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Útdráttur 

Tilgangur: Þessi ritgerð er liður í lokaverkefni til B.S. gráðu vorið 2015 í tannsmíði frá 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Leitað var svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hver er þekking íþróttamanna og almennings á neyslu pre-

workout drykkja í tengslum við tannheilsu? Hvert er sýrustig pre-workout drykkja, er 

grundvöllur fyrir því að áætla að slíkir drykkir valdi glerungseyðingu? Hver er þörfin 

á aukinni fræðslu á notkun pre-workout drykkja? Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að 

kanna neyslu og þekkingu Íslendinga á pre-workout drykkjum í tengslum við tannheilsu. 

Glerungseyðingarmáttur pre-workout (PWD) drykkja var metinn út frá prósentu 

þyngdartapi tannbrota á tilraunastofu. Út frá niðurstöðum væri hægt að meta hvort að 

þörf sé á meiri þekkingu á notkun drykkjanna. 

Aðferðir: Gerð var megindleg rannsókn. Rafrænum spurningalista var dreift um netið. 

Spurningalistinn samanstóð af 29 spurningum og var opinn öllum þeim sem vildu taka 

þátt. Niðurstöður voru settar upp á myndrænan hátt í töflur og gröf. Samanburður var 

gerður á milli aldurs, kynja og íþróttaiðkunar. Sýrustig tíu mismunandi pre-workout 

drykkja var mælt með pH greiningu. Glerungseyðingarmáttur þeirra var skoðaður út frá 

prósentu þyngdartapi tannbrota sem legið höfðu í drykkjarsýnum í 9 daga. Sambærilegar 

íslenskar og erlendar rannsóknir voru notaðar til samanburðar á niðurstöðum. 

Niðurstöður: Alls tóku 533 þátt í rafrænni spurningakönnun sem lögð var fyrir og af 

þeim neyttu 80% þátttakenda pre-workout drykkja. 87% af þeim voru íþróttamenn og 

66% almenningur. 70% unglinga undir 18 ára neyttu drykkjanna. 87% íþróttamanna og 

89% almennings hafði ekki fengið fræðslu um áhrif PWD á tannheilsu. Sýrustig pre-

workout drykkjanna var að meðaltali pH 4,1 og meðal prósentu þyngdartap tannbrotanna 

8,6%. Hæsta prósentu þyngdartap úr rannsókninni mældist 14,3%. 

Ályktun: Niðurstöður sýna að þekking er lítil á áhrifum pre-workout drykkja á 

tannheilsu. Þeir valda glerungseyðingu að einhverju leyti, en minni hætta stafar þó af 

þeim samanborið við  íþróttadrykki, líkt og Gatorade. Upplýsa mætti neytendur betur um 

rétta neysluhætti súrra drykkja, til að lágmarka hættu á glerungseyðingu. 

Lykilorð: Pre-workout drykkir, fæðubótarefni, tannheilsa, sýrustig, glerungseyðing.  
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Abstract 

Purpose: This thesis is a project towards a B.S. degree in dental technology from the 

Faculty of Odontology at the University of Iceland. It’s purpose was to seek answers to 

the following research questions: What is the knowledge of athletes and the public on 

consumption of pre-workout drinks in regards to dental health? What is the pH value 

of pre-workout drinks, are there grounds to assume those kind of drinks lead to dental 

erosion? Is there requirement to increase knowledge regarding use of  such drinks? 

The primary goal of this study was to examine the consumption and knowledge of 

Icelanders on pre-workout (PWD) drinks in relation to oral health. The erosive effect of 

pre-workout drinks was determined as the percentage weight loss of tooth pieces in vitro. 

The results could help assess if more knowledge is needed on uses of those drinks. 

Methods: The study used quantitative research methods. An online questionnaire was 

distributed throughout the internet. The questionnaire consisted of 29 questions, which 

was open to anyone willing to participate. Results were set up graphically as charts and 

graphs. Groups were compared regarding age, gender and sports activity. The pH value 

of ten different pre-workout drinks was determined as the percentage of tooth loss of 

tooth pieces after immersion in the drinks for 9 days. Icelandic and foreign studies were 

used to comparison with the results. 

Results: A total of 533 participated in the online questionnaire, 80% of the participants 

consumed pre-workout drinks. 87% of them were athletes and 66% public. 70% 

adolescents under 18 years of age consumed these drinks. 87% of athletes and 89% of the 

public had not received any information about the impact of PWD on dental health. The 

average pH level of pre-workout drinks was 4,1 and the average percentage of tooth loss 

was 8,6%. The highest percentage of tooth loss measured 14,3%. 

Conclusion: The results show that knowledge is poor on affects of pre-workout drinks 

on dental health. They cause dental erosion in some extent, but they are of much less 

danger compared to other sports drinks, like Gatorade. Consumers should be informed of 

the proper consumption of acidic drinks to minimize the risk of dental erosion.  

Keywords: Pre-workout drinks, sports supplements, dental health, pH value, dental erosion. 
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Þessi ritgerð er tileinkuð tannheilsuteymi Íslands, sem í sameiningu sjá um að fræða 

íslensku þjóðina um forvarnir í von um að bæta framtíðar tannheilsu hennar. 
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Formáli  

Höfundur er Rannveig Hildur Guðmundsdóttir, hún lauk stúdentsprófi árið 2010 frá 

Verzlunarskóla Íslands. Rannveig er nemi í tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands. Hún hóf þriggja ára nám sitt í tannsmíði haustið 2012, og stefnir á að útskrifast 

þaðan í júní 2015. Þetta rannsóknarverkefni var unnið á vorönn 2015, undir leiðsögn 

Ingu B. Árnadóttur prófessor, og gildir sem 16 ECTS eininga lokaverkefni til BS gráðu. 

Tannsmiðir eru hluti af tannheilsuteyminu1, sem vinnur saman að því að bæta tannheilsu 

íslensku þjóðarinnar. Meðal annars með forvörnum. Sífellt koma nýir drykkir á 

markaðinn og nauðsynlegt er að skoða hvort að neysla á þeim gæti haft skaðleg áhrif á 

tannheilsu. Margir eru farnir að neyta pre-workout duft íþróttadrykkja. Ekki fundust 

neinar rannsóknir hér á landi um glerungseyðandi áhrif pre-workout drykkja á tennur né 

hvert sýrustig þeirra væri. Því þótti mikilvægt að skoða það nánar. 

Neysla Íslendinga á pre-workout drykkjum var könnuð og hver þekking þeirra væri á 

áhrifum slíkra drykkja á tennur. Samanburður var gerður á milli kynja, aldurs og 

íþróttaiðkunar. 

Niðurstöður gætu sýnt fram á hvort að pre-workout drykkir teljist meira, minna eða jafn 

glerungseyðandi samanborið við rannsóknir á öðrum íþróttadrykkjum, líkt og Gatorade.  

Í framhaldi væri hægt að skoða hvort að neytendum stafi hætta af glerungseyðingu tanna 

út frá slíkum drykkjum og áætla hvort að þörf sé á frekari fræðslu. 

  

  

                                                
1 Sjá hugtakalista 
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Hugtakalisti 

Glerungseyðing:          Eyðing tannvefs af völdum efnafræðilegra ferla óháð bakteríum. 

Glerungur:  Harðasti vefur líkamans. Umlykur ytra yfirborð tanna og ver 

tannbein þeirra. 

Krónuhluti:  Hluti af krónu tanna, þ.e. það yfirborð tannar sem er sýnilegt í 

munni og umlukið glerung. 

PWD:  Pre-workout drykkir. Duft blandað í gefnum hlutföllum frá 

framleiðanda út í vatn. Ætlaðir til að auka orku í tengslum við 

íþróttaiðkun. 

Sítrónusýra: Litlaust kristallað efnasamband sem finnst í sítrusávöxtum, er oft 

notað sem aukaefni í mat/drykk. 

Tannheilsuteymi:  Allir þeir sem koma að samskiptum eða þjónustu við sjúkling. Þar 

meðtaldir eru tannlæknar, tannsmiðir, tannfræðingar og 

tanntæknar. 
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1 Inngangur 

Mikil heilsuvakning hefur orðið á heilbrigðum lífstíl síðastliðin ár (Shaw og Smith, 

1999). Íslendingar líkt og aðrar þjóðir hafa tilhneigingu til þess að falla fyrir heillandi 

auglýsingarherferðum fyrirtækja. Fólk keppist um að ná góðum árangri á eins skömmum 

tíma og möguleiki er á og leita því oft til fæðubótarefna. Neysla á fæðubótarefnum hefur 

því einnig aukist til muna síðastliðin ár (Rosenbloom, 2014).  

Eigandi fæðubótarefnaverslunarinnar Sportlíf, sagði sölu fæðubótarefna hafa tvöfaldast 

milli áranna 2011-2012 (A. Ingvarsson, munnleg heimild, 27. apríl 2015). Fæðubótarefni 

má nú einnig finna í mörgum matvöruverslunum á Íslandi. Oftar en ekki blasa þessi efni 

við neytendum þegar gengið er inn í verslanirnar. Framboðið af efnum er mikið, og 

tilgangur þeirra fjölbreyttur, en flest lofa þau skjótum árangri í tengslum við líkamsrækt 

eða aukinni orku. Þar í flokki eru meðal annars pre-workout drykkir.  

Pre-workout drykkir (PWD) eru íþróttadrykkir sem eru ætlaðir til notkunar fyrir æfingar, 

eftir æfingar eða hvenær sem er yfir daginn. Þeir eru í formi dufts sem er blandað út í 

vatn og eiga ýmist að auka brennslu, stækka vöðva, auka einbeitingu eða gefa aukna orku 

(Hoffman, Kang, Ratamess, Hoffman, Tranchina og Faigenbaum, 2009). Þegar litið var 

yfir sölutölur Sportlíf á pre-workout drykkjum á milli áranna 2012 til 2013 hafði sala 

þeirra aukist um 142% (Hallgrímur A. Ingvarsson, munnleg heimild, 27. apríl 2015). 

Ekki fannst betra orð yfir pre-workout drykki þar sem þeir eru kallaðir eftir enska heiti 

þeirra hér á landi. Til gamans var leitað til Braga Valdimars Skúlasonar, til að leita 

íslenskrar þýðingar á orðinu. Bragi er íslenskufræðingur og stjórnandi sjónvarpsþáttarins 

Orðbragðs (Námsgagnastofnun, 2014). Tilgangur þáttanna er að fræða þjóðina um 

íslenska tungu, þar á meðal að finna ný íslensk orð. Hann sendi til baka nokkuð gott svar: 

„Hleðsludrykkur gæti gengið, frekar en upphitunardrykkur eða eitthvað svoleiðis. 
Fordrykkur er því miður frátekið, það væri eiginlega best.”  

(Bragi Valdimar Skúlason, munnleg heimild 25. mars 2015). 

Hugsanlega væri hægt að nota orðið upphitunardrykkur. Hleðsludrykkur svipar of mikið 

til prótein drykkjarins Hleðsla. Fordrykkur væri ef til vill hentugasta orðið út frá notkun 
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drykkjanna. Það taldist þó frekar óhentugt að rugla pre-workout íþróttadrykkjum saman 

við áfengisneyslu, svo notast var við orðið pre-workout íþróttadrykkir. Þó þótti 

nauðsynlegt að halda enska orðinu fyrir framan, svo að ekki yrði ruglingur á milli slíkra 

drykkja og Gatorate til dæmis. En hann er einnig flokkaður sem íþróttadrykkur.  

Sífellt yngri einstaklingar eru að nota þessi fæðubótarefni þó að tekið sé fram á 

umbúðum drykkjanna að þeir séu bannaðir notkun undir 18 ára. Í marsmánuði þessa árs 

skrifaði Ragnheiður Rafnsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur Grunnskóla Hornafjarðar, 

grein í Morgunblaðið. Í henni lýsir hún áhyggjum sínum á aukinni neyslu barna undir 18 

ára á slíkum drykkjum, þrátt fyrir að á drykkjunum er tekið fram að ekki sé mælt með 

notkun drykkjanna ungmennum undir 18 ára (Anna Lilja Þórisdóttir, 2015). 

Auðvelt aðgengi er að þessum drykkjum og markaðssetning þeirra er mikil. Auglýsingar 

eru í sjónvarpi, útvarpi og á strætóskýlum borgarinnar. Pre-workout drykkir eiga það 

flestir sameiginlegt að þeir innihalda sýrur sem geta verið slæmar tönnunum (sjá kafla 

2.3). Leitt var hugann að því hvort að íþróttamenn og almenningur væri var um þær 

hættur sem geta stafað af súrum drykkjum. Það skiptir miklu máli hvernig drykkjanna er 

neytt til að lágmarka hættu glerungseyðingar tanna.  

Tilgangur rannsóknarinnar var fyrst og fremst var reyna að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram. Þekking og neysla íþróttafólks og 

almennings á pre-workout drykkjum var könnuð með spurningakönnun. Skoðað var 

hvort að neytendur væru varir um tannheilsu sína í tengslum við neyslu slíkra drykkja. 

