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Introduktion: Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem i världen. Karies är en väl utbredd 

sjukdom globalt. Både karies, övervikt och fetma är multifaktoriella sjukdomar som har 

kostvanor och socioekonomi som gemensamma riskfaktorer. Världshälsoorganisationen (WHO) 

har därför tagit fram strategier i försök att förebygga och kontrollera karies och viktökning bland 

barn.  

 

Syfte: Att beskriva kariesprevalensen hos barn i åldrarna 2-12 år med övervikt och fetma 

 

Frågeställningar: Vilken är kariesprevalensen hos barn med övervikt och fetma jämfört med 

normalviktiga?  

 

Metod: Litteraturstudien bygger på insamlad data från vetenskaplig litteratur publicerad 2007- 

2014 

 

Resultat: Nio av 16 studier visade att barn med övervikt och fetma hade högre kariesprevalens 

än normalviktiga barn, medan sju artiklar inte kunde påvisa någon statistiskt signifikant 

association. Några studier visade att socioekonomiska faktorer och fermenterbara kolhydrater var 

signifikant associerat till ökad kariesprevalens. En artikel visade att konsumtion av fettrik mat 

var vanligt förekommande bland barn med övervikt eller fetma.  

 

Konklusion: Trots att flera av studierna visade en association mellan karies, övervikt och fetma 

är slutsatsen av denna litteraturstudiestudie att det föreligger en tvetydig association mellan 

karies, övervikt och fetma bland barn. Några studier som visade en association antydde att 

sockerkonsumtion var en gemensam riskfaktor. Studier som inte visade någon association 

hänvisade till att karies, övervikt och fetma inte hade identisk etiologi. Vidare forskning behövs 

som inkluderar korrelerande faktorer till både karies samt övervikt och fetma för att studera 

området närmare. 
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1. Introduktion 

Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem med ökande prevalens världen 

över (Lobstein 2004). De senaste 50 åren har utbudet och tillgängligheten av mat 

ökat väsentligt. I takt med detta har också övervikt och fetma i befolkningen ökat. 

Övervikt och fetma har nästan fördubblats sedan 1980-talet, och fetma är numera 

den femte ledande risken för dödsfall globalt (Världshälsoorganisationen [WHO] 

2013b). I Sverige var år 2012 cirka 15-20 % barn överviktiga, och globalt var fler än 

42 miljoner barn under 5 år överviktiga år 2010 (Hjern 2012).  

 

I WHO:s världsrapport för oral hälsa registrerades kariesprevalensen till att vara 60-

90 % bland skolbarn (Petersen 2003). I Sverige har den senaste rapporten från 

Socialstyrelsen (2013) visat på en förbättring i tandhälsan bland barn, men globalt 

finns fortfarande kontinenter där kariesprevalensen är hög. I Asien och Amerika har 

sjukdomen blivit omfattande, medan en låg prevalens har setts på den afrikanska 

kontinenten (Petersen 2003).  

 

1.1 Riktlinjer för sockerintag 

WHO har under 2014 tagit fram nya riktlinjer och rekommendationer för 

sockerkonsumtion på grund av att karies och fetma numer ses som 

folkhälsoproblem. Syftet var att ge rekommendationer om konsumtion av fria 

sockerarter i ett försök att förebygga och kontrollera förekomst av karies och 

viktökning bland barn och vuxna. Detta eftersom en energität kost innehållande 

höga mängder fett och socker i kombination med minskad fysisk aktivitet leder till 

fetma (WHO 2014). Riktlinjerna kan komma att vara ett viktigt verktyg för att 

minska sockerkonsumtionen. WHO har baserat riktlinjerna på en systematisk review 

och metaanalys av Te Morenga med medarbetare (2013), som har påvisat att intag 

av sockerhaltiga produkter tenderar att öka kroppsvikten. Ytterligare en review-

studie (Moynihan & Kelly 2014) som WHO (2014) har tagit del av visade att 

kariesprevalensen ökade vid intag av sockerhaltiga produkter.   

 

1.2 Övervikt och fetma 

Chan och Woo (2010) har definierat fetma som ett tillstånd av överskott eller 

onormal mängd fett i fettvävnaden, vilket bidrar till ett försämrat hälsotillstånd.  

Orsaken till fetma och övervikt antas vara ett för högt energiintag i förhållande till 

energiförbrukning och det finns en rad olika tillstånd och sjukdomar som associeras 

med fetma. Några av sjukdomarna är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, 

cancer, gallblåsesjukdom, höga blodfetter, sömnapné, artros samt nedsatt fertilitet 

(Chan & Woo 2010).  Trots sambandet mellan övervikt och fetma och olika 

sjukdomstillstånd har barn och ungdomar visat sig ha bristande kunskap om fetma 

och övervikt. Sylvetsky med medarbetare (2013) har undersökt kunskapsnivån om 

fetma bland barn och ungdomar i åldrarna 9-14 år i USA. Studien visade att barn 
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och ungdomar attribuerar övervikt och fetma till faktorer såsom genetik eller 

långsam ämnesomsättning, och inte till livsstil eller matvanor.  

Undersökningspopulationen var även tveksam till egna livsstilsförändringar.  

 

Övervikt och fetma i barnåren ökar risken för övervikt och fetma i vuxen ålder. 

Därigenom ökar även sjukdomsrisken då tillstånden främst är associerade med 

förhöjd risk för diabetes typ 2 i vuxen ålder (Park et al. 2013).  

 

Enligt Chan och Woo (2010) är orsaken till fetma multifaktoriell. Fetma involverar 

komplexa interaktioner mellan genetisk bakgrund, hormoner och olika sociala och 

miljömässiga faktorer, till exempel stillasittande livsstil och ohälsosamma 

kostvanor. Samma författare har visat att den arbetsrelaterade fysiska aktiviteten har 

minskat och att fritiden präglas allt mer av datorspel och tevetittande.  

 

1.3 Mätmetoder övervikt 

Det finns flera olika sätt att registrera övervikt och fetma på hos barn. Den 

vanligaste metoden är BMI (body mass index) som anger relationen mellan vikt och 

längd. BMI räknas ut genom att ta kroppsvikten i kilogram dividerat med 

kroppslängden i kvadrat. BMI över 25 kg/m
2
 definieras som övervikt hos vuxna och 

över 30 kg/m
2
 som fetma (WHO 2013b). 

 

Enligt Chan och Woo (2010) är BMI inte rättvisande för växande individer eftersom 

barn ändrar kroppssammansättning och proportioner under uppväxten. Trots detta är 

vikt och längd fortfarande enkelt att mäta och den mest använda metoden (Chan & 

Woo 2010). För att få en mer anpassad definition för övervikt och fetma bland barn 

har det tagits fram ett flertal referenskurvor relaterade till barnets ålder och kön. 

Cole med medarbetare (2000) har på initiativ av IOTF (International obesity task 

force), utarbetat en referenskurva som kan användas på barn i åldrarna 2-18 år för 

att definiera undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Metoden tar fram vad 

barnets BMI skulle motsvara hos en vuxen och benämns i Sverige isoBMI. För 

uträkning av isoBMI gäller samma tillvägagångssätt som gäller för uträkning av 

BMI hos vuxna. Resultatet tolkas däremot annorlunda och med hjälp av en tabell 

beräknas gränsvärden beroende på ålder och kön. I åldrarna 2-18 år skiljer sig 

klassificeringen för övervikt och fetma gentemot BMI hos vuxna. Från 18 års ålder 

följer tabellens gränsvärden samma BMI-värden för övervikt och fetma som gäller 

för vuxna. Tabellen har sedan olika gränsvärden för att anpassas till barnets ålder 

och kön. Till exempel har ett yngre barn ett gränsvärde som är lägre än ett äldre 

barn. Gränsvärdena är dessutom lägre hos flickor, än hos pojkar (Cole et al. 2000).  

 

Ett annat index för vikt som beskrivs är DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry). 

