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Introduktion: Uppskattningsvis lider 4-20% av världens vuxna befolkning av 
tandvårdsrädsla. Rädsla är individens normala emotionella reaktion inför hot eller fara. 
Rädslan uppväcker en fysiologisk spänning i kroppen som skapar ett kamp- och -
flyktbeteende hos individen vilket kallas akut stress. Det finns olika metoder för att 
förebygga och behandla tandvårdsrädsla. 
Syfte: Att beskriva bakomliggande orsaker till varför tandvårdsrädsla uppstår hos 
vuxna samt att undersöka om tandvårdsrädsla kan få konsekvenser för den orala 
hälsan och i så fall vilka konsekvenserna är. 
Metod: Systematisk litteraturstudie. 
Resultat: Orsaker: Det har konstaterats att patienter som har upplevt en obehaglig 
tandvårdsituation uppvisar högre grad av tandvårdsrädsla. Tandvårdsrädsla är 
multifaktoriell men rädsla för smärta har visat sig vara en central orsak till att 
tandvårdsrädsla uppstår hos individer. Konsekvenser: Patienter som lider av 
tandvårdsrädsla besöker tandvården mindre regelbundet och har mindre goda 
munhälsovanor vilket påverkar den orala hälsan. 

Konklusion: Tandvårdsrädsla är multifaktoriell och påverkar den orala hälsan negativt, 
genom undvikande av tandvård och, mindre goda munhälsovanor vilket ger högre risk 
för försämrad oral hälsa. 
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Introduktion 
Tandvårdsrädsla drabbar många människor i hela världen. Oberoende av land, 
befolkning eller kulturella sammanhang är andelen tandvårdsrädda individer mellan 4 
och 20 procent i befolkningen. I industriella länder undviker cirka 15 % av befolkningen 
tandvård på grund av sin tandvårdsrädsla. Tandvårdsrädsla är en av de vanligaste 
rädslorna i Sverige (Bohlin 1992). Andelen tandvårdsrädda människor i Sverige och 
andra länder i Europa har befunnit sig på samma nivå de senaste fyra decennierna 
(Hägglin, Berggren, Hakeberg, Hällström, 1999). Faktorer som kan påverka andelen 
tandvårdsrädda i en befolkning kan bland annat vara fördelningen av ålder och kön 
(Economou & Honours, 2003). Förekomst av tandvårdsrädsla kan vara högre hos unga 
vuxna individer (Skaret & Soevdsnes, 2005). 
 
Rädsla 
Rädsla påverkar livet, och finns i alla människors liv. Det primitiva alarmsystemet i 
hjärnan styr den omedvetna reaktionen av rädsla hos individen, i skepnad av kamp eller 
flyktbeteende. Denna snabba reaktion skyddar oss i farliga situationer. Människan har 
ett primitivt alarmsystem som sänder varningar till det rationella alarmsystemet som i 
sin tur känner av faran i situationen och avgör vilka åtgöranden som behöver göras. Vid 
en situation där individen känner rädsla kan även känslor, lukter och smaker i 
situationen lagras i minnet och återkomma vid liknande händelser (Dozier, 2000). I 
litteratur används benämningar som rädsla, ångest och fobi för att definiera olika grad 
av känslor och upplevelser. Rädsla är individens normala emotionella reaktion inför hot 
eller fara, till exempel en smärtsam behandling. En smärtsam behandling kan framkalla 
psykologiska reaktioner och ge obehagliga minnen hos individen, vilket kan leda till 
beteendeändring och undvikande av exempelvis en tandvårdsbehandling. Vid en 
ångestupplevelse är rädslan central, individens reaktion blir inadekvat samt fylld av 
negativa förutsägelser och obehagliga tankar. I en tandvårdssituation kan det innebära 
att ett behandlingsbehov undviks helt och hållet av individen. Fobi kännetecknas av 
intensiv ångest där rädslan beskrivs som starkt överdriven och oresonlig. Undvikande, 
ångest och plågsam stress påverkar i betydlig utsträckning individens vardag (Skaret & 
Soevdsnes, 2005).  
 
Rädsla uppväcker en fysiologisk spänning i kroppen som skapar ett kamp- och 
flyktbeteende hos individen vilket kallas akut stress. Rädslan tränger sig via 
hypotalamus in i hjärnan, där hjärnbarken tillverkar kortisol och adrenalin. Både kortisol 
och adrenalin påverkar kroppen vilket kan leda till ökat blodtryck, högre glukoshalt i 
blodet, ökning av hjärtslag, ökad andningsfrekvens och irritation av magsäcken: faktorer 
som tillsammans kan bidra till försämring av kroppens immunsystem. En lång tids 
exponering av stress och hög spänning kan försvaga organismen och leda till sjukdom. 
(Darby & Walsh, 2003).  
 