Sýrustig nokkra pre-workout drykkja var mælt til að mæla glerungseyðingarmátt þeirra. 

Út frá niðurstöðum væri hægt að áætla hver þörfin er á aukinni fræðslu á neyslu 

drykkjanna. 

Leitast var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hver er þekking íþróttamanna og almennings á neyslu pre-workout drykkja í tengslum við 
tannheilsu?  
Hvert er sýrustig pre-workout drykkja, er grundvöllur fyrir því að áætla að slíkir drykkir valdi 
glerungseyðingu? 
Hver er þörfin á aukinni fræðslu á notkun slíkra drykkja?   
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2 Fræðilegur hluti 

2.1 Glerungur  
Óneitanlega skiptir útlit flest okkar máli, og þar spila tennur lykilhlutverk. Tennur eru 

byggðar upp af glerung sem umlykur ysta yfirborð tanna. Þar fyrir innan kemur tannbein 

(Carlsen, 2006). Tannbeinið er uppistaða tannanna okkar og krónuhluti þess er varið af 

glerung. Glerungurinn er harðasti vefur líkamans en vex ekki aftur eftir að hann eyðist 

(Embætti Landlæknis, 2013). Glerungurinn veitir tönnunum styrk og án hans eiga þær 

mun auðveldara með að skemmast, taka í sig lit og verða mattar (Lussi og Jaeggi, 2008).  

2.2 Glerungseyðing 
Glerungseyðing er efnafræðilegt óafturkræft ferli þar sem eyðing verður á tannvef, en er 

ekki tengd bakteríum, líkt og tannáta (Pindborg, 1970). Súrir drykkir valda til dæmis 

glerungseyðingu á meðan sykraðir gosdrykkir valda tannátu. 

Einn áhrifavaldur glerungseyðingar er þegar sýrustig munnholsins lækkar undir pH 5,5 

(Jain, Hall-May, Golabek og Agustin, 2012), en slíkt getur til dæmis gerst við neyslu á 

súrum mat og drykk.  Munnvatnið sér um að halda sýrustigi munnsins hlutlausu í pH 7 

sem er okkar helsta vörn gegn glerungseyðingu. Sé umhverfi munnholsins súrt í langan 

tíma getur það valdið því að fyrst eyðist glerungurinn og síðan tannbeinið. 

Neyslumynstur þar sem teknir eru litlir sopar af súrum drykk yfir langan tíma geta því 

valdið glerungseyðingu. Þá fær munnvatnið ekki tíma til að jafna sýrustig sitt (Hara og 

Zero, 2014). 

Það eitt að njóta íspinna á heitum sumardegi getur orðið kvöl og pína fyrir einstakling 

með glerungseyðingu, þar sem tennurnar verða viðkvæmari fyrir hita og kulda (Þorbjörg 

Jensdóttir, Inga Þórsdóttir, Inga B. Árnadóttir og Peter Holbrook, 2002). 

2.3 Pre-workout drykkir 
Gerð verður aðeins stuttlega grein fyrir því hvað PWD eru og tilgangi þeirra, því að 

frekari útskýring á þeim væri efni í aðra ritgerð. 
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Framleiðendur vilja meina að pre-workout drykkir geti hjálpað til við að byggja upp 

vöðva, auka orku, einbeitingu og flýta fyrir vöðvabata (Kreider, Wilborn, Taylor, 

Campbell, Almada, Collins o.fl., 2010).  

Hoffman  o.fl. (2009) gerðu rannsókn á áhrifum PWD á íþróttamenn og niðurstöður 

þeirra studdu það að slíkir drykkir geti aukið einbeitingu og orku (Hoffman o.fl., 2009).  

Samkvæmt innihaldslýsingum drykkjanna samanstanda þeir oftast af hitaeiningum, 

kolvetnum, vítamínum, og sýrum (Committee on Nutrition and and the Council on Sports 

Medicine and and Fitness, 2011). 

Íþróttamenn sem æfa oftar en fimm sinnum í viku þurfa meiri orku, kolvetni, en þeir sem 

æfa sjaldnar. Þá geta PWD drykkir reynst hjálpsamir (Kreider o.fl., 2010). Ef 

innihaldslýsingar PWD eru bornar saman við aðra íþróttadrykki, líkt og Gatorade, 

innihalda PWD mun minni hitaeiningar og sykur. 

Mismunandi er hvort að PWD innihaldi sætuefni, amínósýrur, kreatín, koffín, beta-

alanine eða önnur aukaefni. Drykkirnir eru í flestum tilfellum án sykurs, þó ekki alltaf. 

Það er mjög algengt að sýrur séu notaðar til að bragðbæta drykki (Þorbjörg Jensdóttir 

o.fl., 2002) og oftar en ekki má finna sítrónusýru og eplasýru í pre-workout drykkjum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að sítrónusýra getur haft skaðleg áhrif á glerung tanna  

(Sólveig Anna Þorvaldsdóttir, Jón Hafliði Sigurjónsson, Heiðdís Halldórsdóttir, Ása 

Margrét Eiríksdóttir, Birgir Björnsson, Jóhanna Bryndís Bjarnadóttir o.fl., 2008). 
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3 Aðrar rannsóknir 

Það var ekki fyrr en fyrir nokkrum árum að vísindamenn og aðrir rannsakendur fóru að 

skoða áhrifavalda glerungseyðingar. Ástæðan var sú að glerungseyðing tók að aukast til 

muna bæði hjá börnum og fullorðnum (Lussi og Jaeggi, 2008). Hér verður þó aðeins 

fræðst um þá áhrifavalda glerungseyðingar ber að varast við neyslu á súrum drykkjum. 

Athuga skal að fáar rannsóknir fundust á neyslu á PWD og því var notast við rannsóknir 

á öðrum íþróttadrykkjum til samanburðar við niðurstöður. 

3.1 Þekking og neysla íþróttamanna á íþróttadrykkjum 
Notkun á íþróttadrykkjum var könnuð meðal íþróttamanna í Columbus skólanum í Ohio, 

Bandaríkjunum. Í ljós kom að af 304 einstaklingum neyttu 91,8% íþróttadrykkja 

(Mathew, Casamassimo og Hayes, 2002). Það skiptir máli hvernig súrra drykkja er neytt 

og yfir hversu langan tíma til að lágmarka líkur á glerungseyðingu (Sener, Botsali, 

Kucukyilmaz, Tosun og Altunsoy, 2013). 

Í nýlegri rannsókn sem gerð var af The National Collegiate Athletic Association (NCAA) 

kom fram að meirihluti, um 80%, þeirra sem æfðu íþróttir í rannsókninni, notuðust við 

íþróttadrykki til að bæta frammistöðu sína. Enn fremur kom fram að 44,5% höfðu neytt 

íþróttadrykkja á háskólagöngu sinni. Fleiri karlar neyttu íþróttadrykkja en konur 

(Rosenbloom, 2014). Þeir sem nota íþróttadrykki eru meðal annars að leitast eftir að auka 

snerpu, brennslu, styrk og orku (Kendall, Moon, Fairman, Spradley, Tai, Falcone og fl., 

2014). 

Tíu íþróttamenn voru valdir af handahófi úr Denedin þríþrautarklúbbnum til að taka þátt í 

rannsókn sem gerð var í Nýja Sjálandi. Neysla á íþróttadrykkjum meðal þeirra var 

könnuð og í ljós kom að 83,9% neytti íþróttadrykkja á meðan á æfingartíma stóð. Af 

þeim var tæplega helmingurinn 48,4%, sem neyttu drykkjanna yfir langan tíma og í 

litlum sopum (Bryant, McLaughlin, Morgaine og Drummond, 2011). Aukin áreynsla við 

líkamsrækt minnkar munnvatnsframleiðslu og hætta á glerungseyðingu eykst (Lussi og 

Jaeggi, 2008). 

Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum á 399 þátttakendum, 255 voru afreksíþróttamenn og 

144 almenningur. Í ljós kom að afreksíþróttamenn neyttu fæðubótarefna, þar á meðal 

íþróttadrykkja, í meira mæli en almenningur. Þegar kannaður var áhugi þátttakenda fyrir 
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aukinni fræðslu á fæðubótarefnum töldu 52% íþróttamanna vera þörf á aukinni fræðslu 

(Graham-Paulson, Perret,  Smith,  Crosland og Goosey-Tolfrey, 2015). 

3.2 Súrir drykkir og glerungseyðing 
Rannsóknir sýna að súrir drykkir með pH gildi undir 5,5 eins og íþróttadrykkir, hafa 

skaðleg áhrif á glerung tanna (Jain o.fl., 2012).   

Í rannsókn sem birt var í Tannlæknablaðinu árið 2008, Glerungseyðing og gosdrykkir, 

var glerungseyðingarmáttur mismunandi drykkja var kannaður. Úrdregnar tennur voru 

látnar liggja í tuttugu mismunandi gosdrykkjum í níu daga. Tannbrotin voru vigtuð í 

byrjun og lok rannsóknar og glerungseyðingarmáttur þeirra mældur út frá prósentu 

þyngdartapi. Íþrótta- og orkudrykkir sýndu þar mestu merki glerungseyðingar. Sú 

rannsókn leiddi einnig í ljós að drykkir sem innihalda sítrónusýru valda meiri 

glerungseyðingu heldur en drykkir sem innihalda fosfórsýru. Drykkir sem innihéldu 

sykur voru mun meira glerungseyðandi en þeir sem gerðu það ekki (Sólveig Anna 

Þorvaldsdóttir o.fl., 2008).  

Það skiptir máli hvernig súrra drykkja er neytt. Því lengur sem súr drykkur fær að vera í 

munninum því lengur helst lágt sýrustig munnholsins og drykkurinn veldur meiri skaða. 

Ef súr drykkur er látinn leika um munninn í einhvern tíma áður en honum er kyngt getur 

það valdið meiri glerungseyðingu heldur en að drekka hann hratt og allan í einu 

(O'Sullivan og Curzon, 2000). Glerungurinn er viðkvæmur eftir neyslu súrra drykkja og 

ysta yfirborð hans getur skolast í burtu sé ekki beðið í að minnsta kosti 30 mínútur með 

að bursta tennurnar (Attin, Siegel, Buchalla, Lennon, Hannig og Becker, 2004). 

3.2.1 Viðbætur við súra drykki 
Rannsókn Sener o.fl., (2013) og rannsókn Lussi og Jaeggi (2008) leiddu báðar í ljós að 

með því að bæta fosfór og kalki út í súra drykki minnkar glerungseyðingarmáttur þeirra. 

Framleiðendur hafa séð sér hag af þessum niðurstöðum og í dag eru til fjölmargir 

íþróttadrykkir og ávaxtasafar með viðbættu kalki. Prótein getur einnig verið hagkvæmur 

kostur til að bæta í drykki til að minnka glerungseyðingarmátt drykkja með lágt sýrustig 

(Segall, 2009).  

Með aukinni heilbrigðisvitund er þetta einnig að breytast á Íslandi, huga mætti að því að 

þróa fleiri drykki sem eru ekki eins glerungseyðandi (Þorbjörg Jensdóttir, 2002). 
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4 Aðferð 

4.1 Rannsóknaraðferð 
Rannsóknin var tvíþætt, annars vegar var framkvæmd lýsandi þversniðsrannsókn (e. 

Cross-sectional study), þar sem rannsóknargögnum var safnað á stuttum afmörkuðum 

tíma. Hins vegar var rannsakaður glerungseyðingarmáttur PWD á rannsóknarstofu 

Tannlæknadeildar Háskóla Íslands. 

Við úrvinnslu rannsóknargagna var notuð megindleg aðferðarfræði, reiknuð var lýsandi 

tölfræði og niðurstöður birtar í texta og settar fram á myndrænan hátt bæði á formi töflu 

og mynda (Laufey Tryggvadóttir, 2003). 

4.1.1 Þátttakendur í rannsókn 
Úrtakshóparnir eru annars vegar flokkaðir sem íþróttamenn og almenningur. Notaður var 

samskiptamiðilinn Facebook til að dreifa rafrænum spurningalista til beggja hópa. Á 

þeim miðli er hægt að skrá sig í hópa hvort sem það er tengt skóla, áhugamálum, vinnu, 

íþróttum og fleira.  

Samskiptamiðilinn Facebook heimilar ekki börnum undir 13 ára aldri að vera skráðir 

notendur og því gert ráð fyrir að þátttakendur væru ekki undir þeim aldri. Talið var að 

þátttakendur yrðu helst á aldursbilinu milli tvítugs til þrítugs þar sem flestir notendur 

Facebook eru á því bili (Duggan, Ellison, Lampe, Lenhart og Madden, 2015). 