Metoden går ut på att registrera fettmassan genom helkroppsröntgen och kan 

genomföras på både barn och vuxna (Taylor et al. 2000).  

 

1.4 Karies etiologi 

Karies är en multifaktoriell kronisk sjukdom som kan ge upphov till smärta och 

tandförlust. Faktorer som visat sig vara av betydelse för kariesutveckling är; 



 

3 
 

frekvent intag av sockerhaltiga produkter, förekomst av bakterier som 

mutansstreptokocker och lactobaciller, dålig munhygien samt otillräcklig 

fluortillförsel (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2007). 

Mutansstreptokocker och lactobaciller kan omvandla den kolhydratrika kosten till 

syra, som i sin tur blir skadlig för tänderna. Karies utvecklas främst där mikrobiella 

plackansamlingar får ligga ostörda och inte avlägsnas vid mekanisk rengöring, som 

vid tandborstning och approximal rengöring. Biofilm, även kallad dentalt plack, 

leder inte nödvändigtvis till karies, men är en förutsättning för kariesprocessen 

(Fejerskov et al. 2008).  

 

Den syra som bildas av mutansstreptokocker och lactobaciller kan medföra en 

sänkning av pH-värdet < 5,5 i placken och som kan kvarstå minst en timme. Detta i 

sin tur leder till att mineraljonerna i tanden utlöses och det uppstår en 

demineralisering av tandytan (Bardow et al. 2008). Upprepande demineraliseringar 

av tanden ger kariesrelaterad substansförlust vilket sker när pH-värdet i placket 

ligger på < 5,5 för emalj och < 6,3 för dentin. Mineraljonerna kan återföras, 

remineraliseras till tandytan om de sura perioderna är korta och sällan 

förekommande.  Det vill säga genom att undvika småätande av sockerhaltiga 

produkter mellan de fasta måltiderna som rekommenderas vara tre huvudmål och 

två mellanmål per dag (Ten Cate et al. 2008).  

 

Karies som drabbar barn i åldrarna 12-30 månader brukar benämnas ECC (early 

childhood caries). ECC skiljer sig från vanlig karies då den i första hand drabbar de 

primära incisiverna och molarerna i överkäken. Sjukdomen drabbar vanligen släta 

tandytor, och har oftast ett snabbt progressionsförlopp (Kidd et al. 2008). Orsaken 

till ECC beskrivs av Van Palenstein Helderman med medarbetare (2006) och anses 

bero på otillräcklig munhygien i kombination med sackaroshaltig kost och dryck, 

såsom sötade drycker i nappflaska. Wyne (1999) har klassificerat sjukdomen i tre 

olika typer beroende på svårighetsgrader. Typ 1 innebär mild till moderat 

svårighetsgrad och involverar skador på första molarer och/eller incisiver i 

överkäken. Typ 2 är moderat till svår och omfattar incisiver i överkäken samt 

molarer beroende på ålder och sjukdomsförlopp. Typ 3 innefattar alla tänder och 

benämns som svår (Wyne 1999).  

 

1.5 Kariesdiagnostik 

Initial karies syns kliniskt på emaljytan som vitaktiga områden med mikroskopisk 

substansförlust och rå yta (Kidd & Fejerskov 2004). På röntgen syns kariesskadan 

approximalt som en V- eller U-formad svärtning med varierande djup i emaljen men 

som inte når fram till emalj-dentingränsen, eller som når fram till eller obetydligt 

genombryter emalj-dentingränsen, men utan tydlig utbredning i dentinet. Klinisk 

manifest karies är en klart iakttagbar substansförlust i emalj- och dentin. På röntgen 

syns kariesskadan approximalt som en svärtning, radiolucens genom emaljen och 

med tydlig utbredning i dentinet (Edward 2006).  
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1.6 Kariesindex 

DMFT (decayed missed filled teeth) är ett index som ger information om 

kariesprevalens för permanenta tänder; alltså hur många tänder som är drabbade av 

karies, extraherade på grund av karies eller som har fått fyllningsterapi på grund av 

karies (WHO 2013a). För primära tänder gäller samma index fast skrivs med 

gemener; dmft. Ett exempel på en mer detaljerad kariesregistrering är DMFS 

(decayed missed filled surfaces), där antal kariesdrabbade permanenta tänders ytor 

registreras, alternativt dmfs för primära tänders ytor. Två andra index som är vanligt 

förekommande är deft och defs. Dessa redovisar kariesförekomsten där deft står för 

antalet kariesskadade extraherade primära tänder, och defs är antalet kariesskadade 

extraherade fyllda tandytor på primära tänder (Edward 2006). 

 

Socialstyrelsens (2013) senaste epidemiologiska data visade att DFT bland 12-

åringar i Sverige var 0,73. Detta visade på en förbättring sedan år 2011 då 

medelvärde DFT för 12-åringar var 0,80.  

 

1.7 Socker, kost och karies 

Kost och karies har ett starkt samband (Utreja et al. 2010; Zero et al. 2008). Ett 

födoämnes kariesframkallande effekt utgörs av innehållet av sockerarter och 

stärkelse. Sockerarter benämns efter molekylstorleken; monosackarider och 

disackarider. Glukos, fruktos och galaktos är monosackarider, medan sackaros, 

maltos och laktos är disackarider. Sockerarterna kan lätt metaboliseras och jäsas till 

syra av kariogena bakterier såsom mutansstreptokocker och lactobaciller, och utgör 

därför grund för kariesrisk. Sackaros anses vara den mest kariesframkallande 

sockerarten eftersom kariogena bakterier snabbt metaboliserar sockret till syra (Zero 

et al. 2008). Även glukos och fruktos anses till viss del vara kariesframkallande 

(Utreja et al. 2010).  

 

Pradhan med medarbetare (2011) har studerat salivens funktioner och oral 

clearance, eliminationshastighet av kolhydrater från munhålan. Kolhydraterna i 

sackaroshaltig kost, som karameller, choklad, russin och honung har lång clearance. 

Dessa livsmedel har en klibbig konsistens samt förmåga att fästa på tandytan och 

därmed fördröjs eliminationen från munhålan och kariesrisken ökar. Det sistnämnda 

har framförallt uppmärksammats i den välkända Vipeholmsstudien där Gustafsson 

med medarbetare (1954) studerade sambandet karies och socker på människor med 

psykisk funktionsnedsättning i Lund under åren 1947-1951. Studiens resultat fick 

stort genomslag eftersom den visade att frekvent intag av klibbiga och söta 

produkter mellan måltiderna ökade kariesförekomsten hos studiegruppen 

(Gustafsson et al. 1954).  

 

En måltid som innehåller mycket socker är mer skadlig för tänderna än en måltid 

innehållande mindre mängd socker, eftersom sockerarterna lätt bryts ner av 

bakterierna som bildar syra (Bardow et al. 2008). Ett frekvent intag av kolhydrater, 

såsom socker är dock en större riskfaktor för kariesutveckling än sockermängden. 

Enligt Nordenram (2012) utgör ett intag av fler än 5-6 måltider om dagen en risk för 
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karies eftersom intagsfrekvensen är hög och därmed syraproduktionen. Detta medför 

ett lågt pH-värde över tid. 

 

Enligt Zero med medarbetare (2008) betraktas även stärkelse som 

kariesframkallande. Stärkelse är en polysackarid som består av glukos. 

Stärkelsemolekylerna kan under upphettning och mekanisk process, genomgå en rad 

olika förändringar i en process kallad gelatinisering. Gelatinisering innebär att 

produkterna genom förhöjd temperatur blir mer klistriga. Produkter med ökad 

gelatinisering är mer känsliga för enzymatisk nedbrytning, vilket i längden leder till 

syrapåverkan i en oral miljö. Chankanka med medarbetare (2011) har undersökt 

riskfaktorer för karies hos barn och påvisat en signifikant association mellan 

kariesuppkomst och intag av stärkelse. Exempel på livsmedel som innehåller 

stärkelse och som genomgått upphettning är potatischips.  

