det interna bortfallet då studenter 

kryssade i flera svarsalternativ. Enkäten kunde haft tydligare riktlinjer där endast ett 

svarsalternativ skulle besvaras per fråga. 

Det blev även ett internt bortfall på den sista frågan som berörde attityd till förändring vid 

eventuella besvär som ilningar/isningar med och utan mat och dryck, förändring av färg och 

form då den inte besvarades. Detta kunde ha påverkat resultatet genom att frågan befann sig 

på en egen sida och det fanns en risk att missa den. Ett förtydligande i informationsbrevet av 

hur många sidor enkäten bestod av kunde förhindrat bortfallet. Det kunde även funnits 

sidnummer på enkäten. Bakgrundsfrågan gällande pågående utbildning var med för att visa på 

spridning av urvalet men togs bort vid dataanalysen då för få program deltog i studien med 

skillnader i antal studenter. Om studien hade pågått under längre tid kunde fler utbildningar 

ha ingått och frågan hade varit mer relevant att ha med. Fler utbildningar hade med fördel 

ingått i studien då det blivit en bättre spridning av programmen och i sin tur gjort resultatet 

mer representativt. 
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Resultatdiskussion 

De riskfaktorer som förekom hos studenterna var frukt- och fruktjuicekonsumtion, tid framför 

dator/tv/läsplatta och träning. Resultatet visade att män tränade mer och spenderade mer tid 

framför dator/tv/läsplatta än kvinnor. Kvinnorna konsumerade mer frukt och fruktjuice än 

män. Kvinnliga studenter kan ha en ökad risk för att utveckla dentala erosionsskador på grund 

av direkta riskfaktorer som frukt och juice och detta kan visa på att kvinnor tänker mer 

hälsosamt genom kost och fokus upplevs läggas på kroppens fördelar av den hälsosamma 

livsstilen än hur den kan påverka den orala hälsan. Män uppvisade ha mer risk att utveckla 

dentala erosionsskador på grund av indirekta riskfaktorer som träning och tid framför 

dator/tv/läsplatta. Detta kan visa på att manliga studenter har en ökad risk på grund av en 

fysisk livsstil, även om den är mindre eller mer fysisk. Det är intressant att det skiljer sig på 

vad det fanns för riskfaktor bland kvinnor och män där kvinnorna visade risk vid aktivt intag 

av syrarik kost och män visade ha en risk genom vilken livsstil de har.  

Läsk har som tidigare visats vara en stark riskfaktor för dentala erosionsskador (Jensdottir et 

al., 2004; Mulic et al., 2012b), något som deltagarna i denna studie hade en låg konsumtion av 

där 92,9 % drack läsk mindre än till tre gånger i veckan. Detta anser författarna var ett positivt 

resultat och det verkar som deltagarna har en insikt att läsk påverkar tänderna negativt, trots 

att uppgifter visar att läskkonsumtionen har ökat i Sverige (Jordbruksverket, 2014). Även att 

resultatet i studien inte visade att läskkonsumtion var en riskfaktor för dessa deltagare var det 

ändå fler män än kvinnor som konsumerade läsk. Detta överensstämmer med studierna av 

Asmyhr et al. (2012) och Hasselkvist et al. (2014). 

Trots att fruktjuice kan upplevas vara nyttigt har den erosiva potentialen hos apelsinjuice 

visats ha en negativ påverkan på tänderna under en längre tid efter intag än dryckesgruppen 

cola. Efter tre minuter hade den erosiva potentialen av cola minskat med 40 gånger jämfört 

med tre gånger hos apelsinjuice (Jensdottir et al., 2006). Detta kan visa på att kvinnor kan ha 

lika stor risk för att utveckla dentala erosionsskador som män, något som tidigare studier inte 

visat. Där hade män mer dentala erosionsskador än kvinnor (Mulic et al., 2012a; Søvik et al., 

2014).  
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Då resultatet baserades på svar utifrån frekvens i veckan och det då ansågs vara en riskfaktor 

om det skedde mer än tre gånger, visade studier av Isaksson et al. (2013) och Mulic et al. 

(2012b) att frekvens om dagen också medför risk för att utveckla dentala erosionsskador. 

Trots att riskfaktorn läsk, som i tidigare studier visat på ökad risk för att utveckla dentala 

erosionsskador (Jensdottir et al., 2004; Mulic et al., 2012b) inte framkom i denna studie 

utesluter inte det att studenterna konsumerar läsk flera gånger om dagen/dagarna när drycken 

väl konsumeras. Det vore därför intressant att se hur frekvent riskfaktorerna behöver ske om 

dagen för att ytterligare kunna identifiera riskerna för att utveckla dentala erosionsskador hos 

studenter. 