Reynt var markvisst að ná til sjálfboðaliða í útbreiddustu íþróttagreinum Íslands 

samkvæmt iðkendatölum ÍSÍ, til að tryggja þátttöku íþróttafólks í könnuninni (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2013). Skilaboð voru send út af handahófi til stjórnenda hópa 

á Facebook sem samanstóð af íþróttafólki. Þar má nefna, meistaraflokkar FH karla og 

kvenna í fótbolta, Fimleikasamband Íslands, Frjálsíþróttasamband Íslands, Karfa.is, 

Fótbolti.net, landslið karla og kvenna í íshokkí, Handbolti.org og ÍR Handbolti. 

Notað var snjóboltaúrtak þar sem reynt var að fá eins marga og möguleiki var á til að 

dreifa tengli spurningakönnunarinnar um netið. Með þessu móti fékkst fjölbreyttari hópur 

svarenda, sem samanstæði ekki einungis af vinum og vandamönnum. 

Áhugasömum sjálfboðaliðum var frjálst að taka þátt í rannsókninni, sem var nafnlaus og 

með öllu órekjanleg til þátttakenda. Engum var skyldugt að svara könnuninni né einstaka 

spurningum hennar. Með þátttöku sinni gaf viðkomandi upplýst samþykki fyrir rannsókn.  
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4.1.2 Takmarkanir  
Kostir þess að dreifa spurningalista um netið er að þá fæst stór hópur þátttakenda. Aðrir 

gátu dreift spurningalistanum til að ná til útbreiddari hóps. Til að geta tekið þátt þurftu 

þátttakendur hins vegar að hafa aðgang að tölvu og vera skráðir notendur á Facebook. 

Spurningalistinn var á íslensku svo að þátttakendur þurftu að skilja íslensku til að geta 

tekið þátt.  

4.2 Mælitæki - spurningalisti 
Notast var við spurningalista til að kanna neyslu og þekkingu íþróttamanna sem og 

almennings á notkun íþróttadrykkja með tannheilsu að leiðarljósi. Vanda þurfi orðaval og 

uppsetningu spurningalista til að mælingar teljist áreiðanlegar. Forðast var eftir fremsta 

megni leiðandi spurningar. Nauðsynlegt var þó að minnast á að verið væri að skoða 

þekkingu á pre-workout drykkjum í tengslum við tannheilsu, sem hefur ef til vill einhver 

áhrif á viðhorf þátttakenda til spurningalistans. Þá eru þátttakendur meira varir um að 

verið sé að skoða tannheilsu og svör gætu litast af því. Til að tryggja áreiðanleika var 

eftir fremsta megni reynt að hafa uppbyggingu spurningalistans einfalda og skýra til að 

forðast skekkjur við úrvinnslu á niðurstöðum. Endað var á almennum spurningum um 

kyn, aldur og íþróttaiðkun. Uppsetning, orðaval spurninga og svarmöguleikar voru 

yfirfarnir af kennara Námsbrautar í tannsmíði HÍ og leiðbeinanda. Spurningalistinn var 

forprófaður áður en hann var birtur á netinu til að kanna hugtakaréttmæti, hvað betur 

mætti fara og hvort að öll atriði hans væru skýr. Spurningalistinn var opinn frá 20. mars - 

til 31. mars 2015. Spurningalistinn var í heild sinni 29 spurningar. Röðun spurninga 

innan spurningalistans var föst og spurningafjöldi fór eftir svörun þátttakenda við 

einstaka spurningunum (Sjá Viðauka 1 bls. 40).  

Notast var við tvíkosta spurningar, lokaðar, og hálf-opnar spurningar þar sem hægt var að 

haka við svarmöguleika eða skrifa sitt eigið svar. Fimm punkta Likert kvarði (Þorlákur 

Karlsson, 2003) var einnig notaður þar sem svarmöguleikarnir voru: 

£ Mjög ósammála 
£ Frekar ósammála 
£ Hvorki né 
£ Frekar sammála 
£ Mjög sammála 
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Lögum var fylgt eftir við gerð spurningalistans (Lög um persónuvernd nr. 77/2000). 

Persónuvernd var tilkynnt um tilgang og mikilvægi rannsóknarinnar (sjá Viðauka 3 bls. 

50). 

4.2.1 Framkvæmd - spurningalisti 
Tengli að rafrænum spurningalista var dreift um netið í gegnum Facebook. 

Spurningalistinn var búinn til í Google Forms (sjá Viðauka 1 bls. 40). Það forrit var 

sérstaklega valið vegna þess að hægt var að láta mynd fylgja spurningalistanum. 

Nauðsynlegt þótti að birta skýringarmynd af drykkjunum, til að ganga úr skugga um að 

þátttakendur áttuðu sig strax á hvernig drykki væri verið að spyrja um. 

Ekkert aðgangsorð var að könnuninni og þurfti þátttakandi einungis að ýta á hnappinn 

„Continue“ til að hefja þátttöku. Sá hnappur var neðst á upphafssíðu spurningalistans 

ásamt kynningarbréfi til þátttakenda. Þar var rannsóknarefnið kynnt ásamt rannsakanda, 

leiðbeinanda, tilgangi rannsóknar og rétt þátttakenda.  Útskýrt var að með því að halda 

áfram gæfi þátttakandi samþykki fyrir að nota svör hans við úrlausn gagna og að 

könnunin væri með öllu móti órekjanleg til einstaklinga. Frjálst val var að svara 

spurningum. 

Gögn úr rafrænum spurningalista voru aðeins aðgengileg rannsakanda, vistuð á læstu 

vefsvæði. Að úrvinnslu lokinni eftir lokaskil ritgerðar var öllum gögnum eytt. Enginn 

annar en rannsakandi og leiðbeinandi komu að úrlausn gagna. 

Framleiðendur og dreifingaraðilar taka fram á umbúðum pre-workout drykkja að þeir séu 

ekki ætlaðir börnum undir 18 ára. Svarmöguleikinn Undir 18 ára stóð til boða til að 

skoða hvort að einhverjir væru þrátt fyrir aldurstakmarkanir að neyta slíkra drykkja. Þar 

sem allar spurningar og niðurstöður voru ópersónugreinanlegar og með engu móti 

rekjanlegar til einstaka þátttakenda taldist ekki þörf á að fá sérstakt leyfi forráðamanna 

skv. 33. grein laga um persónuvernd (Lög um persónuvernd nr. 77/2000).   

4.2.2 Gagnagreining og tölfræðileg úrvinnsla spurningalista 
Við úrvinnslu rannsóknargagna voru spurningar og viðeigandi svarmöguleikar kóðaðir til 

að hægt væri að reikna út lýsandi tölfræði. Úrtaki var skipt í hópa eftir kyni og 

íþróttaiðkun og flokkað eftir aldri. Þátttakendur sem æfðu fimm sinnum í viku eða oftar 

tilheyrðu hópnum „íþróttamenn“ (Kreider o.fl., 2010). Þeir sem æfðu sjaldnar en fimm 

sinnum í viku voru skilgreindir sem „almenningur“. 
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Niðurstöður neysluvenja milli íþróttamanna og almennings verða prófaðar með 

marktækniprófi til að kanna hvort að munur reynist á neysluvenjum milli hópanna. 

Frumbreytur voru kyn, aldur og íþróttaiðkun. Fylgibreytur voru neysluhættir PWD og 

þekking á áhrifum þeirra á tannheilsu. Settar voru upp tíðnitöflur og skýringarmyndir, 

meðal annars þar sem hlutfallstíðni var skoðuð í prósentum. 

Forritið Google Forms var notað til að gefa sýn yfir niðurstöður og svörun þátttakenda 

við spurningunum var afrituð inn í Microsoft Excel fyrir Mac, útgáfa 2011. Þar var unnið 

úr tölfræðilegum gögnum og samanburður gerður á milli hópa. 

4.3 Mæling á sýrustigi og glerungseyðingarmætti PWD 
Sýrustig og glerungseyðingarmáttur PWD var skoðaður á rannsóknarstofu. Stuðst var við 

rannsókn sem gerð var af Sólveigu Önnu Þorvaldsdóttur og fl., (2008). Í þeirri rannsókn 

var glerungseyðingarmáttur drykkja á íslenska markaðinum metinn með því að kanna 

prósentu þyngdartap tannbrota. Þar voru tannbrot látin liggja í drykkjarsýni tuttugu 

mismunandi drykkja í níu daga og mælt hvað tannbrotið eyddist mikið á þeim tíma. 

Íþróttadrykkir og orkudrykkir reyndust valda mestri glerungseyðingu og einnig skipti 

miklu máli hvort að drykkirnir innihéldu sykur. 

4.3.1 Aðferðarfræði við mælingar 
Notast var við níu vinsælustu PWD úr rafrænu spurningakönnuninni, sem hægt var að 

nálgast. Drykkurinn Amino Energy var valinn tvisvar, en með aðra bragðtegund og meira 

magn af dufti til móts við vatn í Green Apple bragðinu. Á umbúðum drykkjarins er 

tilgreint að hægt sé að blanda mismikið af dufti út í vatnið. Þá væri einnig hægt að bera 

saman hvort að meira duftmagn lýsi sér með meiri glerungseyðingarmætti drykkjarins. 

Saltvatn var notað til samanburðar.  

Drykkirnir voru eftirfarandi: 

1. Amino Energy (Watermelon) 
2. N.O. Xplode 
3. Grenade 
4. The Curse 
5. C4 Cellucor 
6. S-A-W 
7. Assault 
8. Big Bang 2.0 
9. Pow3rd 
10. Amino Energy (Green Apple) 
11. Saltvatn  



 

11 

Úrdregnir jaxlar fengust hjá aðgerðastofu Tannlæknadeildar Háskóla Íslands, þeir voru 

notaðir til að áætla glerungseyðingarmátt PWD. Krónuhluti þeirra var skorinn af með 

demantsskífu á mörkum rótar og glerungs og krónunni var svo skipt til helminga. 

Hverjum drykk tilheyrði því hálfur krónuhluti2.  

Í byrjun rannsóknar voru tannbrotin vigtuð og þyngd þeirra skráð. Tannbrotin voru látin 

ofan í tilraunaglös merkt 1-11. 

Duft drykkjanna var blandað í gefnum hlutföllum frá framleiðanda við vatn (sjá töflu 15 í 

Viðauka 2 bls. 47) í 500 ml flöskur og hver flaska númeruð hverjum drykk.  

Sýrustig var mælt með því að láta 20 ml af blöndu PWD í bikarglas og pH mælir látinn 

þar ofan í (Waterproof Double Junction tester 30 - Oakton). Mælirinn var ofan í 

drykkjarsýninu í um 30 sek áður en pH gildi var lesið af mælinum og ritað niður. 

Bikarglasið og mælirinn var alltaf skolað með vatni á milli mælinga. Drykkjarsýninu var 

svo hellt í tilraunaglasið sem tilheyrði hverjum drykk og þannig var haldið áfram.  

Því næst var tilraunaglösunum raðað í Gyro-Rocker (Stuart Scientific). Drykkirnir veltust 

þar um á 50 rev/mín við herbergishita stanslaust í sólarhring. Drykkjarsýni í 

tilraunaglösunum voru endurnýjuð á hverjum degi, alltaf á sama tíma, í níu daga. 

Blöndur pre-workout drykkjanna voru geymdar í kæli yfir rannsóknartímann og aðeins 

teknar fram þegar skipt var um drykkjarsýni. Að níu dögum liðnum voru tannbrotin 

skoluð varlega undir vatni og þurrkuð við herbergishita. Þyngd þeirra var aftur skráð 

niður og borin saman við fyrri mælingar. Út frá prósentu þyngdartapi væri síðan hægt að 

meta glerungseyðingarmátt PWD samanborið við glerungseyðingarmátt gosdrykkja úr 

niðurstöðum  Sólveigar o.fl., (2008). 

  

                                                
2 Sjá Hugtakalista. 
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5 Niðurstöður 

5.1  Spurningakönnun 
5.1.1 Bakgrunnur 
Bakgrunnsspurningar voru hafðar aftastar í spurningalistanum, spurningar 24-27. Sjá má 

spurningalistann í heild sinni í Viðauka 1 bls. 40. 

Kynjaskipting  
Allir svöruðu spurningu um kyn. Af þeim voru 252 karlar og 281 konur. Svarhlutfall var 

mjög jafnt á milli kynjanna (tafla 1). Alls voru þátttakendur 533. 

Tafla 1 Kynjaskipting þátttakenda. 

Kyn Fjöldi (n) Hlutfall % 

Karl 252 47 

Kona 281 53 

Samtals 533 100 

Aldursdreifing  
Allir gáfu upp aldur sinn. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 21-25 ára, alls 238 

þátttakendur, 44,7% svarenda. Þar næst á eftir fylgdu aldursflokkarnir sitthvorum megin 

við hann. Í flokknum fyrir neðan hann, 18-20 ára, voru þátttakendur 89 talsins, 16,7% 

svarenda. Í flokknum fyrir ofan, 26-30 ára, voru þátttakendur 83 talsins, 15,8% svarenda. 