 

1.8 Fluor  

Fluor är en viktig skyddsfaktor för karies där regelbunden användning av 

fluortandkräm har en kariesförebyggande effekt (Marinho et al. 2003).  

Enligt Ellwood med medarbetare (2008) är fluor ett grundämne och som har en 

betydande roll för de- och remineralisering av tandytan. En tillräckligt hög 

koncentration under tillräckligt lång tid bromsar utlösning av kalciumfosfatkristaller 

i emalj och dentin samt underlättar remineralisering efter en syraattack. Fluor har 

också visats sig kunna minska bakteriernas syraproduktion. Fluor från svald föda 

och vatten distribueras från blodplasman till alla vävnader och organ i kroppen, och 

under tändernas bildning inlagras därför fluor från blodbanan. Det är 

blodflödeshastigheten som avgör hur snabbt fördelningen till organen sker. Njuren 

har, i jämförelse med blodplasman högst fluorkoncentration. Fluor är ett mycket 

reaktivt ämne som snabbt binder till mineraliserade vävnader. Successivt binds 

fluoridjonerna till tänderna och hydroxylapatit och fluorapatit bildas. Fluorapatit är 

mer syraresistent än hydroxylapatit. Under tillväxten av skelettet, vid den aktiva 

mineraliseringen återfinns högst fluorhalt. Därför inlagras fluor i tandens 

hårdvävnad, emalj, dentin och cement före tändernas frambrott från 5:e 

fostermånaden (Ellwood et al. 2008).  

 

När tänderna sedan har erupterat tillförs fluor genom tandkräm, sugtabletter, 

sköljvätskor, lacker och geler (SBU 2007).  Det finns starkt vetenskapligt underlag 

för att daglig användning av tandkräm med fluor är en effektiv kariesförebyggande 

metod (Guido et al. 2011). Karies kan reduceras genom att borsta tänderna med 

fluortandkräm två gånger om dagen. Detta har, oavsett intag och frekvens av 

kolhydrater, visats motverka karies. Tandkräm utan fluor hade inte samma 

förebyggande effekt som fluortandkräm (Duggal et al. 2001). Enligt nationella 

riktlinjer för svensk vuxentandvård finns det centrala rekommendationer angående 

åtgärder vid till exempel förhöjd kariesrisk. Rekommendationerna gäller endast då 

basprofylax utförs som är tandborstning med fluortandkräm 1500 ppm två gånger 

per dag (Socialstyrelsen 2011).  
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1.9 Socioekonomi 

Karies och fetma är multifaktoriella sjukdomar som båda har associerats till bland 

annat kostvanor och socioekonomiska faktorer (Marshall et al. 2007). Föräldrars 

utbildningsnivå och ekonomiska tillgångar har visat sig vara en bidragande faktor 

till både karies och fetma bland barn. Mekanismerna bakom detta samband anses 

vara bristande kunskap om hälsosamma livsmedel, men också på grund av 

begränsad ekonomisk tillgång till sådana livsmedel (Marshall et al. 2007).  

 

1.10 Tandhygienistens roll 

Tandhygienistens yrkesroll regleras av ett flertal lagar som till exempel 

Tandvårdslagen (SFS 1985:125), Patientskadelag (SFS 1996:799) och 

Sekretesslagen (SFS 1980:100). Tandhygienistens arbete ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen 

2005). Vad gäller munhälsovetenskap ska tandhygienistens kompetens bland annat 

omfatta diagnostik av karies och parodontit, samt att tillgodose patientens 

munhälsobehov med hänsyn till fysiska, psykiska, sociala samt kulturella behov och 

förutsättningar. Eftersom tandhygienistens yrkeskompetens omfattar såväl 

sjukdomsbehandlande som förebyggande åtgärder, ska också tandhygienisten 

identifiera och aktivt förebygga hälsorisker, samt att motivera patienter till 

livsstilsförändring. Tandhygienisten ska alltid se till hela människan och hennes 

livssituation för att främja god munhälsa (Socialstyrelsen 2005).  

 

En reviewartikel av Yuan (2012) anger att både karies och fetma är multifaktoriella 

sjukdomar som båda korrelerar till kostvanor. Det är därför av stort intresse utifrån 

ett tandhygienistperspektiv att analysera den aktuella vetenskapliga litteraturen och 

beskriva eventuella associationer mellan kariesprevalens, övervikt och fetma hos 

barn. 

2. Syfte  

Att beskriva kariesprevalensen hos barn i åldrarna 2-12 år med övervikt och fetma.  

2.1 Frågeställning  

Vilken är kariesprevalensen hos barn med övervikt och fetma jämfört med 

normalviktiga? 

3.  Material och metod 

3.1 Design 

En litteraturstudie. 

3.2 Definition av begrepp 

Den första tanduppsättningen kan benämnas som primär och innefattar 

mjölktandsbettet. Den andra uppsättningen tänder kan benämnas som det 
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permanenta bettet och utgörs av 32 tänder med visdomständerna inräknat (Edward 

2006).   

 

I resultatet har samtliga studier använt sig av BMI som metod för att registrera 

övervikt/fetma. Yen och Hu (2013) inkluderade utöver BMI även, TSF (Triceps 

skinfold thickness) och WHI-index (Weight-for-high). TSF benämns 

kalipermetoden på svenska och går ut på att mäta fettmassa med ett så kallat 

kaliperinstrument. Med hjälp av instrumentet som liknar en klämma, mäts 

hudveckstjockleken på armar men även på lår och mage. Därefter analyseras den 

procentuella fettmassan med hjälp av en kroppsfettmonitor i förhållande till 

kroppslängd (Yen & Hu 2013).  

WHI-index beräknas genom att ta vikt dividerat med längd. Därefter divideras 

värdet med den förväntade vikten och längden för den specifika åldern. I studien av 

Yen och Hu (2013) klassificerades WHI-index enligt mager (<0,8), underviktig 

(0,8-0,89), normalvikt (0,9-1,09), övervikt (1,1–1,19) och fetma (>1,2) (Yen & Hu 

2013).  

I resultatet benämns McCarthy´s viktklassificering. Detta är en utformad tabell med 

olika referensvärden för barns vikt i åldrarna 5-18 år. WHO´s vikttabeller utgår från 

BMI (Costacurta et al. 2011), medan McCarthys vikttabell är framtagen genom mått 

på den exakta fettmassan med hjälp av DXA. McCarthys tabell definierar 

referensvärdena efter undervikt, normalvikt, övervikt samt fetma (McCarthy et al. 

2006).  

 

3.3 Databaser 

Databaserna PubMed och CINAHL har utnyttjas för att hitta relevant vetenskaplig 

litteratur. PubMed är en databas inom områdena medicin, omvårdnad, odontologi, 

hälso- och sjukvårdssystem samt andra närliggande ämnen. CINAHL är en databas 

för oral hälsa, omvårdnad och närliggande områden.  

3.4 Sökord 

Sökord som har använts är BODY MASS INDEX, DENTAL CARIES, OBESITY 

och OVERWEIGHT. Dessa var vedertagna MeSH-termer i PubMed alternativt 

Headings i CINAHL.  

3.5 Urval 

De begränsningar som använts vid samtliga sökningar i PubMed och CINAHL var 

artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter de senaste 10 åren, och berörde barn i 

åldrarna 2-12 år och som innehöll abstrakt. Endast artiklar med tillgång till fri 

fulltext inkluderades. Sökord kombinerades för att komprimera utbudet av artiklar. 

Begränsningen Exclude Medline records användes vid samtliga sökningar i 

databasen CINAHL för att undvika de artiklar som sökningen i PubMed genererat. 

För att undvika dubbletter av artiklar för sökorden BODY MASS INDEX, 

OBESITY och OVERWEIGHT i kombination med DENTAL CARIES, användes 

NOT mellan sökordskombinationerna i PubMed och CINAHL vilket genererade i 

totalt 158 artiklar (Tabell 1).  
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3.5.1 Urval 1 

I första urvalet lästes samtliga 158 vetenskapliga artiklars titlar och de med relevans 

för studiens syfte och frågeställning valdes ut. Totalt återstod 49 artiklar till urval 2. 