Studier har visat att kunskap om dental erosion och förekomst av dentala erosionsskador inte 

alltid påverkar förändring av livsstil, attityd och vanor (Asmyhr et al., 2012; Skudutyte-

Rysstad et al., 2013). Tveksamheten var som störst hos deltagarna när det gällde att förändra 

vanor vid fruktkonsumtion och dryckesvanor om det fanns risk för att utveckla dentala 

erosionsskador. Majoriteten var också tveksam till att förändra en vana om tändernas utseende 

(färg och form) påverkades på grund av dentala erosionsskador. Deltagarna var villiga att 

förändra sina vanor först när smärta uppkom i form av ilningar/isningar både utan och med 

stimuli i form av mat och dryck. I studien av West et al. (2013) upplevde deltagarna en 

negativ påverkan av livskvalitén när smärta uppkom. I denna studie kan detta visa på att 

deltagarnas livskvalité behöver påverkas i form av smärta från tänderna innan en förändring 

av en vana som påverkar uppkomsten av dentala erosionsskador sker. Om dentala 

erosionsskador behöver progridera till att smärta uppkommer finns det en risk att kostsamma 

och återkommande restorationer behöver utföras. 

Deltagarna i den äldre åldersgruppen var signifikant mer tveksamma till förändring av vanor 

än deltagarna i den yngre åldersgruppen när dentala erosionsskador påverkade tändernas färg. 

Detta kan bero på att betydelsen för tändernas utseende minskar vid ökad ålder. En studie av 

Hartmann och Müller (2004) visade att äldre hade mindre tendens till att vilja förändra sina 

tänders utseende. Ett tecken för att dentinet kommer exponeras är förändring av tändernas 

färg (Shellis et al., 2014) och det är då en nackdel att den äldre åldersgruppen är tveksamma 

till att förändra vanor om tändernas färg påverkas då de har en risk för att utveckla 

dentinkänslighet. 
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En hälsosammare livsstil upplevs ha en betydande roll för studenterna på JTH som då medför 

mer konsumtion av frukt, fruktjuice, och frekvent träning. För att tandhygienister och 

resterande yrkesgrupper inom tandvården ska kunna arbeta mer preventivt är det viktigt att ha 

de här riskfaktorerna i fokus vid kontakt med studenter på tandvårdskliniker runtom i landet. 

Då studenterna var villiga att förändra vanor först när smärta uppkom är det viktigt att 

tandvården jobbar mer med beteendemedicinsk prevention. Nu har forskningen inom dental 

erosion ökat (Lussi & Carvalho, 2014) men det finns fortfarande mycket kunskap kvar att 

inhämta och därför är det viktigt med mer forskning om hur alla faktorer samspelar och i 

vilken frekvens och konsumtionsmängd som utgör mest risk. 

Slutsats 

Resultatet visade att riskfaktorerna frukt- och fruktjuicekonsumtion, tid framför 

dator/tv/läsplatta och frekvens av träning förekom procentuellt i den undersökta gruppen, där 

kvinnor och män kan ha lika stor risk för att utveckla dentala erosionsskador men med olika 

typer av riskfaktorer. Studenterna visade på en tveksamhet till förändring av vanor om det 

fanns en risk för att utveckla dentala erosionsskador, men om skadorna redan inträffat i form 

av ilningar/isningar var majoriteten motiverad till förändring.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej 

Vi är två studenter som går termin sex på tandhygienistprogrammet, på Hälsohögskolan 

Jönköping University (JU). Vi håller på att skriva vår kandidatuppsats om dentala 

erosionsskador (frätskador på tänderna). Syftet är att studera förekomst av riskfaktorer för och 

attityder till uppkomst av frätskador på tänderna hos studenter på Jönköpings Tekniska 

Högskola (JTH). Studien kommer att utföras genom datainsamling via en enkät med 16 

frågor. Enkäten kommer att ta cirka tio minuter att besvara och frågorna behandlar 

fruktkonsumtion, dryckeskonsumtion, munhälsa, livsstil och attityd till dentala 

erosionsskador. 

Deltagandet i denna studie är helt frivillig och du kan lämna in enkäten obesvarad. Du har 

alltid rätt att avbryta din medverkan utan några följdfrågor eller risk för negativa följder i dina 

fortsatta studier på JU. Deltagandet är anonymt och dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Enkäten du lämnar in kommer att kodas för att dina svar inte ska gå att urskilja 

och svaren kommer att redovisas på gruppnivå. Besvarade enkäter kommer att förvaras inlåsta 

och enbart användas till denna studie. 

När kandidatuppsatsen är färdig finns det möjlighet att ta del av resultatet genom utskick av 

studien till programansvariga på JTH. 

Vid frågor, kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Classon                                                                  Emma Johansson 

student Tandhygienistprogrammet                                student Tandhygienistprogrammet 

Mail: clli1386@student.ju.se                                        Mail: joem1388@student.ju.se 

 

Handledare 

Hanna Ahonen, universitetsadjunkt Tandhygienistprogrammet 

Mail: hanna.ahonen@ju.se 
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