Þátttaka í spurningalistanum fór dvínandi eftir aldri (tafla 2) og voru fæstir sem hökuðu 

við valkostinn Eldri en 45 ára. Sá flokkur samanstóð einungis af níu manns. 

Tafla 2 Aldursdreifing þátttakenda. 

 Aldur Fjöldi (n) Hlutfall % 

 Yngri en 18 ára 
18-20 ára 
21-25 ára 
26-30 ára 
31-35 ára 
36-40 ára 
41-45 ára 
Eldri en 45 ára 

46 
89 

238 
83 
41 
14 
12 
9 

8,6 
16,7 
44,7 
15,8 
7,7 
2,6 
2,3 
1,7 

Samtals 533 100 



 

13 

Íþróttaiðkun 
Hægt var að velja fleiri en einn svarmöguleika. Flestir stunduðu líkamsrækt 350 

þátttakendur 65,7%, 27 þátttakendur, 5,1% sögðust ekki æfa íþróttir. 108 þátttakendur 

æfðu fótbolta, 72 körfubolta, 65 handbolta og 27 íshokkí. Sjá má fjölda þátttakanda eftir 

íþróttaiðkun í töflu 3. 

Tafla 3 Íþróttaiðkun þátttakenda. 

Íþrótt Fjöldi (n) Hlutfall % 

Fótbolta 108 20,3 

Fimleika 5 0,9 

Handbolta 65 12,2 

Körfubolta 72 13,5 

Frjálsíþróttir 17 3,2 

Líkamsrækt 350 65,7 

Íshokkí 27 5,1 

Crossfit/Bootcamp 19 3,6 

Kraftlyftingar 8 1,5 

Bardagaíþróttir 5 0,9 

Dans 3 0,6 

Blak 3 0,6 

Sund  1 0,2 

Enga 27 5,1 

 
Íþróttaiðkun í viku 
Allir svöruðu spurningunni. Flestir, 38%, sögðust stunda æfingar 5-6 sinnum í viku og 

fæstir sjaldnar en 1 sinni, 3% (tafla 4). 

Tafla 4 Íþróttaiðkun þátttakenda í viku. 

Æfingar í viku Fjöldi (n) Hlutfall % 

Sjaldnar en 1 sinni 15 3 

1-2 sinnum 50 9 

3-4 sinnum  133 25 

5-6 sinnum 205 38 

7 sinnum eða oftar 130 24 

Samtals 533 100 
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Þátttakendum var skipt upp í tvo flokka „íþróttamenn“ og „almenning“ eftir því hversu 

oft þeir stunduðu íþróttaiðkun í viku (sjá aðferðarfræði bls. 9). Til íþróttamanna töldust 

því 335 þátttakendur, 64%, og 198 þátttakendur eða 37%, til almennings. 

5.1.2 Neysla og notkun PWD 
Í fyrstu spurningu spurningalistans var spurt hvort að þátttakandi hefði blandað sér PWD. 

Allir þátttakendur svöruðu þeirri spurningu. Þeir sem svöruðu henni neitandi fóru næst 

yfir í spurningu 19 (sjá Viðauka 1 bls. 40). 

Hefur þú blandað þér PWD? (Duft blandað í vatn) 

Af 533 þátttakendum voru 423 sem höfðu blandað sér pre-workout drykki, 80% 

þátttakenda.  Af þeim voru 206 karlar, 80%, sem neyttu drykkjanna og 217 konur, 77%. 

Hvaða PWD hefur þú neytt? 

Þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn svarmöguleika í spurningunni, auk þess var 

boðið upp á opinn svarmöguleika þar sem þátttakendum gafst tækifæri til að skrifa sitt 

eigið svar. Algengast var að þátttakendur höfðu neytt Amino Energy ON, alls 366 

þátttakendur, sem eru 68,5% svarenda. Í töflu 5 má sjá allar þær tegundir sem spurt var 

um og vinsældir þeirra í hlutfallsprósentum. 

Listinn var ekki tæmandi yfir PWD og voru 15,7% þátttakenda sem nýttu sér 

svarmöguleikann Annað. Þar voru algengustu svör Pow3rd, Jack3d og Ulift. Einnig voru 

nokkrir sem nýttu sér opna svarmöguleikann til að skrifa svar sem var þegar á listanum.  
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Tafla 5 Tegundir þeirra PWD sem þátttakendur neyta. 

Drykkur Fjöldi (n) Hlutfall % 

Amino Energy ON 366 68.5 

N.O.-Xplode 103 19.3 

S-A-W 55 10.3 

Pump HD 23 4.3 

BPi Rush 14 2.6 

Ripped Freak 38 7.1 

USN Anabolic Nitro-X 10 1.9 

USN Hyperdrive N.O. 5 0.9 

USN Hyper Lean 6 1.1 

USN Ener-G 3 0.6 

Mutant Mayhem 17 3.2 

Grenade 73 13.7 

The Curse 68 12.7 

NO3 Chrome 3 0.6 

Assault MF 32 6 

C4 Cellucor 61 11.4 

The Vapor 13 2.4 

Big Bang 2.0 25 4.7 

SN Hot Blood 12 2.2 

SN FireWorks 0 0 

Hell N.O. 29 5.4 

Nitrix 8 1.5 

AminoX 45 8.4 

Xtend 15 2.8 

Platinum PRE 26 4.9 

Annað: 84 15,7 

Hversu oft er PWD neytt í viku?   
Lang flestir merktu við svarmöguleikann Sjaldnar en 1 sinni í viku. 65 þátttakendur 

neyttu PWD 1-2 sinnum í viku, 99 þátttakendur 3-4 sinnum í viku, 76 þátttakendur 5-6 

sinnum í viku. Fæstir merktu við svarmöguleikann Daglega, 33 þátttakendur. 

Hversu oft er PWD neytt yfir daginn (þá daga sem þeirra er neytt)? 

Lang flestir, 383 þátttakendur (91%), merktu við að þeir væru að drekka þá 1-2 sinnum 

yfir daginn, þá daga sem þeirra var neytt. Aðeins sex merktu við 3-4 sinnum. Enginn 

drakk þá oftar.  
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Er neysla á PWD tengd hreyfingu? 
Alls 330 þátttakendur neyttu drykkjanna Alltaf í tengslum við hreyfingu, 78%. Það voru 

87 einstaklingar (21%) sem notuðu Stundum, en ekki alltaf við drykkina í tengslum við 

hreyfingu. Aðeins sex einstaklingar (1%) neyttu drykkjanna ekki í neinum tengslum við 

íþróttaiðkun.  

Hvar er PWD neytt utan íþrótta? 

Aðeins þeir 93 þátttakendur sem svöruðu Stundum eða Aldrei svöruðu þessari spurningu. 

Þeir sem neyttu drykkjanna Alltaf í tengslum við hreyfingu slepptu því að svara 

spurningunni. Það stóð til boða að merkja við fleiri en einn svarmöguleika í þessari 

spurningu. Þar af neyttu 41 þátttakandi drykkjanna í skólanum, 43 í vinnunni og 40 

heima. Alls 14 merktu við svarmöguleikann Annað. 

Yfir hve langan tíma er PWD neytt? 

Allir þeir sem neyttu PWD svöruðu þessari spurningu.  

Af þeim 423 þátttakendum sem söguðst hafa neytt PWD voru 275 sem merktu við 

svarmöguleikann Hratt og alla í einu (um 10 mín) og 148 sem merktu við Ég drekk þá 

hægt yfir langan tíma (nær 30 mín eða lengur). Sjá má hlutfallsprósentur í mynd 1.  

 

Mynd 1 Hlutföll þeirra sem drekka PWD hratt og þeirra sem drekka þá hægt. 

 

Hvenær drekkur þú PWD í tengslum við æfingartíma? 

Þegar skoðað var hvenær PWD væri neytt voru 422 þátttakendur sem svöruðu 

spurningunni. Langflestir merktu við svarmöguleikann Fyrir æfingu, 325 þátttakendur. 

84 þátttakendur neyttu PWD Á meðan æfingu stendur, fimm þátttakendur Eftir æfingar 

65% 
35% 

Ég drekk þá hratt og 
alla í einu (um 10 mín)	


Ég drekk þá hægt yfir 
langan tíma (nær 30 
mín eða lengur)	
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og átta þátttakendur merktu við svarmöguleikann Ég drekk hann ekki í tengslum við 

æfingar. 

Er PWD neytt við hverja hreyfingu? 

Þeir þátttakendur sem neyttu ekki drykkjanna í tengslum við íþróttir slepptu því að svara 

spurningunni. Algengara var að PWD sé ekki neytt á hverri æfingu, 144 þátttakendur 

sögðust neyta PWD í tengslum við hverja hreyfingu en 270 þátttakendur sögðust ekki 

neyta þeirra í tenglum við hverja hreyfingu. 

Hverjar eru ástæður fyrir neyslu PWD? 
Alls 28% þátttakenda voru Frekar sammála um að þeir neyttu drykkjanna til að ná meiri 

árangri í íþróttum. Eins sögðust 34% vera Mjög sammála því að þeir neyttu drykkjanna 

þegar þeir væru þreyttir. Þá merktu 29% við Hvorki né að þeir neyttu þeirra því þeir væru 

góðir á bragðið.  

Samtals voru 46% Mjög ósammála því að ástæða neyslu drykkjanna væri vani. Rétt 59% 

voru Mjög ósammála því að þeir neyttu drykkina í stað kaffis og 80% þátttakenda 

sögðust vera Mjög ósammála því að neysla þeirra á drykkjunum væri tengd því að allir 

væru að drekka þá. Sjá má ítarlegri samanburð á svörum milli aldurshópa í töflu 13 í 

Viðauka 2 bls. 47. 

5.1.3 Fræðsla og viðhorf til PWD tengt tannheilsu 

Hver er þekking á áhrifum PWD á tannheilsu? 
Þegar þekking á neyslu PWD í tengslum við tannheilsu var skoðuð sögðust 32% 

þátttakenda vera Mjög ósammála því að drykkirnir hefðu engin áhrif á tannheilsuna. Alls 

töldu 31% þátttakenda að PWD hefðu Hvorki né áhrif á tannheilsuna og 27% voru 

Frekar ósammála því að drykkirnir hefðu áhrif á tannheilsuna. 

Þegar spurt var hvort að neyslumynstur PWD hefðu áhrif á tannheilsuna sögðu 41% 

þátttakenda að það skipti Hvorki né máli. 

Alls voru 47% Mjög ósammála því að það skipti þá ekki máli hvort að drykkirnir hefðu 

áhrif á tannheilsu þeirra. Sjá má ítarlegri svörun aldurshópa í töflu 14 í Viðauka 2 bls. 47. 
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Hefur þú fengið einhverjar upplýsingar um áhrif PWD á tennur? 
Alls 367 þátttakendur neyttu PWD og höfðu ekki fengið fræðslu á áhrifum þeirra á 

tennur. Samtals 56 höfðu fengið fræðslu og neyttu drykkjanna og 102 þátttakendur neyta 

ekki drykkjanna og hafa ekki fengið fræðslu. Átta hafa fengið fræðslu og neyta ekki 

PWD (mynd 2). 

 

Mynd 2 Tengsl milli neyslu PWD og fræðslu um áhrif á tennur. 

Neysluvenjur eftir fræðslu um áhrif PWD á tennur  

Þegar skoðað var hvort að neysla væri ólík milli þeirra sem höfðu fengið fræðslu eða 

ekki, sögðust 36 þátttakendur af 533 hafa fengið fræðslu og neyttu drykkjanna hratt og 

alla í einu en 20 sögðust hafa fengið fræðslu og neyttu PWD yfir lengri tíma en 30 

mínútur (mynd 3). 

 

Mynd 3 Tengsl milli þess tíma sem PWD er neytt og fræðslu um áhrif á tennur. 
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Telur þú að neysla á pre-workout drykkjum geti verið skaðleg tönnum? 
Fjórir þátttakendur svöruðu ekki spurningunni, en 84% þátttakenda töldu að PWD 

drykkir hefðu skaðleg áhrif á tennur en 16% töldu þá ekki hafa áhrif. 

Hvaðan fékkstu upplýsingarnar um áhrif PWD á tennur? 
Aðeins þeir 64 þátttakendur sem sögðust hafa fengið fræðslu svöruðu þessari spurningu. 

Spurt var um hvaðan þátttakendur fengu fræðsluna um áhrif pre-workout drykkja á 

tennur. Hægt að merkja við fleiri en einn svarmöguleika. Alls 24 þátttakendur höfðu 

fengið upplýsingarnar frá tannlækni og 17 fengu upplýsingarnar í skólanum. Mikið var 

um það að þátttakendur hefðu heyrt af áhrifum PWD frá öðrum eða kynnt sér það sjálfir 

(tafla 6). 

Tafla 6 Hvaðan upplýsingar voru fengnar um áhrif PDW á tennur. 