3.5.2 Urval 2 

I andra urvalet granskades de utvalda titlarnas abstrakt och de med relevans för 

studiens syfte och frågeställning valdes ut. Totalt återstod 35 artiklar till urval 3.  

3.5.3 Urval 3 

I tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet. Totala antalet artiklar relevanta till 

studiens syfte och frågeställning resulterade i 20. 

Tabell 1. Sökningar gjorda i PubMed och CINAHL. Sökord och sökresultat.  

Databas 

Sökdatum 

Sökord/ 

Sökordskombinationer 

Antal 

träffar 

Urval 1 

(Titel) 

Urval 2 

(Abstrakt) 

Urval 3 

(Fulltext) 

Valda 

artiklar 

PubMed 

20141110 

1. Overweight 24 141     

PubMed 

20141110 

2. Dental Caries 14 109     

PubMed 

20141110 

3. Body Mass Index 13 689     

PubMed 

20141110 

1 AND 2 118 41 33 18 14 

PubMed 

20141110 

2 AND 3 NOT 1 22 4 2 2 2 

CINAHL 

20141111 
1. Obesity 3092     

CINAHL 

20141111 
2. Dental Caries 538     

CINAHL 

20141111 
3. Body Mass Index 1001     

CINAHL 

20141111 

1 AND 2 16 2 0 0 0 

CINAHL 
20141111 

2 AND 3 NOT 1 2 2 0 0 0 

Totalt   49 35 20 16 

 

3.6 Kvalitetsbedömning 

En granskningsmall inspirerad av Willman och Stoltz samt Forsberg och 

Wengström (2008) användes för att granska, analysera och bearbeta 

resultatartiklarna i urval 3 (Bilaga 1). Mallarna innehöll frågor som kunde besvaras 

med Ja eller Nej. Svaret Ja gav ett poäng och Nej gav noll poäng. Artiklarnas poäng 

omvandlades till procenttal. Artiklarnas kvalitet bedömdes som god om procenttalet 

var 80-100 %, vilket åtta artiklar uppfyllde. Medelgod kvalitet bedömdes uppnå 70-

79 %, vilket åtta artiklar uppfyllde. Fyra artiklar med procenttal under eller lika med 

69 % bedömdes som bristfälliga och användes inte i resultatet. Totalt uppfyllde 16 

artiklar urvalskriterierna och låg till grund för resultatet.  
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3.7 Etiska överväganden 

De utvalda artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter som kräver etiskt 

tillstånd för genomförande av studier. Samtliga studier som ingår i litteraturstudien 

är etiskt granskade. Resultatet av artiklarna har redovisats utan tolkningar eller 

förvanskning av källornas resultat. 

4. Resultat 

Resultatet har insamlats från 16 vetenskapliga artiklar (Bilaga 1). Av dessa var 

tretton tvärsnittsstudier, en prospektiv studie, en prospektiv kohortstudie, och en var 

longitudinell studie. Nio av de granskade artiklarna kom fram till ett statistiskt 

signifikant samband mellan karies, övervikt och fetma. Sju artiklar hade inte funnit 

någon statistisk signifikant ökad kariesprevalens hos överviktiga barn eller barn med 

fetma.  

4.1 Primära tanduppsättningen 

Åtta artiklar inkluderade barn med enbart primära tänder (Norberg et al. 2012; 

Trikaliotis et al. 2011; Hong et al. 2008; Vázquez-Nava et al. 2009; Bagherian & 

Sadeghi 2013; Yen & Hu 2013; Rezende Costa et al. 2013; Alm et al. 2011). En 

artikel visade att underviktiga barn hade högre kariesprevalens (Norberg et al. 

2012). Två artiklar kunde inte påvisa någon association mellan karies, övervikt och 

fetma (Yen & Hu 2013; Rezende Costa et al. 2013). En artikel visade att barn med 

fetma hade högre kariesprevalens (Alm et al. 2011). Fyra studier visade att 

överviktiga barn och barn som låg i riskzonen för övervikt hade högre 

kariesprevalens (Trikaliotis et al. 2011; Hong et al. 2008; Vázquez-Nava et al. 2009; 

Bagherian & Sadeghi 2013).  

I en studie av Norberg med medarbetare (2012) studerades associationen karies och 

BMI bland svenska 5-åringar. Överviktiga barn eller barn med fetma hade inte 

högre kariesprevalens i jämförelse med underviktiga barn eller normalviktiga barn. 

Däremot visade studien att underviktiga barn och barn med låg vikt hade statistiskt 

signifikant högre kariesprevalens (2,00 dft respektive 1,27 dft) än normalviktiga 

barn (0,65 dft) (Norberg et al. 2012). I motsats till detta fann både Trikaliotis med 

medarbetare (2011) och Hong med medarbetare (2008) en association mellan karies, 

övervikt och fetma. Trikalotis med medarbetare (2011) visade att överviktiga barn i 

åldrarna 3-5,5 år hade högre kariesprevalens (1,88 dmfs) än den normalviktiga (0,74 

dmfs) och underviktiga gruppen (1,02 dmfs). Hong med medarbetare (2008) 

studerade 2-6-åringar och resultatet visade ett statistiskt signifikant samband mellan 

kariesprevalens och högt BMI i åldrarna 5-6 år. De barn som låg i riskzonen till 

övervikt och de barn som var överviktiga hade högre kariesprevalens (3,6 dft 

respektive 2,6 dft) än normalviktiga barn (1,9 dft). Deltagarnas kostvanor 

registrerades genom 24-timmars recall, men visade inget statistiskt signifikant 

samband vad gäller den procentuella fördelningen av kariesprevalens bland BMI 

grupperna (Hong et al. 2008).  

Vázquez-Nava med medarbetare (2009) påvisade en statistiskt signifikant 

association mellan kariesprevalens och övervikt i den primära uppsättningen tänder 

hos barn i åldrarna 4-5 år från Mexico. Förskolebarn som låg i riskzonen till 
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övervikt och överviktiga barn hade signifikant högre risk att få karies, samt att dessa 

barn hade högre kariesprevalens (1,51 deft) än gruppen normalviktiga barn (0,70 

deft). Resultatet redovisade även att 63,0 % av barnen som konsumerade socker 

(kakor, godis, choklad, sockrade drycker) mer än en gång i veckan under ett halvår 

hade karies. Studiens resultat visade också att barn som konsumerade fermenterbara 

kolhydrater mer än en gång i veckan under ett halvår hade 2,34 gånger högre risk att 

utveckla karies än barn som inte gjorde det (Vázquez-Nava et al. 2009).  

I en studie av Bagherian och Sadeghi (2013) undersöktes associationen mellan 

karies och BMI. Studien omfattade 400 barn i åldrarna 30-70 månader och 

genomfördes i Iran. Barnen delades in i två grupper efter klinisk undersökning; en 

kariesfri grupp och en grupp med svår ECC. I den kariesfria gruppen var andelen 

underviktiga 30,2 %, normalviktiga 37,4 %, risk för övervikt 13,4 % och överviktiga 

19 %. I gruppen svår ECC var andelen underviktiga 11,7 %, normalviktiga 44,4 %, 

risk för övervikt 13,7 % och överviktiga 30,2 %.  Resultatet visade att överviktiga 

barn hade högre kariesprevalens och svår ECC (Bagherian & Sadeghi 2013). 

Yen och Hu (2013) studie visade ingen association mellan karies och fetma bland 3-

6 åringar i Taiwan. Kariesprevalensen bland deltagarna var totalt 73 % varav 55 % 

av dessa hade omfattande kariesangrepp (> 4 deft). Den totala andelen barn med 

högt BMI, det vill säga antingen överviktiga barn eller barn med fetma uppgick till 

14 %. Rezende Costa med medarbetare (2013) kom fram till liknande resultat. Deras 

studie genomfördes på 6-åriga barn i Brasilien, och visade heller ingen signifikant 

association mellan karies, övervikt och fetma i primära och permanenta dentitionen. 

Däremot visade resultatet att lägre familjeinkomster var signifikant associerat till 

kariesprevalens bland dessa barn. 

I en longitudinell studie av Alm med medarbetare (2011) studerades sambandet 

karies, övervikt och fetma i en svensk population. Studien omfattade 671 barn som 

1988 var 1 år. Dessa barn följdes sedan upp vid 3,6,15 och 20 års ålder. Vad gällde 

3-åringar sågs inget samband mellan karies, övervikt och fetma. Däremot hade 6-

åringar med fetma statistiskt signifikant högre kariesprevalens (3,74 defs) jämfört 

med normalviktiga barn (3,09 defs). Vid 6-års ålder var incidensen för barn med 

enbart fetma 2,5 gånger större att få karies jämfört med 6-åringar med normalvikt 

vilket var statistiskt signifikant (Alm et al. 2011).  

4.2 Primära och permanenta tanduppsättningen 

I fem av de 16 studierna undersöktes barn med både primära och permanenta tänder 

(Elangovan et al. 2013; Wu et al. 2012; Costacurta et al. 2011; Gerdin et al. 2008; 

Willerhausen et al. 2007). Två av dessa studier visade att barn med övervikt och 

fetma hade statistiskt signifikant högre kariesprevalens jämfört med normalviktiga 

barn (Costacurta et al. 2011; Willerhausen et al. 2007). En artikel visade att barn 

med enbart fetma hade högre kariesprevalens (Gerdin et al. 2008). I två studier 

fanns ingen association mellan karies, övervikt och fetma (Elangovan et al. 2013; 

Wu et al. 2012).  

Elangovan med medarbetare (2013) visade ingen statistiskt signifikant association 

mellan kariesprevalens och BMI bland 6-12-åringar i Indien. Trots detta visade 

resultatet att kariesprevalensen ökade, i både primära och permanenta dentitionen i 
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takt med ökat BMI. Resultatet visade också att barn med fetma konsumerade mer 

fettrik mat och snacks jämfört med de övriga grupperna. I en studie gjord av Wu 

med medarbetare (2012) analyserades sambandet fetma och karies hos kinesiska 7-

12-åringar. Kariesprevalensen jämfördes mellan den överviktiga och normalviktiga 

gruppen. Barn med antingen övervikt eller fetma tillhörde den överviktiga gruppen. 

Studiens resultat kunde inte påvisa att barn med övervikt eller fetma hade högre 

kariesprevalens än den normalviktiga gruppen. 

Costacurta med medarbetare (2011) jämförde i sin studie både BMI och DXA (Dual 

energy X-ray Absorptiometry) med kariesprevalens hos italienska 6-12-åringar. 

Barnen delades sedan in efter undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma enligt två 

olika viktklassificeringar; WHO:s och McCarthy:s. Studien visade att barn med 

övervikt och fetma som undersöktes med DXA enligt WHO:s indelning hade högre 

kariesprevalens än normalviktiga barn i både primära och permanenta dentitionen. 

De överviktiga barnen hade 1,90 dmft respektive 3,16 DMFT och gruppen fetma 

hade 2,45 dmft respektive 2,64 DMFT jämfört med de normalviktiga barnen som 

hade 1,54 dmft respektive 2,34 DMFT. För barn som undersöktes med DXA enligt 

McCarthy:s indelning kunde en högre kariesprevalens (2,40 dmft respektive 3,10 

DMFT) utläsas hos barn med fetma jämfört med normalviktiga barn (1,20 dmft 

respektive 1,88 DMFT). Det visade sig också att barn med fetma hade mer karies än 

överviktiga barn enligt denna indelning. DXA enligt WHO:s och McCarthy:s 

indelningar visade signifikant samband mellan karies, övervikt och fetma, medan 

BMI enligt WHO och McCarthy:s indelningar inte påvisade detta sambandet 

(Costacurta et al. 2011).  

I en retrospektiv kohortstudie undersökte Gerdin med medarbetare (2008) 

associationen mellan karies, BMI och socioekonomi hos 2 303 svenska barn, födda 

1991. Resultatet visade att barn med fetma, men inte överviktiga barn hade fler 

kariesdrabbade tänder än barn som inte led av fetma. Men associationen var inte 

statistiskt signifikant förrän barnen var 12 år gamla. Barn som led av fetma vid 4-års 

ålder hade 1,1 DFT när de var 12 år gamla. Barn som var normalviktiga vid 4-års 

ålder hade 0,7 DFT vid 12 års ålder. Studien visade även att barn med övervikt och 

fetma vid 4-års ålder och som var normalviktiga vid 5-, 7- och 10-års ålder, 

uppvisade färre approximala kariesskador jämfört med barn som var normalviktiga 

från 4-10 års ålder. Samtidigt hade de 4-åringar som fortfarande led av fetma eller 

var överviktiga vid 5-, 7- och 10-års ålder signifikant fler approximala kariesskador 

jämfört med normalviktiga barn i samtliga åldrar. Forskargruppen påvisade också att 

kariesprevalensen minskade i takt med ökad socioekonomisk status. 

Socioekonomiska parametrar var inkomst, utbildning, social- och hyresbidrag 

(Gerdin et al. 2008).  

Willerhausen med medarbetare (2007) studerade 1 290 skolbarn i åldrarna 6-11 år 

och påvisade en signifikant association mellan kariesprevalens, övervikt och fetma i 

både primära och permanenta tänder.  Resultatet visade högre kariesprevalens bland 

barn med övervikt (2,3 dft respektive 0,85 DFT), och barn med fetma (2,21 dft 

respektive 0,82 DFT) jämfört med underviktiga (1,43 dft respektive 0,38 DFT) och 

normalviktiga barn som hade 1,82 dft respektive 0,53 DFT. I takt med ökad ålder 

minskade antalet kariesfria tänder. Vid 6-års ålder var 53 % kariesfria och vid 11-års 

ålder var endast 14 % kariesfria. Daglig sockerkonsumtion var signifikant korrelerat 
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till kariesprevalens och 44 % av samtliga barn rapporterade att de åt något sött 

dagligen (Willerhausen et al. 2007). 

4.3 Permanenta tanduppsättningen 

Tre artiklar inkluderade barn med enbart permanenta tänder (Tramini et al. 2009; 

Alves et al. 2013; Qadri et al. 2014). En av dessa studier visade att barn med 

övervikt och fetma hade högre kariesprevalens än låg- till normalviktiga barn (Qadri 

et al. 2014). Två studier visade ingen association mellan karies, övervikt och fetma 

(Tramini et al. 2009; Alves et al. 2013).  

Tramini med medarbetare (2009) fann ingen signifikant association mellan BMI och 

kariesprevalens bland franska 12-åriga barn. Däremot visade forskargruppen att 

sockerkonsumtion var signifikant associerat till ökad kariesprevalens. Alves med 

medarbetare (2013) som också undersökte 12-åringa barn, visade heller ingen 

signifikant association mellan BMI och kariesprevalens i sin studie.  

I en prospektiv tvärtsnittstudie av Qadri med medarbetare (2014) studerades 

förhållandet mellan BMI och karies hos tyska barn i åldrarna 9-12 år. Barnens vikt, 

kariesstatus och dess socioekonomiska status registrerades vid studiens början och 

efter ett och ett halvt år. Vid start var 76 % låg- till normalviktiga (iso-BMI < 25), 

och 24 % överviktiga/feta (iso-BMI >25). Vid första undersökningstillfället hade 

gruppen överviktiga/feta barn statistiskt signifikant högre kariesprevalens (0,70 

DMFT) jämfört med gruppen låg- till normalviktiga barn (0,56 DMFT). Vid 

uppföljningsperioden ett och ett halvt år senare hade 14 % av gruppen låg- till 

normalviktiga barn utvecklat nya kariesskador, medan 19 % i den överviktiga/feta 

gruppen hade utvecklat nya kariesskador. En association sågs vad gäller ökning av 

karies bland gruppen med övervikt och fetma, men det uppnådde inte signifikant 

association (Qadri et al. 2014).  