Upplýsingar Fjöldi (n) 

Í skólanum 17 

Í vinnunni 3 

Frá tannlækninum mínum 24 

Frá íþróttafélaginu / líkamsræktinni 6 

Ég hef bara heyrt það frá öðrum 25 

Ég hef kynnt mér það sjálf/ur 27 
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5.1.4 Samanburður milli hópa á neyslu og notkun PWD 

Neysla PWD (milli íþróttamanna og almennings) 

Af þeim 335 íþróttamönnum sem svöruðu spurningalistanum voru 292 íþróttamenn sem 

neyttu slíkra drykkja, 87%. Af þeim 198 sem töldust til almennings voru 131 

þátttakendur sem neyttu drykkjanna, 66% (mynd 4). 

 

Mynd 4 Samanburður á neyslu PWD milli íþróttamanna og almennings. 

 

Neysla PWD (milli íþróttagreina) 

Gerður var samanburður á milli fjögurra keppnisíþrótta, með hæsta svarhlutfall 

þátttakenda í rannsókninni. Líkamsrækt var sleppt þar sem það telst ekki sem 

keppnisíþróttagrein. Af þeim sem svöruðu var hlutfall neytenda PWD 70% eða hærra í 

öllum íþróttagreinunum (tafla 7). Hlutfallið var hæst hjá þátttakendum sem stunduðu 

handbolta, 89%. 

Tafla 7 Hlutfall neytenda PWD eftir keppnisíþróttagreinum. 

Íþrótt (N) Fjöldi (n) Hlutfall % 

Fótbolti (108) 81 75 

Handbolti (65) 58 89 

Körfubolti (72) 61 85 

Íshokkí (27) 19 70 
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Neysla PWD (milli aldurshópa) 
Hægt er að sjá aldursdreifingu eftir kyni þeirra 423 einstaklinga sem neyta drykkjanna á 

mynd 5. Alls sögðust 70% þátttakenda Yngri en 18 ára neyta drykkjanna. Hlutfall 

neytenda fór hæst upp í 90% hjá þátttakendum á aldursbilinu 18 – 20 ára, en lægsta 

hlutfallið var hjá aldurshópnum Eldri en 45 ára, 22%  

 

Mynd 5 Aldursdreifing neytenda PWD. 

Neysla PWD í viku (milli íþróttamanna og almennings) 
Algengasta svar almennings var Sjaldnar en einu sinni, 62 þátttakendur. Algengara var 

að íþróttamenn neyttu PWD oftar yfir vikuna en almenningur. 69 íþróttamenn merktu við 

svarmöguleikann 5-6 sinnum í viku en aðeins 7 þátttakendur almennings merktu við þann 

svarmöguleika. Sjá má hlutfallsprósentur svara íþróttamanna og almennings á mynd 6. 

	  

Mynd 6 Samanburður á neyslu PWD í viku milli íþróttamanna og almennings. 
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Neysla PWD í tengslum við hreyfingu (milli íþróttamanna og almennings) 

Í ljós kom að neysla PWD var í báðum hópum oftast í tengslum við hreyfingu. Þó var 

37% almennings sem neytir drykkjanna Stundum – Ekki alltaf í tengslum við 

íþróttaiðkun. Sjá má samanburð milli íþróttamanna og almennings á neyslu PWD í 

tengslum við hreyfingu á mynd 7. 

 
Mynd 7 Samanburður á neyslu PWD í tengslum við hreyfingu milli íþróttamanna og almennings. 

Yfir hve langan tíma PWD er neytt (milli íþróttamanna og almennings) 

Meirihluti íþróttamanna, 201 þátttakandi (69%) sögðust neyta drykkjanna hratt og alla í 

einu, innan 10 mínútna en 91 þáttakandi (31%) sagðist neyta þeirra hægt og yfir lengri 

tíma en hálftíma.  

Þegar skoðuð var neysla meðal almennings neyta 74 þátttakendur (56%) þeirra innan 10 

mínútna og 57 þátttakendur (44%) yfir lengri tíma en hálftíma (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8 Samanburður á þeim tíma sem PWD er neytt milli íþróttamanna og almennings. 
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Framkvæmt var T-próf óháðra úrtaka (e. two independent-samples t-test) til að skoða 

hvort að munur reyndist á milli hópa yfir hversu langan tíma PWD væri neytt. Prófið 

leiddi í ljós að munur var á milli hópanna íþróttamenn og almenningur, t(392)=1,416; 

p<0,05. Íþróttamenn neyta drykkjanna almennt hraðar og yfir styttri tíma í senn. 

Yfir hve langan tíma PWD er neytt (milli kynja og aldurshópa) 
Í flestum aldursflokkum neyttu karlar PWD hraðar en konur, fyrir utan aldursflokkana 

36-40 ára og Eldri en 45 ára þar sem hlutföll voru jöfn (tafla 8).  

Tafla 8 Samanburður hvernig PWD er neytt milli kynja og aldurshópa. 

Ég drekk þá hratt og alla í einu (um 10 mín) 

 
Karlar Konur 

Aldur Fjöldi (N) Hlutfall % Fjöldi (N) Hlutfall % 

Yngri en 18 ára 16  (22) 73 5  (10) 50 

18 - 20 ára 35  (42) 83 15  (38) 39 

21 - 25 ára 66  (82) 80 66  (117) 56 

26 - 30 ára 28  (34) 82 19  (33) 58 

31 - 35 ára 13  (19) 68 4  (10) 40 

36 - 40 ára 2  (3) 67 2  (3) 67 

41 - 45 ára 1  (3) 33 1  (5) 20 

Eldri en 45 ára 1  (1) 100 1  (1) 100 

Samtals 162  (206) 79 113  (217) 52 

     
     Ég drekk þá hægt og yfir langan tíma (30 mín eða lengur) 

 
Karlar Konur 

Aldur Fjöldi (N) Hlutfall % Fjöldi (N) Hlutfall % 

Yngri en 18 ára 6  (22) 27 5  (10) 50 

18 - 20 ára 7  (17) 17 23  (38) 61 

21 - 25 ára 16  (20) 20 51  (117) 44 

26 - 30 ára 6  (18) 18 14  (33) 42 

31 - 35 ára 6  (32) 32 6  (10) 60 

36 - 40 ára 1  (33) 33 1  (3) 33 

41 - 45 ára 2  (3) 67 3  (5) 60 

Eldri en 45 ára 0  (1) 0 0  (1) 0 

Samtals 98  (206) 21 103  (217) 47 
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Hvenær PWD er neytt (milli íþróttamanna og almennings) 
Allir svöruðu spurningunni sem neyttu PWD, 78% íþróttamanna neytti drykkjanna fyrir 

æfingar og 20% neyttu drykkjanna á æfingu. Aðeins 2% íþróttamanna neyttu drykkjanna 

eftir æfingu eða ekki í tengslum við íþróttir.  

Algengara var að almenningur neytti ekki PWD í tengslum við íþróttir, 5%. Svör 

almennings voru mjög svipuð íþróttamanna eins og sjá má í töflu 9. 

Tafla 9 Samanburður á neyslu PWD í tengslum við æfingartíma milli íþróttamanna og 
almennings. 

 
Íþróttamenn Almenningur 

Hvenær er PWD neytt Fjöldi (n) Hlutfall % Fjöldi (n) Hlutfall % 

Fyrir æfingar 229 78 97 74 

Á meðan á æfingu stendur 58 20 26 20 

Eftir æfingar 3 1 2 1 

Ég drekk hann ekki í tengslum við íþróttir 2 1 6 5 

Samtals 292 100 131 100 

 

Neysla PWD tengd hverri íþróttaiðkun (milli íþróttamanna og almennings) 
Af þeim sem svöruðu, voru 111 íþróttamenn sem notuðust við PWD íþróttadrykki á 

hverri æfingu en 33 þátttakendur almennings (mynd 9). 

 

Mynd 9 Samanburður á neyslu PWD í tengslum við hverja hreyfingu milli íþróttamanna og 
almennings. 
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5.1.5 Samanburður milli hópa á fræðslu og viðhorfi til PWD í tengslum við 
tannheilsu  

Fræðsla um áhrif PWD á tennur (milli íþróttamanna og almennings) 
Það voru 64 þátttakendur sem höfðu fengið upplýsingar um áhrif PWD á tennur, af þeim 

voru 42 sem töldust til íþróttamanna og 22 einstaklingar úr hópi almennings. Í heildina 

voru 469 þátttakendur sem höfðu ekki fengið neina fræðslu. 

Ef skoðað er hlutfall þeirra ekki hafa fengið fræðslu um áhrif PWD á tennur kemur í ljós 

að hlutfall íþróttamanna er 87% og 89% meðal almennings (mynd 10). 

 

Mynd 10 Samanburður á fræðslu á áhrifum PWD á tennur milli íþróttamanna og almennings. 

Fræðsla um áhrif PWD á tennur (milli kynja) 
Skoðaður var munur á milli kynjanna á þeim einstaklingum sem höfðu fengið fræðslu og 

drekka PWD drykki.   

18% kvenna drekka drykkina og hafa fengið fræðslu en  8% karla hafa fengið fræðslu og 

drekka drykkina.  

Fræðsla um áhrif PWD á tennur (milli aldurshópa) 

Hlutföll þeirra sem höfðu fengið fræðslu voru frekar jöfn. Enginn eldri en 35 ára sagðist 

hafa fengið fræðslu (mynd 11).  
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Mynd 11 Samanburður á fræðslu á áhrifum PWD á tennur milli aldurshópa. 

Álit á skaðsemi PWD á tannheilsu (milli íþróttamanna og almennings) 

Nánast enginn munur var á milli íþróttamanna og almennings, en þar voru 83% 

íþróttamanna töldu að PWD gætu reynst skaðlegir en 85% almennings. 

Skoðanir hvort að skaðsemi PWD á tannheilsu skiptir máli í tengslum við neyslu (milli 
íþróttamanna og almennings) 

Samtals 73% íþróttamanna og 74% almennings fannst það skipta máli hvort að PWD 

hefðu áhrif á tennur í tengslum við neyslu þeirra.  

Þekking á skaðlegum innihaldsefnum á tannheilsu (milli íþróttamanna og almennings) 
Spurt var um þekkingu á innihaldsefnum PWD sem gætu mögulega haft áhrif á 

tannheilsu. Spurningin var hálfopin og fengu þátttakendur tækifæri til að skrifa eigið 

svar. Ekki voru gefnir upp svarmöguleikar að undanskildum Ég hef ekki hugmynd. 

Alls 71% íþróttamanna og 69% almennings Hafði ekki hugmynd um hvaða efni gætu haft 

skaðleg áhrif á tannheilsu. Algengustu svör beggja hópa voru að sýra og sykur hefðu 

áhrif. Sjá má sundurliðun svara í töflu 10. 
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Tafla 10 Innihaldsefni PWD sem íþróttamenn og almenningur telja að gætu haft áhrif á 
tannheilsu. 

Efni sem hafa áhrif á 
tannheilsu Íþróttamenn (n) Almenningur (n) 

Ég hef ekki hugmynd 233 133 

Sítrónusýra 9 10 

Sýra og sykur 15 8 

Sýra 26 14 

Sykur 28 18 

Sætuefni 6 2 

Koffín 3 1 

Sýrustig 6 5 

Litarefni 2 2 

Sætuefni og litarefni 1 0 

Samtals 329 193 

 

Áhugi fyrir meiri fræðslu á neyslu PWD í tengslum við tannheilsu (milli íþróttamanna 
og almennings) 
Flestir íþróttamenn voru Sammála að auka þurfi fræðslu, eða 112 þátttakendur. Alls 100 

merktu við Mjög sammála. Almenningur var einnig sammála að auka þurfi fræðslu. 

Meðal almennings voru 68 þátttakendur Sammála og 63 voru Mjög sammála. Sjá má 

hlutföll þátttakenda á mynd 12. 

            

Mynd 12 Samanburður á áhuga fyrir aukinni fræðslu um neyslu PWD milli íþróttamanna og 
almennings. 
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Skoðanir hvort að næg fræðsla sé á neyslu PWD í tengslum við tannheilsu (milli 
íþróttamanna og almennings) 

Flestir þátttakendur beggja hópa voru Mjög ósammála því að hafa fengið næga fræðslu, 

212 íþróttamenn og 132 almenningur. Þó eru nokkrir sem svara Hvorki né, Sammála og 

Mjög ósammála (tafla 11). 

Tafla 11 Samanburður hvort að fræðsla sé næg um áhrif PWD á tennur milli íþróttamanna og 
almennings.  

  Íþróttamenn (n) Almenningur (n) 

Mjög ósammála 212 132 

Ósammála 64 32 

Hvorki né 37 13 

Sammála 11 8 

Mjög sammála 8 12 

Samtals 332 197 
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5.2 Niðurstöður mælinga á glerungseyðingarmætti pre-workout 
drykkja 

Tannbrotin voru aftur vigtuð þann 17. apríl 2015, níu dögum eftir að þau voru sett ofan í 

drykkjarsýnin. Glerungseyðingarmáttur drykkjanna leiddi í ljós að mesta eyðing tannvefs 

var hjá drykkjarsýni Assault. Sýrustig hans var pH 3,6 og prósentu þyngdartap 14,3%. 