5. Diskussion 

Föreliggande litteraturstudie visade att nio studier redovisade att barn med övervikt 

och fetma hade signifikant högre kariesprevalens än normalviktiga barn, medan sju 

artiklar inte visade någon signifikant association. En studie rapporterade även att 

barn med låg vikt hade statistiskt signifikant högre kariesprevalens än normalviktiga 

barn.  

5.1 Resultatdiskussion 

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie har studerat associationen med en hypotes 

om att kostvanor som bidrar till övervikt och fetma ökar kariesrisken. Utifrån 

resultatet diskuteras tänkbara orsaker till varför vissa artiklar visade en association 

mellan karies, övervikt och fetma, medan andra inte.  

 

Nio studier visade att överviktiga barn och/eller barn med fetma hade högre 

kariesprevalens än låg och/eller normalviktiga barn. Orsaken till varför barn med 

övervikt eller fetma hade högre kariesprevalens har inte studerats i artiklarna. Några 

av artiklarna med positivt resultat har inkluderat sockerkonsumtion som en variabel 

i sina studier. Vazques-Nava med medarbetare (2009), Willerhausen med 
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medarbetare (2007) och Tramini med medarbetare (2009) kunde påvisa att 

sockerkonsumtion var associerat till ökad kariesprevalens. I en fallkontrollstudie 

studerades relationen mellan konsumtion av sötade drycker och fetma bland barn. 

Studiens resultat visade att barn som konsumerade sötade drycker hade högre risk 

att drabbas av fetma jämfört med barn som inte konsumerade dessa drycker (Ochoa 

et al. 2007). Alm med medarbetare (2011) medger att detta kan vara en möjlig 

förklaring till associationen mellan karies, övervikt och fetma som många av 

artiklarna i denna litteraturstudie har visat.  

 

Några artiklar visade att socioekonomiska faktorer var signifikant associerat till 

kariesprevalens (Gerdin et al. 2008; Rezende Costa et al. 2013). I en annan studie av 

Blomquist och Bergström (2007) studerades socioekonomi i förhållande till BMI. 

Resultatet visade att låg socioekonomisk status var relaterat till en högre prevalens 

av fetma bland barnen. Ingen av artiklarna i denna litteraturstudie kunde påvisa 

denna association men socioekonomi kan vara en gemensam riskfaktor för både 

karies, övervikt och fetma (Blomqusit & Bergström 2007; Gerdin et al. 2008; 

Rezende Costa et al. 2013).  

 

Levnadsförhållanden och hälsovillkor skiljer sig åt från olika länder, vilket innebär 

att socioekonomi är en viktig aspekt att beakta inom detta forskningsområde (Viner 

et al. 2012). Orsaken till varför socioekonomi är en riskfaktor för övervikt och fetma 

är inte helt studerad. Troliga förklaringar beskrivs som bristande medvetenhet om 

hälsorisker, okunskap om näringsvärden i livsmedel, kulturella skillnader i livsstil 

och svaga ekonomiska resurser (Blomquist & Bergström 2007). Övervikt och fetma 

kan också bidra till social marginalisering, vilket påverkar hälsan på flera plan. 

Utanförskap kan leda till sämre självkänsla, vilket i sin tur kan kopplas till 

svårigheter att förändra ett beteende på grund av bristande tro på sin förmåga (Viner 

et al. 2012). 

 

Tre artiklar visade att det fanns en association mellan karies, övervikt och fetma 

endast bland äldre barn (Hong et al. 2008; Alm et al. 2011; Gerdin et al. 2008). En 

möjlig förklaring till detta beskrivs vara att kariesprocessen, som hos yngre barn går 

snabbare om barnet uppvisar ohälsosamma vanor, medan ökningen av kroppsvikten 

går långsammare (Alm et al. 2011).   

 

Resterande sju studier har inte kunnat påvisa en association mellan karies, övervikt 

och fetma (Rezende Costa et al. 2013; Yen & Hu 2013; Elangovan et al. 2013; Wu 

et al. 2012; Norberg et al. 2012; Tramini et al. 2009; Alves et al. 2013). Flera av 

dessa artiklar anger att karies främst är relaterat till intagsfrekvens medan fetma, 

bortsett från genetiska faktorer är relaterat till miljömässiga faktorer inklusive ett för 

högt intag av energirik mat och dryck. Etiologin av karies, övervikt och fetma är 

enligt författarna inte identiska. Barn med övervikt och fetma intar inte fler mål om 

dagen än normalviktiga barn, men de konsumerar en mer energität kost (Tramini et 

al. 2009) Dessutom menar Maffeis et al. (2008) att barn med övervikt och fetma 

konsumerar en mer saltrik kost framför sötade livsmedel. Samma författare 

studerade energiinnehållet och sältan i snacks, tv-tittande och idrott som oberoende 

variabler till att förutse fetma bland barn (Maffeis et al. 2008). Överkonsumtion av 
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fet kost hade mindre inflytande på kariesutveckling jämfört med sockerhaltig kost 

(Tramini et al. 2009).  

En annan aspekt var att samtliga studier har använt sig av BMI som 

registreringsmetod för övervikt, fetma och karies. Chan och Woo (2012) anger att 

BMI inte är rättvisande för växande individer. Detta styrks av Costacurta med 

medarbetare (2011) som i sin studie visade att mätmetoden med DXA, som mäter 

fettmassan, var en mer pålitlig metod än BMI. Detta kan också ge en förklaring till 

att studierna i denna litteraturstudie inte kunde påvisa en entydig association mellan 

karies, övervikt och fetma.  

Till skillnad från övriga artiklar visade Norberg med medarbetare (2012) att 

underviktiga barn hade högre kariesprevalens än övriga BMI- grupper. En möjlig 

förklaring till detta ansågs vara att föräldrar till underviktiga barn var mer måna om 

att deras barn skulle äta och serverade därför mat mer ofta, vilket ökade 

intagsfrekvensen. 

I ett fåtal studier undersöktes barnens egenvårdsvanor (Yen & Hu 2013; Wu et al. 

2013; Alves et al. 2013; Vázquez-Nava et al. 2009). En studie visade att barn som 

borstade tänderna två eller tre gånger per dag hade låg kariesprevalens (Alves et al. 

2013). En annan studie visade att kariesförekomsten var vanligare bland barn som 

endast borstade tänderna < 1 gång per dag (Vázquez-Nava et al. 2009). I Sverige 

rekommenderas föräldrarna att borsta sina barns tänder från den dagen den första 

primära mjölktanden har erupterat då fluor har visat sig vara effektivt i 

kariesförebyggande syfte och vid behandling av kariesaktiva patienter (SBU 2002). 

Den svenska tandvården rekommenderar tandborstning med fluortandkräm 1000-

1500 ppm fluorhalt två gånger per dag (Jensen & Kohout 1988).  

 

Föreliggande litteraturstudie visar på tvetydliga associationer mellan karies, övervikt 

och fetma bland barn. Troligen är det snarare en komplex interaktion mellan 

hälsobeteenden, sociala bestämningsfaktorer och genetiska faktorer som driver de 

båda sjukdomsprocesserna. Därför är det lämpligt att i framtida forskning ta hänsyn 

till olika riskfaktorer för att undersöka orsakssamband mellan karies, övervikt och 

fetma.   

Tidigare review-studier av Silva med medarbetare (2013) och Kantonovitz med 

medarbetare (2006) bekräftar också denna otydliga association. Orsaken beskrevs 

vara de många granskade artiklarnas evidens där endast en artikel med hög evidens 

kunde visa en direkt association mellan fetma och karies. Det behövs mer forskning 

för att fastställa associationen mellan övervikt, fetma och karies. I longitudinella 

studier kan en mer rättvis bild av barnets BMI påvisas. Barns vikt och längd 

förändras naturligt under tillväxten vilket kan innebära att övervikten och fetman 

endast existerar under en kort period i livet. Det är också viktigt att i framtida 

forskning utgå från en och samma definition på övervikt och fetma bland barn för att 

få en rättvisande bild av överviktsproblematiken bland barn världen över. 

Denna litteraturstudie är viktig kunskap för tandvården då karies, övervikt och fetma 

är ett växande globalt problem med påvisade gemensamma riskfaktorer som kost 

och socioekonomi. Tandhygienistens kompetens innefattar bland annat 

förebyggande arbete mot karies, och en viktig del i det arbetet är att utvärdera varje 
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individs riskfaktorer för kariessjukdom. Tandhygienisten har inte bara möjlighet att 

påverka den enskilda patientens kostvanor, utan har också ansvar för utförande av 

folkhälsoarbete. Information om kostens påverkan för kariessjukdom bör därför ske 

av flera olika instanser för att förebygga karies, men också som i ett led att på sikt 

förebygga övervikt och fetma bland barn genom ökad kostmedvetenhet. Det krävs 

samarbete av olika aktörer som tandvården, skolor och barnavårdscentraler för att 

skapa hälsofrämjande miljöer för barn.   

 

5.2 Metoddiskussion 
 

Resultatindelning 

Eftersom resultatet inte speglar ett specifikt mönster gällande övervikt, fetma och 

kariesprevalens hos den studerade åldersgruppen, har det varit svårt att dela in 

resultatet i lämpliga rubriker. Den lämpligaste indelningen bedömdes därför vara 

efter barnens dentitioner vid en given ålder. I en mer omfattande systematisk 

litteraturstudie kan det vara befogat att dela upp resultatet i olika vikt-grupper; 

övervikt, fetma, risk för övervikt och undervikt. I denna litteraturstudie har denna 

indelning övervägts, men underlaget bedömdes vara för smalt för att visa utslag av 

kariesprevalens i de olika vikt-grupperna. Det är möjligt att i en mer omfattande 

systematisk litteraturstudie studera en bredare åldersgrupp, samt ha ett större 

tidsintervall.  

Artiklarnas kvalitet 

En styrka i studien är att alla resultatartiklar är etiskt granskade och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter. Samtliga artiklar har granskats genom en granskningsmall 

för att bedöma dess kvalitet vilket har medfört att litteraturstudiens trovärdighet 

ökat. I studien gjordes en tidsmässig begränsning för att få tillgång till den senaste 

forskningen inom ämnet. Av de 16 artiklar som ingår i resultatet är 8 publicerade 

under 2012 och senare vilket kan ses som en styrka. Tretton studier var 

tvärsnittsstudier vilket innebär att datainsamlingen sker vid ett tillfälle, och det går 

därför inte att uttala sig om kausala samband enbart associationssamband mellan 

variabler. Endast en studie var longitudinell vilket innebär att deltagarna studeras 

vid flera tillfällen och starkare design att studera kausala samband, eftersom barn 

som växer ändrar kroppssammansättning som kan innebära att dess BMI även 

förändras. En annan svaghet för denna litteraturstudie kan anses vara att den endast 

har utförts av en författare, vilket innebär att enbart en författare har granskat och 

bedömt artiklarnas kvalitet.  

Viktklassificeringar 

En svaghet vid datainsamlingen var att data i artiklarnas resultat grupperades i olika 

viktklassificeringar eftersom populationerna representerar olika länder. Detta har 

medfört att vissa artiklar har grupperat barn efter undervikt, normalvikt, risk för 

övervikt och övervikt, medan andra har använt sig av den nationella standarden av 

Cole med medarbetare (2000) där indelningen sker efter undervikt, normalvikt, 

övervikt och fetma. Detta kan påverka litteraturstudiens reliabilitet. På grund av att 
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ett flertal klassificeringssystem och definitioner för övervikt och fetma har använts i 

artiklarna, har det varit svårt att särskilja dessa två begrepp i denna litteraturstudie.  

Andelen övervikt och fetma 

Andelen överviktiga barn och barn med fetma i artiklarna är också varierande. En 

del artiklar beskriver prevalensen som låg, medan andra anser att prevalensen av 

övervikt och fetma var i likhet med landets övriga epidemiologiska data för 

populationen som undersökts. En svaghet kan utläsas i de artiklar som beskriver 

prevalensen av övervikt och fetma som låg, eftersom resultatet inte kan läsas rättvist 

mot populationen.  

Registreringsmetod karies 

En annan svaghet med studien var att flertal av artiklarna enbart registrerat manifest 

karies och inte initiala kariesangrepp. Detta kan ha resulterat i en snedfördelning av 

kariesprevalensen bland studiedeltagarna, vilket i sin tur kan ha påverkat 

litteraturstudiens resultat.  

De flesta studierna har använt sig av visuell inspektion i munhålan för att registrera 

karies. Costacurta med medarbetare (2011) använde sig av både visuell inspektion 

och röntgenbildstagning för att registrera karies. Tre studier beskrev att de använde 

sig av röntgenbildstagning för kariesdiagnostik men då endast på individuella 

indikationer (Norberg et al. 2012; Alm et al. 2011; Gerdin et al. 2008).  

De olika registreringsmetoderna har lett till en svaghet vid jämförelser.  

 

5.3Konklusion 

Trots att majoriteten av artiklarna visade en association är slutsatsen av denna studie 

att det föreligger en tvetydlig association mellan karies, övervikt och fetma bland 

barn. Några studier som visade en association antydde att sockerkonsumtionen var 

en gemensam riskfaktor. Artiklar som inte visade någon association hänvisade till 

att karies, övervikt och fetma inte hade identisk etiologi. Det är därför av stor vikt 

att tandvårdspersonal beaktar en samlad bild av riskfaktorer för karies, övervikt och 

fetma i mötet med dessa barn. Vidare forskning behövs som inkluderar korrelerande 

faktorer till både karies samt övervikt och fetma för att studera området närmare.   
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7. Bilagor  

 

Bilaga 1 

Tabell 1: Artiklar till resultatet 

Författare/År/Kvalitet Syfte Urval Metod/Design Resultat 

Yen & Hu 2013 

Kvalitetsgrad 75 % 

  

 

Att undersöka sambandet 

mellan karies och fetma bland 

förskolebarn 

329 förskolebarn i 

åldrarna 3-6 år var 

slumpvis utvalda 

från 80 förskolor 

Klinisk kariesundersökning, vikt, 

längd, armomfång och fettmängd. 

Frågeformulär om kost, egenvård, 

medicinsk bakgrund  

Fetma var inte associerat 

med karies  

Elangovan, A., 

Mungara, J. & Joseph, 

E. 2013 

Kvalitetsgrad 75 % 

Att avgöra om det finns ett 

samband mellan BMI och 

karies hos barn, samt att ta reda 

på vilken roll kosten har på 

detta 

510 barn i åldrarna 

6-12 år valdes 

slumpmässigt ut från 

privata och statligt 

ägda skolor 

Barnens orala hälsa undersöktes 

kliniskt och kariesprevalens 

noterades. BMI räknades ut. 