Ekkert þyngdartap mældist á tannbroti drykkjarsýnis N.O. Xplode (tafla 12). 

Upphafssýrustig var lægst hjá drykkjarsýnunum Amino Energy (Watermelon) og 

Pow3rd, pH 3,5. Hæsta sýrustig mældist hjá Big Bang 2.0, þar sem það var til jafns við 

saltvatn, pH 5,5. Drykkjarsýni The Curse og C4 Cellucor, mældust með svipað prósentu 

þyngdartap 13,8% og 13,4%.  

Meðalsýrustig PWD reyndist vera pH 4,1 og meðal prósentu þyngdartap var 8.6%. 

Amino Energy (Green Apple) reyndist vera meira glerungseyðandi heldur en Amino 

Energy (Watermelon) þar sem meira hlutfall var af duftinu.  

Ekkert þyngdartap mældist á tannbrotinu sem lá í saltvatnslausninni. 

Sjá má sýrustig og prósentu þyngdartap í töflu 12 raðað eftir lækkandi prósentu 

þyngdartapi. 

Flestir eru drykkirnir með svipað pH gildi en prósentu þyngdartap tengist ekki alltaf 

sýrustigi. Ef innihaldslýsingar drykkjanna eru skoðaðar má sjá þær sýrur sem drykkirnir 

innihalda og þeim efnum sem bætt hefur verið í drykkina (tafla 12). 

Tafla 12 Prósentu þyngdartap, pH gildi og innihaldsefni PWD. 

Pre-workout 
drykkur: Þyngdartap % pH Sýrur (+sykur) Viðbætur 

Assault 14,3 3,6 Sítrónusýra, Sykur Kalk, Prótein 

The Curse 13,8 4,2 Sítrónusýra - 

C4 Cellucor 13,4 3,8 Eplasýra, Sítrónusýra Kalk 

Amino Energy 
(GA) 10,3 3,6 Eplasýra, Sítrónusýra Prótein 

Power3d 10,0 3,5 Sítrónusýra Kalk 

Grenade 8,3 4 Sítrónusýra Prótein 

Amino Energy (W) 7,3 3,5 Eplasýra, Sítrónusýra Prótein 

S.A.W 6,1 4,5 Eplasýra, Sítrónusýra Mikið kalk 

Big Bang 2.0 2,3 5,5 Eplasýra Fosfór, Kalk, Prótín 

N.O. Xplode 0,0 4,3 Eplasýra, Sítrónusýra Fosfór, Kalk, mikið Prótein 
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Þegar litið er á dreifirit sem sýnir tengsl milli sýrustigs og prósentu þyngdartaps sést að 

það eru einhver tengsl á milli sýrustigs og eyðingar á tannvef, en þó ekki í öllum 

tilfellum (mynd 13). 

 
Mynd 13 Dreifirit pH gildis og prósentu þyngdartaps PWD. 
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6 Umræður  

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

Hver er þekking íþróttamanna og almennings á hugsanlegri skaðsemi pre-workout 
íþróttadrykkja á tannheilsu?  
Hvert er pH gildi pre-workout íþróttadrykkja, er grundvöllur fyrir því að áætla að slíkir 
drykkir valdi glerungseyðingu?  
Hver er þörfin á aukinni fræðslu um notkun slíkra drykkja? 

Niðurstöður úr rannsókninni  hafa verið kynntar í texta, töflum og á myndrænu formi, 

svör þátttakenda eru notuð til að svara rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram.  

Veikleikar rannsóknar 

Skilyrði fyrir þátttöku í rafrænni spurningakönnun var að þátttakendur þurftu að hafa 

aðgang að tölvu og vera með aðgang að Facebook. Einnig var hópurinn frekar stýrður því 

ég dreifði honum í gegnum mína Facebook síðu. Því voru þátttakendur eflaust fleiri í 

kringum minn aldur, 25 ára. Þó var nokkuð góð svörun við spurningalistanum. Flestir 

sem svöruðu könnuninni töldust til íþróttamanna. Ef til vill hafa íþróttamenn meiri áhuga 

á að svara rannsókninni þar sem efnið höfðar meira til þeirra. 

Flókið var að vinna úr þeim spurningum sem voru hálfopnar í spurningalistanum. Þar 

voru einnig nokkrir sem skrifuðu svar í opna reitinn, þó að sami svarmöguleiki væri til 

staðar.  

Eflaust var leiðandi að nota orðið skaðleg áhrif á tannheilsu í spurningalistanum, það 

gæti verið að það hafi haft áhrif á svörun þátttakenda við spurningum. 

Ef til vill fylgja margir ekki blöndunarleiðbeiningum framleiðanda upp á hár. Þá er 

breytilegt hvernig hlutföll dufts drykkjanna eru til móts við vatn, eins og sýndi sig á 

samanburði á Amino Energy í rannsókninni, þá jókst glerungseyðingarmáttur drykkjarins 

með auknu duftmagni.  

Ég fann ekki tilgreint sýrustig pre-workout drykkja til samanburðar við niðurstöður 

mínar. Hvorki á netinu né á umbúðum þeirra. Flestar sambærilegar rannsóknir snéru 

meira að sykruðum gosdrykkjum eða orkudrykkjum líkt og Red Bull og Gatorade.  
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Þar sem rannsóknin á glerungseyðingarmætti PWD var gerð á tilraunastofu en ekki í 

munni eru þetta aðeins glerungseyðandi áhrif samanborið við sambærilegar rannsóknir 

annarra á öðrum drykkjum. Framkvæma þyrfti mun flóknari rannsókn til að líkja eftir 

aðstæðum í munni.  

6.1.1 Svör við rannsóknarspurningum 
Niðurstöður voru bornar saman við fyrri rannsóknir Rosenbloom (2014), Lussi og Jaeggi 

(2008), Sólveig Anna Þorvaldsdóttir o.fl., (2008), Graham-Paulson o.fl., (2015), Mathew 

o.fl., (2002), Bryant o.fl. (2011), Kendall o.fl. (2014), Jain o.fl. (2012) sem kynntar voru í 

kafla 3 Aðrar rannsóknir. 

6.1.2 Almenn þekking á hugsanlegri skaðsemi PWD á tannheilsu 
Hver er þekking íþróttamanna og almennings á hugsanlegri skaðsemi pre-workout 

íþróttadrykkja á tannheilsu.  

Þekking á áhrifum pre-workout drykkja á tannheilsu er lítil. Þegar spurt var hvort að það 

skipti máli hvernig drykkjanna væri neytt, hversu mikil áhrif þeir hafa á tennurnar var 

algengasta svarið hvorki né. Einnig voru 70% þátttakenda sem sögðust ekki hafa neina  

hugmynd um hvaða innihaldsefni PWD gætu haft skaðleg áhrif á tannheilsu. 

Einstaklingar samfélagsins voru á einu máli um að auka mætti fræðslu um innihald PWD 

og möguleg áhrif þeirra á tannheilsu.  

Um 40% almennings neytti pre-workout drykkjanna yfir langan tíma, lengur en 30 mín 

sem getur haft glerungseyðandi áhrif. Hlutfallið var svipað og í rannsókn Bryant o.fl., 

(2011) þar sem 48,4% neytti drykkjanna yfir langan tíma og í litlum sopum. Í ljós kom að 

423 höfðu blandað sér pre-workout drykki af 533 þátttakendum, 80%. En í rannsókn 

Mathew o.fl., (2013) var hlutfallið 91,8%, 280 manns af  304. Það sýnir hversu útbreidd 

neysla drykkjanna er orðin hér á Íslandi.  

Þó svo að framleiðendur drykkjanna mæli ekki með því að ungmenni yngri en 18 ára 

neyti drykkjanna höfðu um 80% þátttakenda neytt slíkra drykkja. Mun algengara var að 

yngri flokkar rannsóknarinnar neyttu PWD en þeir eldri. Fleiri karlar neyttu drykkjanna 

en konur líkt og í rannsókn Rosenbloom (2014). 

  



 

33 

 

6.1.3 Sýrustig PWD og hugsanlegur glerungseyðingarmáttur 
Hvert er pH gildi pre-workout íþróttadrykkja, er grundvöllur fyrir því að áætla að slíkir 

drykkir valdi glerungseyðingu?  

Meðaltals prósentu þyngdartap drykkjanna var 8,6% og meðaltals pH gildi 4,1 en drykkir 

með sýrustig undir pH 5,5 geta valda glerungseyðingu (Þorbjörg Jensdóttir o.fl., 2002). Í 

ljós kom að oftar en ekki var um eitthvað þyngdartap að ræða, það var þó misjafnt hversu 

mikið (tafla 12 bls. 29).  

Flestir drykkirnir voru með svipað pH gildi, sem reyndist vera mun hærra en talið var í 

upphafi rannsóknar. Ekki var alltaf tengsl á milli sýrustigs og þyngdartapi tannbrota 

(mynd 13). Það mætti útskýra með því að lesa innihaldslýsingar drykkjanna. Líkt og 

Sener o.fl., (2013), Lussi og Jaeggi (2008) og Segall (2009) sýndu fram á með 

rannsóknum sínum að drykkir þar sem bætt hafði verið kalki, fosfór eða próteini í 

drykkina höfðu ekki eins glerungseyðandi áhrif. Prótein í pre-workout drykkjum er oft á 

formi aminósýranna Isoleucine, Valine og Leucine (Sowers, 2009).  

Þetta átti einnig við í rannsókninni sem gerð var á pre-workout drykkjunum. 

Innihaldsefni drykkjanna virtust skipta höfuð máli og drykkirnir voru mun minna 

glerungseyðandi eftir því sem þeir innihéldu meira af viðbættum efnum (tafla 12 bls. 29). 

Það sýndi sig einna helst hjá drykknum N.O. Xplode sem  sýndi ekkert þyngdartap 

tannbrots. Hann innihélt bæði sítrónusýru og eplasýru en einnig viðbætt kalk, fosfór og 

mikið prótein. Big Bang 2.0 sýndi einnig lítið þyngdartap tannbrots, einungis 2,3%. Hann 

innihélt ekki sítrónusýru líkt og hinir drykkirnir og sýrustig hans var því mun hærra, pH 

5,5. Hann var með viðbætt kalk, fosfór og prótein. Drykkurinn Assault kom verst út þó 

að hann væri með viðbætt kalk og prótein. Ástæður þess gætu verið þær að hann innihélt 

2 gr af sykri, sem Sólveig Anna Þorvaldsdóttir o.fl., (2008) komust að, og olli meiri 

glerungseyðingu í drykkjum en drykkir án sykurs. 

6.1.4 Er þörf á fræðslu um notkun PWD og áhrif á tannheilsu 

Hver er þörfin á aukinni fræðslu um notkun slíkra drykkja? 

Svör voru oftast mjög svipuð á milli íþróttamanna og almennings og höfðu um 90% 

þátttakenda ekki fengið neina fræðslu á pre-workout drykkjum. Um 34% töldu að auka 
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þyrfti fræðslu á PWD, til samanburðar voru 52% íþróttamanna í rannsókn Graham-

Paulson o.fl., (2015) sem höfðu áhuga á meiri fræðslu á fæðubótarefnum.  

Það er mikilvægt að vekja athygli á því að súrir drykkir, líkt og pre-workout drykkir eru 

flestir glerungseyðandi og ber að neyta þeirra í hófi. Þeir gætu þó talist skynsamlegri 

kostur en aðrir íþróttadrykkir. Ekki er hægt að segja til um  glerungseyðingarmátt annarra 

tegunda en þeirra sem rannsakaðar voru. Mesta þyngdartapið sem var á tannbrotunum í 

minni rannsókn var 14,3% á meðan Gatorade var með 36% prósentu þyngdartap í 

rannsókn Sólveigar Önnu Þorvaldsdóttur o.fl., (2008). Framleiðendur eru margir búnir að 

bæta við efnablöndur sínar kalki, fosfór og próteini, sem gerir það að verkum að 

drykkirnir valda minni glerungseyðingu. 

Enginn í flokkunum fyrir ofan 35 ára höfðu fengið fræðslu um áhrif PWD á tannheilsu, 

og skoða frekar hvernig hægt væri að auka fræðslu til að ná til sem flestra aldurshópa. 

Það virtist þó ekki skipta máli hvernig drykkjanna væri neytt eftir því hvort að 

þátttakendur hefðu fengið fræðslu á PWD eða ekki. 