Barnet/föräldern noterade kosten 

under tre dagar 

Karies ökade i takt med 

vikt, men sambandet var 

inte statistiskt signifikant 

Bagherian, A. & 

Sadeghi, M. 2013 

Kvalitetsgrad 75 % 

Att studera om karies och BMI 

har ett samband 

400 barn i åldrarna 

30-70 månader 

valdes slumpmässigt 

ut från 12 privata och 

statligt ägda skolor 

BMI och klinisk 

kariesundersökning 

Överviktiga barn hade 

högre kariesprevalens 

Rezende Costa, L., 

Daher, A. & Goretti 

Queiroz, M. 2013 

Kvalitetsgrad 75 % 

Att analysera förhållandet 

mellan ECC och BMI, samt 

sociala faktorer som kan 

förknippas till både karies och 

ohälsosam vikt 

303 barn i åldern 6 år 

ingick i studien 

tillsammans med 

familjens husdoktor 

Socioekonomiska faktorer genom 

ett frågeformulär, BMI och visuell 

kariesundersökning med enbart ljus 

BMI var inte associerat till 

karies 

Wu, L., Chang, R., Mu, 

Y., Deng, X., Wu, F., 

Zhang, S. & Zhou, D. 

2012 

Kvalitetsgrad 75 % 

Att utvärdera korrelationen 

mellan karies och fetma, samt 

att utforska kariesrelaterade 

risk och skyddsfaktorer 

Barn i åldrarna 7-12 

år blev inbjudna till 

en gratis 

undersökning av 

munhälsan via en 

tidningsannons.  280 

barn deltog.  

BMI och klinisk 

kariesundersökning 

Ingen korrelation sågs 

mellan fetma/övervikt och 

karies 

Alves, LS., Susin, C., 

Damè-Teixeira, N. & 

Maltz, M. 2013 

Kvalitetsgrad 83 % 

Att studera associationen 

mellan vikt och karies bland 

skolbarn 

1837 skolbarn i 

åldern 12 år valdes 

slumpmässigt ut från 

privata och statligt 

finansierade skolor 

Klinisk kariesundersökning och 

BMI. Frågeformulär till föräldrar 

angående barnets orala hälsa och 

familjens socioekonomiska status 

Kariesprevalens var inte 

signifikant associerat till 

övervikt och fetma 

Norberg, C., Hallström 

Stalin, U., Matsson, L., 

Thorngren-Jerneck, K. 

& Klingberg, G.2012 

Kvalitetsgrad 92 % 

Att analysera förhållandet 

mellan karies och BMI 

920 5-åringa barn 

från Skåne län valdes 

ut 

Data för barnens vikt hämtades från 

vårdcentralen och tandhälsostatus 

hämtades från barnets 

tandvårdsklinik 

Överviktiga barn och barn 

med fetma hade inte högra 

kariesprevalens än andra 

Gerdin, EW., Angbratt, 

M., Aronsson, K., 

Eriksson, E. & 

Johansson, I. 2008 

Kvalitetsgrad 75 % 

Att utvärdera sambandet mellan 

karies och BMI samt 

socioekonomisk status 

2303 barn  födda 

1991valdes ut.  Data 

från tidigare 

rutinkontroller 

användes för längd, 

vikt och karies 

Klinisk kariesundersökning och 

röntgen vid indikation, BMI mättes 

av utbildade sjuksköterskor, 

socioekonomisk status inhämtades 

med hjälp av barnets adress 

Barn med fetma hade fler 

kariesdrabbade tänder än 

icke feta barn. Barn med 

fetma vid 4-års ålder hade 

fått mer karies vid 12-års 

ålder 

Willerhausen, B., 

Blettner, M., Kasaj, A. 

& Hohenfellner, K. 

2007 

Kvalitetsgrad 75 % 

Att undersöka sambandet 

mellan kariesfrekvens och BMI 

1290 skolbarn i 

åldrarna 6 och 11 år 

valdes ut från 5 olika 

skolor med olika 

social bakgrund 

Klinisk kariesundersökning, BMI 

samt intervju angående barnets 

egenvårdsvanor och dagliga intag 

av sötsaker 

En signifikant association 

mellan övervikt och karies 

observerades 
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Vazquez-Nava, F., 

Vazquez-Rodriguez, 

EM., Saldivar-Gonzalez, 

AH., Lin-Ochoa, D., 

Martinez-Perales, GM., 

Joffre-Velazquez, VM. 

2009 

Kvalitetsgrad 83 % 

Att fastställa sambandet mellan 

fetma och karies 

1160 barn i åldrarna 

4-5 år valdes ut. 

Dessa barn hade 

följts longitudinellt 

sedan 4 månaders 

ålder som tidigare 

ingått i ett annat 

projekt 

Enkät angående barnets kostvanor 

och egenvård, BMI och klinisk 

kariesundersökning 

Fetma var associerat till 

karies. Barn med fetma 

hade mer karies än 

normalviktiga barn 

Alm, A., Isaksson, H., 

Fåhraeus, C., Koch, G., 

Andersson-Gäre, B., 

Nilsson, M., Birkhed, D. 

& Wendt, L-K. 2011 

Kvalitetsgrad 92 % 

Att studera sambandet mellan 

övervikt/fetma och karies från 

förskoleålder till ung vuxen 

ålder 

671 barn har följts 

från 1-20 år.  

Sambandet övervikt/fetma och 

karies registrerades vid åldern 

3,6,15 och 20 års ålder genom 

klinisk kariesundersökning och 

BMI 

Vid 6 års ålder var oddsen 

för barn med fetma 2,5 

gånger högre att få karies 

jämfört med 6-åringar med 

normalvikt 

Costacurta, M., Di 

Renzo, L., Bianchi, A., 

Fabiocchi, F., De 

Lorenzo, A. & Docimo, 

R. 2011 

Kvalitetsgrad 75 % 

Att utvärdera förhållandet 

mellan barnfetma och karies 

107 friska barn i 

åldrarna 6 och 12 år 

valdes ut från 

barntandvården 

BMI, Dual X-ray Absorptiometry 

(mätning av kroppsfett), 

rötgenologisk och klinisk 

kariesundersökning 

Överviktiga barn och barn 

med fetma hade högre 

kariesprevalens än 

normalviktiga vid mätning 

med DXA 

Tramini, P., Molinari, 

N., Tentscher, M., 

Demattei, C. & Schulte, 

A.G. 2009 

Kvalitetsgrad 83 % 

Att bedöma förekomst av BMI 

och kariesprevalens 

835 skolbarn i åldern 

12 år ingick i studien 

från 12 slumpmässigt 

utvalda skolor 

Klinisk kariesundersökning, BMI 

och frågeformulär till föräldrar om 

frekvensen av söta intag 

Det fanns ingen signifikant 

skillnad i kariesprevalens 

hos de olika BMI 

grupperna   

Trikaliotis, A., Boka, 

V., Kotsanos, N., 

Karagiannis, V. & 

Hassapidou, M. 2011 

Kvalitetsgrad 83 % 

Att undersöka relationen 

mellan karies och BMI 

361 barn i åldrarna 

3-5,5 år valdes ut 

från 18 förskolor 

Klinisk kariesundersökning och 

BMI 

Överviktiga barn hade 

signifikant högre 

kariesprevalens jämfört 

med låg- och 

normalviktiga barn 

Hong, L., Ahmed, A., 

McCunniff, M., 

Overman, P. & Mathew, 

M. 2008 

Kvalitetsgrad 75 % 

Fastställa sambandet mellan 

fetma och karies 

1507 barn mellan 2-6 

år valdes ut från ett 

register (NHANES)  

Klinisk kariesundersökning, 

enkäter, BMI och kostanamnes 

Signifikant association 

mellan karies och fetma för 

barn i åldrarna 60-72 

månader. Barn i riskzonen 

för övervikt hade högre 

kariesprevalens än 

normalviktiga barn  

Qadri, G., Alkilzy, M., 

Feng, Y-S. & Splieth, C. 

2014 

Kvalitetsgrad 100 % 

Att fastställa förhållandet 

mellan BMI och karies och för 

att undersöka kariesprognosen 

efter ett och ett halvt års 

uppföljning 

694 tyska skolbarn i 

åldrarna 9-12 år 

valdes ut från 18 

skolor 

Klinisk kariesundersökning, enkät 

och BMI 

BMI var associerat till 

kariesprevalens. 

Sambandet nådde dock inte 

riktigt en statistiskt 

signifikant nivå.  
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Bilaga 2 

Granskningsmallar 
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