Hvernig best væri að neyta pre-workout drykkja 

Hér mun aðeins koma einföld upptalning á nokkrum aðferðum sem hægt er að tileinka 

sér, án þess að fara of ítarlega ofan í saumana á þeim. Forvarnir glerungseyðandi drykkja 

eru nefnilega nóg efni í heila ritgerð út af fyrir sig. Eins og áður hefur komið fram er best 

að neyta drykkjanna hratt og yfir stuttan tíma til að munnvatnið fái tíma til að hlutleysa 

sýrustig sitt. Reyna að sleppa því að drekka súra drykki á æfingum þegar 

munnvatnsframleiðsla er lítil. Bíða í að minnsta kosti hálftíma með að bursta tennurnar 

eftir að hafa neytt súrra drykkja og þar sem kalk minnkar áhrif glerungseyðingar líkt og 

áður kom fram væri hægt að neyta mjólkurvara á eftir drykkjunum til að hlutleysa 

sýrustig munnsins hraðar. 
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6.2 Lokaorð  
Niðurstöður sem komu úr spurningakönnun sýndu að þekking íþróttamanna og 

almennings á áhrifum PWD á tannheilsu er ekki mikil. Flestir telja að þeir geti haft 

skaðleg áhrif á tennurnar en fæstir vita af hverju þeir ættu að gera það. Áberandi var að 

þátttakendur merktu við svarmöguleikann hvorki né þegar spurt var hvort að það skipti 

máli hvernig drykkjanna væri neytt. Eins og áður tilgreindar rannsóknir sýna, skiptir það 

miklu máli hvernig súrra drykkjanna er neytt til að lágmarka glerungseyðingu. Fáir höfðu 

fengið fræðslu um málefnið en margir vildu fá meiri fræðslu. Það sem kom mest á óvart 

var hversu stór hópur þeirra sem svaraði spurningakönnuninni neytti drykkjanna, 423 

einstaklingar af 533 sem tóku þátt, 80% þátttakenda. 

Sýrustig pre-workout drykkjanna var að meðaltali pH 4,1 en glerungseyðing á sér stað 

við sýrustig undir 5,5. Grundvöllur er því fyrir því að slíkir drykkir valdi 

glerungseyðingu. Mæling á glerungseyðingarmætti drykkjanna leiddi í ljós að þeir voru 

að einhverjum hluta glerungseyðandi. Meðal prósentu þyngdartap tannbrotanna var 8,6% 

og mesta þyngdartap 14,3%, sem er skárri kostur en aðrir íþróttadrykkir, líkt og 

Gatorade, þar sem prósentu þyngdartap mældist 36%, í rannsókn Sólveigar Önnu 

Þorvaldsdóttur og fl. (2008). Hægt er að minnka glerungseyðandi áhrif PWD með því að 

bæta í þá með kalki, fosfór eða próteinum.  

Flestir þátttakendur spurningakönnunarinnar töldu að þörf væri á aukinni fræðslu á 

neyslu og innihaldsefnum PWD. Neysluhættir voru þó almennt í lagi, flestir voru að 

neyta drykkjanna hratt og fáir á meðan á íþróttaiðkun stóð, þegar munnvatnsframleiðsla 

er lítil. Pre-workout drykkir teljast betri valkostur en aðrir drykkir ef horft er á 

þyngdartap tannbrota miðað við aðra íþróttadrykki líkt og Gatorade. Vonast verður eftir 

að þessi ritgerð veki fólk til umhugsunar á að neysla á súrum drykkjum geti haft 

glerungseyðandi áhrif á tennur, og því ber að drekka slíka drykki með gát. 

Ályktun 
Niðurstöður sýna að þekking er lítil á áhrifum pre-workout drykkja á tannheilsu. Þeir 

valda glerungseyðingu að einhverju leyti, en minni hætta stafar þó af þeim samanborið 

við  íþróttadrykki, líkt og Gatorade. Upplýsa mætti neytendur betur um rétta neysluhætti 

súrra drykkja, til að lágmarka hættu á glerungseyðingu. 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Rafræn spurningakönnun 

Pre-workout íþróttadrykkir 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:       

Inga B. Árnadóttir, prófessor 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands 

netfang: iarnad@hi.is 

Kæri viðtakandi. 

Þakka þér fyrir að sýna rannsókninni minni áhuga. 

Ég heiti Rannveig Hildur Guðmundsdóttir. Ég er nemi í tannsmíði við Tannlæknadeild 

Háskóla Íslands, og stefni ég á að útskrifast með BS gráðu þaðan í vor. Þessi 

spurningalisti er liður í lokaverkefni mínu. Markmiðið er að kanna þekkingu 

íþróttamanna og almennings á notkun pre-workout íþróttadrykkja í tengslum við 

tannheilsu. 

Mér þætti vænt um að þú gæfir þér tíma til að svara spurningakönnuninni minni. Til að 

hefja könnunina smellir þú einfaldlega á hnappinn ,,Continue” hér að neðan. Það tekur 

um 3 mínútur að svara spurningalistanum. 

Athugið að könnunin er nafnlaus og svör eru ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda. 

Með því að svara könnuninni samþykkir þú að svör þín verði notuð til úrvinnslu og til að 

setja fram niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokinni rannsókn verður öllum gögnum eytt. 

Rannsakandi hvetur þátttakendur til að svara öllum spurningum eftir bestu getu, til að fá 

sem marktækastar niðurstöður. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi könnunina er 

hægt að senda mér email: rannveighildur@gmail.com 

Með fyrirfram þökkum,  

Rannveig Hildur Guðmundsdóttir 
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Notkun á pre-workout íþróttadrykkjum 

1. Hefur þú blandað þér pre-workout íþróttadrykki? 
(Duft blandað í vatn) 
£ Já 
£ Nei (Þátttakandi færist sjálfkrafa yfir í spurningu 19) 

 
2. Hvaða pre-workout íþróttadrykkja hefur þú neytt? 

£ ON Amino Energy  
£ N.O. –Xplode 
£ S-A-W 
£ Pump HD 
£ Bpi Rush  
£ Ripped Freak 
£ USN Anabolic Nitro-X  
£ USN Hyperdrive N.O.  
£ USN Hyper Lean  
£ USN Ener-G 
£ Mutant Mayhem 
£ Grenade 
£ The Curse 
£ NO3 Chrome 
£ Assault MF 
£ C4 Cellucor 
£ The Vapor 
£ Big Bang 2.0 
£ SN Hot Blood 
£ SN FireWorks 
£ Hell N.O. 
£ Nitrix 
£ AminoX 
£ Xtend 
£ Platinum PRE 
£ Annað:_____________ 

 
Notkun á pre-workout íþróttadrykkjum 

“Hversu oft drekkur þú íþróttadrykki…” 

3. Í viku? 
£ Sjaldnar en 1 sinni  
£ 1-2 sinnum  
£ 3-4 sinnum  
£ 5-6 sinnum  
£ Daglega 
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4. Yfir daginn? (Þá daga sem þú drekkur íþróttadrykki) 

£ 1-2 sinnum 
£ 3-4 sinnum 
£ Oftar 

 
Notkun á pre-workout íþróttadrykkjum 

5. Er neysla þín á pre-workout íþróttadrykkjum tengd hreyfingu? 
£ Já – Alltaf (Þátttakandi færist sjálfkrafa yfir í spurningu 7) 
£ Stundum – Ekki alltaf  
£ Nei – Aldrei 

 
6. Hvenær neytir þú þessara drykkja utan íþrótta? 

£ Í skólanum 
£ Í vinnunni 
£ Heima 
£ Annað: _____________________ 

 
7. Hvernig neytir þú slíkra drykkja? 

£ Ég drekk þá hratt og alla í einu (um 10 mín) 
£ Ég drekk þá hægt yfir langan tíma (nær 30 mín eða lengur) 

 
8. Hvenær drekkur þú íþróttadrykkinn? 

£ Fyrir æfingu 
£ Á meðan á æfingu stendur 
£ Eftir æfingu 
£ Ég drekk hann ekki í tenglsum við íþróttir (Þátttakandi færist sjálfkrafa yfir í 

spurningu 10) 
 

9. Drekkur þú íþróttadrykkinn í tengslum við hverja æfingu/hreyfingu? 
£ Já  
£ Nei 

 

Hversu sammála/ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum 

“Ég drekk pre-workout íþróttadrykki…” 

10. Til að ná meiri árangri í íþróttum 
£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammála 
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11.  Þegar ég er þreytt/ur 
£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammála 

 
12. Því mér finnst þeir góðir á bragðið 

£ Mjög ósammála 
£ Frekar ósammála 
£ Hvorki né 
£ Frekar sammála 
£ Mjög sammála 

 
13. Því það er komið í vana hjá mér að drekka þá 

£ Mjög ósammála 
£ Frekar ósammála 
£ Hvorki né 
£ Frekar sammála 
£ Mjög sammála 

 
14. Í staðinn fyrir kaffi yfir daginn 

£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammála 

 
15. Því að allir eru að drekka þá (tíska) 

£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammála 

Hversu sammála/ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum 

“Pre-workout íþróttadrykkir…” 

16. Hafa engin áhrif á tannheilsuna 
£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammála 
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17. Það skiptir máli hvernig þeirra er neytt hvort þeir hafi áhrif á tannheilsuna 
£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammála 

 
18. Það skiptir mig ekki máli hvort þeir hafi áhrif á tannheilsu mína  

£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammála 

 
Þekking og skoðanir á pre-workout íþróttadrykkjum 

19. Telur þú að neysla á pre-workout drykkjum geti verið skaðleg tönnunum? 
£ Já  
£ Nei 

 
20. Hefur þú fengið einhverjar upplýsingar um áhrif pre-workout íþróttadrykkja á 

tennur? 
£ Já 
£ Nei (Þátttakandi færist sjálfkrafa yfir í spurningu 22) 

 
21. Hvaðan fékkstu þær upplýsingar? 

£ Í skólanum 
£ Í vinnunni 
£ Frá tannlækninum mínum 
£ Frá íþróttafélaginu/líkamsræktinni 
£ Hef bara heyrt það frá öðrum 
£ Ég hef kynnt mér það sjálf/ur 
£ Annað: ____________________ 

 
22. Finnst þér það skipta máli hvort að þessir drykkir hafi áhrif á tennurnar þínar, 

í tengslum við neyslu þína á þeim? 
£ Já  
£ Nei 

 
23.Ef það væri hugsanlega eitthvað efni í pre-workout drykkjum sem hefði helst 
skaðleg áhrif á tennurnar, hvaða efni heldur þú að það væri? 

£ Ég hef ekki hugmynd 
£ Annað: _________________ 
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Almennar spurningar 

23. Hvert er kyn þitt? 
£ Karl 
£ Kona 

 
24. Hver er aldur þinn? 

£ Yngri en 18 ára 
£ 21-25 ára 
£ 26-30 ára 
£ 31-35 ára 
£ 36-40 ára 
£ 41-45 ára 
£ Eldri en 45 ára 

 
25. Hvaða íþrótt/hreyfingu stundar þú? 

£ Líkamsrækt 
£ Fótbolta 
£ Fimleika 
£ Handbolta 
£ Körfubolta 
£ Frjálsíþróttir 
£ Íshokkí 
£ Annað: ________________________ 

 
26. Hversu oft stundar þú hreyfingu í viku? 

£ Sjaldnar en 1 sinni 
£ 1-2 sinnum 
£ 3-4 sinnum  
£ 5-6 sinnum  
£ 7 sinnum eða oftar 

Hversu sammála/ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum 

27. Mér finnst að það þurfi að auka fræðslu um hvernig eigi að neyta pre-workout 
íþróttadrykkja í tengslum við tannheilsu 

£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammála 

 
28. Ég hef fengið næga fræðslu um hvernig eigi að neyta pre-workout 

íþróttadrykkja í tengslum við tannheilsu 
£  Mjög ósammála 
£  Frekar ósammála 
£  Hvorki né 
£  Frekar sammála 
£  Mjög sammál 



 

47 

Viðauki 2: Ítarlegar niðurstöður úr spurningakönnun og 
blöndunarleiðbeiningar PWD. 
Ítarlegar niðurstöður um ástæður fyrir notkun PWD eftir aldurshópum. 

Tafla 13 Samanburður á ástæðum notkunar PWD milli aldurshópa.  

 

  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála
n=423 Svarhlutfall

Yngri en 18 ára 13% 25% 28% 13% 22% 100%
18-20 ára 18% 14% 25% 26% 18% 100%
21-25 ára 11% 13% 23% 29% 24% 100%
26-30 ára 9% 6% 31% 31% 22% 100%
31-35 ára 0% 10% 24% 41% 24% 100%
36-40 ára 33% 0% 0% 33% 33% 100%
41-45 ára 13% 0% 38% 25% 25% 100%
Eldri en 45 ára 50% 0% 0% 50% 0% 100%

12% 12% 25% 28% 22%
11. Þegar ég er þreytt/ur n=421
Yngri en 18 ára 31% 16% 25% 16% 13% 100,0%
18-20 ára 11% 10% 14% 23% 43% 100,0%
21-25 ára 13% 8% 9% 35% 35% 99,5%
26-30 ára 9% 9% 13% 31% 37% 100,0%
31-35 ára 14% 7% 7% 41% 28% 96,6%
36-40 ára 33% 0% 17% 33% 17% 100,0%
41-45 ára 50% 13% 0% 13% 25% 100,0%
Eldri en 45 ára 0% 0% 0% 100% 0% 100,0%

14% 9% 11% 31% 34%
12. Því mér finnst þeir góðir á bragðið n=421
Yngri en 18 ára 22% 16% 41% 16% 6% 100,0%
18-20 ára 13% 16% 31% 20% 20% 100,0%
21-25 ára 22% 16% 32% 21% 10% 99,5%
26-30 ára 22% 24% 22% 21% 10% 100,0%
31-35 ára 24% 21% 17% 28% 7% 96,6%
36-40 ára 17% 17% 17% 33% 17% 100,0%
41-45 ára 50% 13% 0% 25% 13% 100,0%
Eldri en 45 ára 50% 50% 0% 0% 0% 100,0%

21% 18% 29% 21% 11%
13. Því það er komið í vana hjá mér að drekka þá n=420
Yngri en 18 ára 84% 9% 6% 0% 0% 100%
18-20 ára 45% 18% 19% 13% 6% 100%
21-25 ára 42% 21% 18% 12% 7% 99%
26-30 ára 36% 12% 28% 18% 4% 99%
31-35 ára 45% 7% 17% 10% 0% 79%
36-40 ára 33% 33% 0% 17% 17% 100%
41-45 ára 75% 0% 13% 13% 0% 100%
Eldri en 45 ára 100% 0% 0% 0% 0% 100%

46% 17% 19% 12% 7%
14. Í staðinn fyrir kaffi yfir daginn n=420
Yngri en 18 ára 84% 6% 3% 3% 3% 100%
18-20 ára 59% 11% 10% 5% 15% 100%
21-25 ára 55% 6% 17% 14% 9% 99%
26-30 ára 57% 7% 15% 13% 7% 100%
31-35 ára 62% 0% 10% 10% 14% 97%
36-40 ára 50% 0% 17% 0% 17% 83%
41-45 ára 63% 13% 13% 0% 13% 100%
Eldri en 45 ára 100% 0% 0% 0% 0% 100%

59% 7% 14% 10% 10%
15. Því að allir eru að drekka þá (tíska) n=420
Yngri en 18 ára 91% 0% 6% 3% 0% 100%
18-20 ára 70% 15% 9% 4% 3% 100%
21-25 ára 84% 7% 6% 3% 1% 99%
26-30 ára 72% 15% 7% 4% 1% 100%
31-35 ára 76% 7% 7% 0% 3% 93%
36-40 ára 67% 0% 0% 17% 17% 100%
41-45 ára 75% 0% 25% 0% 0% 100%
Eldri en 45 ára 100% 0% 0% 0% 0% 100%

80% 9% 7% 3% 1%

“Ég drekk preworkout íþróttadrykki…”

10. Til að ná meiri árangri í íþróttum

Hversu ósammála/sammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum
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Tafla 14 Samanburður á þekkingu og skoðunum á áhrifum PWD á tennur milli aldurshópa. 

 

Blöndunarleiðbeiningar pre-workout drykkja eftir leiðbeiningum framleiðanda. Hlutfall 

dufts (g) á móti vatni (ml). 

Tafla 15 Blöndunarleiðbeiningar PWD. 

Númer:	   Pre-‐workout	  drykkur:	   Magn	  dufts:	   Magn	  vatns:	  
1	   Amino	  Energy	  (Watermelon)	   10	  g	   300	  ml	  
2	   N.O.	  Xplode	   20	  g	   300	  ml	  
3	   Grenade	   11.6	  g	   150	  ml	  
4	   The	  Curse	   8	  g	   200	  ml	  
5	   C4	  Cellucor	   5.2	  g	   150	  ml	  
6	   S.A.W	   10	  g	   200	  ml	  
7	   Assault	   14.5	  g	   300	  ml	  
8	   Big	  Bang	  2.0	   33	  g	   500	  ml	  
9	   Pow3rd	   7	  g	   250	  ml	  
10	   Amino	  Energy	  (Green	  Apple)	   20	  g	   300	  ml	  
11	   Saltvatn	   -‐	   20	  ml	  

  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála
n=422 Svarhlutfall

Yngri en 18 ára 25% 34% 34% 6% 0% 100%
18-20 ára 29% 28% 34% 5% 5% 100%
21-25 ára 36% 26% 29% 6% 3% 99%
26-30 ára 33% 30% 24% 9% 4% 100%
31-35 ára 28% 14% 38% 17% 3% 100%
36-40 ára 0% 33% 33% 17% 17% 100%
41-45 ára 38% 0% 63% 0% 0% 100%
Eldri en 45 ára 50% 50% 0% 0% 0% 100%

Heild 32% 27% 31% 7% 4%
17. Það skiptir máli hvernig þeirra er neytt hvort þeir hafi áhrif á tannheilsuna n=422
Yngri en 18 ára 9% 9% 47% 25% 9% 100%
18-20 ára 10% 18% 43% 11% 19% 100%
21-25 ára 13% 12% 41% 22% 13% 99%
26-30 ára 19% 10% 33% 22% 15% 100%
31-35 ára 14% 10% 52% 17% 7% 100%
36-40 ára 17% 17% 50% 0% 17% 100%
41-45 ára 13% 13% 63% 0% 13% 100%
Eldri en 45 ára 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Heild 13% 12% 41% 19% 14%
18. Það skiptir mig ekki máli hvort þeir hafi áhrif á tannheilsu mína n=420
Yngri en 18 ára 38% 19% 28% 6% 6% 97%
18-20 ára 39% 26% 23% 9% 4% 100%
21-25 ára 51% 22% 16% 7% 4% 99%
26-30 ára 46% 22% 12% 10% 9% 100%
31-35 ára 41% 17% 28% 10% 3% 100%
36-40 ára 67% 0% 17% 0% 0% 83%
41-45 ára 25% 13% 50% 0% 13% 100%
Eldri en 45 ára 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

Heild 47% 22% 19% 8% 5%

16. Hafa engin áhrif á tannheilsuna

“Preworkout íþróttadrykkir…”

Hversu ósammála/sammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum
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Viðauki 3: Tilkynning til Persónuverndar 
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Tilkynning um vinnslu 
persónuupplýsinga 

Númer   
S7310 

Er um að ræða nýja tilkynningu eða 
breytingu á eldri tilkynningu? 

Ný tilkynning 

Eldra tilkynninganúmer sé um breytta 
tilkynningu að ræða: 

 

Nafn Inga Bergmann Árnadóttir 

Nafn forsvarsmanns (s.s. forstjóra)ef 
ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun: 

Inga B. Árnadóttir - Háskóli Íslands 

Heimilisfang: Skólavörðustíg 40 

Póstnúmer: 101 

Staður: Reykjavík 

Símanúmer tengiliðs: 6616471 

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá eða 
heiti rannsóknar) 

 
BS Ritgerð - Þekking íþróttamanna og 
almennings um áhrif íþróttadrykkja á 
tannheilsu 

Tilgangur vinnslunnar?  
Nemendaverkefni - BS verkefni í tannsmíði 
við Tannlæknadeild Háskóla Íslands.  
 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna 
þekkingu íþróttamanna og almennings á 
notkun íþróttadrykkja og áhrifum þeirra á 
tannheilsu.  
 
Mikil aukning hefur verið á neyslu slíkra 
drykkja síðastliðin ár og því mikilvægt að 
neytendur hafi þekkingu á skaðsemi þessara 
drykkja sé þeirra ekki neytt rétt og í hófi. 
 
Niðurstöður geta stuðlað að því að efla 
forvarnir þeirra sem neyta íþróttadrykkja sem 
geta haft skaðleg áhrif á tannheilsu, og þannig 
nýst til þess að bæta tannheilsu þjóðarinnar. 

Hvaða upplýsingar verður unnið með?  
Allar upplýsingar sem unnið verður með eru 
ópersónugreinanlegar og eru ekki með  
nokkru móti rekjanlegar til einstakra 
þátttakenda.  
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Það verður ekki farið fram á að þátttakendur 
taki fram neinar viðkvæmar  
upplýsingar um kynþátt, trúarbrögð, 
sjúkdóma, heilsufar ofrv. 
 
Það verða spurningar sem beinast að því að 
kanna þekkingu á íþróttadrykkjum í  
tengslum við tannheilsu og einnig skoða 
íþróttaiðkun þátttakenda. 
 
Með því móti fást niðurstöður hvort að 
samræmi sé á notkun þessara  
íþróttadrykkja og aukinnar áreynslu í 
íþróttum.Allar upplýsingar sem unnið verður 
með eru ópersónugreinanlegar og eru ekki 
með nokkru móti rekjanlegar til einstakra 
þátttakenda.  
 
Það verður ekki farið fram á að þátttakendur 
taki fram neinar viðkvæmar upplýsingar um 
kynþátt, trúarbrögð, sjúkdóma, heilsufar ofrv. 
 
Það verða spurningar sem beinast að því að 
kanna þekkingu á íþróttadrykkjum í tengslum 
við tannheilsu og einnig skoða íþróttaiðkun 
þátttakenda. 
 
Með því móti fást niðurstöður hvort að 
samræmi sé á notkun þessara íþróttadrykkja 
og aukinnar áreynslu í íþróttum. 

Hvert verða upplýsingarnar sóttar?  
Frá einstaklingunum sjálfum. 

Heimild(ir) til vinnslu 
persónuupplýsinga, sbr. 8. gr.  laga 

um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga 

 
nauðsyn vegna almannahagsmuna sbr. 5. tl. 

Verður unnið með viðkvæmar 
persónuupplýsingar, sbr 8. tl. 2. 

gr. laganna? 

Nei 

Viðbótarskilyrði um vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 9. 

gr.  laganna? 

 

Frekari skýringar á þeim heimildum 
sem merkt er við hér að ofan (t.d. 

lagaákvæði eða ef byggt er á 
samþykki hins skráða skal hér greint 
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frá efni samþykkisyfirlýsingar) 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 
öðrum en hinum skráða, hvernig er þá 

uppfyllt  
viðvörunarskylda gagnvart hinum 

skráða, sbr. 21. gr.  laganna 

 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 
hinum skráða sjálfum, hvernig er þá 

uppfyllt fræðsluskylda, sbr. 20. 
gr.  laganna 

 
Kynningarbréf til þátttakenda fylgir rannsókn, 
bæði með skriflegum listum sem og 
rafrænum. Það verður fremst þar sem bent 
yrði á að með því að halda áfram og svara 
spurningalista gefst samþykki. Ekki væri hægt 
að rekja rannsóknina til einstaklinga. 
Könnunin yrði nafnlaus og þátttakendur allir 
sjálfboðaliðar. 

Verður persónuupplýsingum safnað 
með notkun eftirlitsmyndavéla eða 

annars konar vöktunarbúnaðar? Nei 

Verða upplýsingarnar afhentar öðrum. 
Hverjum? 

 
Ábyrgðarmaður rannsóknar hefur yfirumsjón 
með gagnasafni og úrvinnslu gagna sem  
leiðbeinandi nemanda.Ábyrgðarmaður 
rannsóknar hefur yfirumsjón með gagnasafni 
og úrvinnslu gagna sem leiðbeinandi 
nemanda. 

Verða upplýsingarnar fluttar úr landi? Nei 

Verða upplýsingarnar birtar á Netinu / 
Vefnum? 

Nei 

Hvaða öryggisráðstafanir verða 
viðhafðar ? Aðgangsorð 

Ef annað. þá hvað?  
Gögn úr rafrænum spurningalista verða aðeins 
aðgengileg rannsakanda, vistað á læstu 
vefsvæði. Spurningalistar verða í vörslu 
ábyrgðarmanns rannsóknar á meðan úrvinnslu 
stendur, í læstri hirslu. Að úrvinnslu lokinni 
verður öllum gögnum rannsóknar eytt. 

Nafn og/eða stöðuheiti þess sem ber 
ábyrgð á framangreindum 

öryggisráðstöfunum Prófessor - Háskóli Íslands 

Verður upplýsingunum/auðkennunum 
eytt og þá hvenær? 

 
Já öllum upplýsingum verður eytt strax eftir 
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að niðurstöður rannsóknarinnar liggja fyrir og 
búið yrði að vinna úr þeim. Áætlað er að 
úrvinnslu verði lokið 1. júní 2015 eða fyrr. 

Verður öðrum aðila (vinnsluaðila) 
með skriflegum samningi falin vinnsla 

upplýsinganna? 

Nei 

Nafn vinnsluaðila:  

Heimilisfang vinnsluaðila:  

Póstnúmer:  

Staður:  

Hverjar eru skyldur vinnsluaðila 
samkvæmt þessum samningi? 

 

Aðrar athugasemdir tilkynnanda:  

 

 

 