Rädsla inverkar även på människornas beteende, bland annat kan följande reaktioner 
uppkomma: impulsivitet, nervöst skratt och känslomässiga utbrott (Darby & Walsh, 
2003). Gränsen för smärta där en obehaglig impuls anses som smärtsam sjunker vid 
rädsla, exempelvis när en patient är rädd för behandling. Smärttoleransen, det vill säga 
mängden smärta som en individ kan klara av påverkas vid rädsla. Rädslan sänker inte 
bara toleransgränsen utan leder till att en normalt sett inte plågsam retning uppfattas 
som smärtfylld (Darby & Walsh, 2003). Panikattacker tar sig ofta uttryck som 
svettningar, yrsel och en önskan att fly från situationen (Friedlander, Marder, Sung, 
Child, 2003).  
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Tandvårdsrädsla 
Tandvårdsrädslans etiologi är komplex. Tandvårdsrädda patienters upplevelser under 
behandling rapporterades som smärtsamma och obehagliga med stor brist på samarbete 
och kontroll (Skaret & Soevdsnes, 2005). Individer som i förväg är inställda på att 
reagera med fruktan inför smärta har större risk att hamna i en ond cirkel (Van Wijk & 
Hoogstraten, 2005). En studie visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 
beträffande egenvårdsvanor som tandborstning, tandtråd eller tandstickor mellan 
tandvårdsrädda och icke tandvårdsrädda individer (Schuller, Willumsen, Holst 2003). 
 
Tandvårdsrädslans epidemiologi  
Benämningen tandvårdsrädsla kan börja användas först när individen har uppnått en 
behandlingsmogen ålder. Vid en normal utveckling nås denna mognad vid ca 2,5 års 
ålder. Rädslan, som är en respons till vad man anser vara en hotfull eller farlig situation, 
är kopplad till barnets intellektuella, känslomässiga, sociala och fysiska utveckling. Ett 
barn som inte har haft någon tidigare kontakt med tandvården kan uttrycka en normal 
rädsla inför mötet med en okänd person, en okänd situation och/eller okända objekt. Det 
är först vid 11-12 årsåldern som man kan tala om tandvårdsrädsla, som hos den vuxne, 
då barnet först vid denna ålder har nått mognaden för att kunna börja tänka abstrakt. 
Tandvårdsrädsla är vanligare bland yngre barn och avtar ofta i regel ju äldre barnet blir, 
upp till tonåren. Hos barn förekommer ingen större skillnad mellan flickor och pojkar 
när det gäller tandvårdsrädsla. Vissa tandvårdsrädda barn uppvisar inget tecken på 
rädsla och kan därför vara svåra att upptäcka i en tandvårdssituation. Det är betydligt 
enklare att uppmärksamma en tandvårdsrädsla när den yttrar sig i form av en 
behandlingssvårighet. Många studier visar att de flesta utvecklar sin tandvårdsrädsla 
under barn- och ungdomsåren. Medelåldern för debut av tandvårdsrädsla är 12 år. Bland 
ungdomar rapporterar fler flickor tandvårdsrädsla än pojkar. Flyktingbarn och 
invandrarbarn utgör en riskgrupp för att utveckla tandvårdsrädsla. Frekvensen av 
tandvårdsrädsla ökade från 13 % i 18 års ålder till 21 % i 26 års ålder. Många gånger 
blir tandvårdsrädslan lägre med stigande ålder, precis som de flesta andra fobier. Många 
tandvårdsrädda individer lider även av arbetslöshet, sjukskrivningar och psykosomatiska 
besvär, vilket också påverkar individens livskvalitet (Hakeberg, Hallonsten, Hägglin, 
Skaret, 2003). 
 
Könsskillnader 
Kvinnor och män har olika beteende när det gäller den allmänna hälsan och även 
sjukdomar yttrar sig annorlunda hos olika kön. Kvinnor uppsöker vården oftare och 
visar sina känslor annorlunda än män. (Hägglin, 2000). Kvinnor rapporterar vanligtvis 
mer rädsla för smärta än män. En undersökning om smärta och rädsla, visade dock att 
smärta upplevdes i högre utsträckning hos män än hos kvinnor och dessutom angavs 
smärta av män som en viktigare faktor för tandvårdsrädslans uppkomst. Studiens 
resultat tydde på att i en tandvårdssituation hade kvinnor svårare att samarbeta 
 än män. Kvinnor hade även större behov att ha kontroll vilket kunde skapa en 
psykologisk spänning och leda till ökade känslor som oro, rädsla och ångest (Gadbury-
Amyot & Williams, 2000). En studie gjord av Lahti, Vehkalahti, Nordblad och Hausen i 
Finland år 2007 på individer 30 år och uppåt visade att 43 % av kvinnorna och 29 % av 
männen i denna åldersgrupp var ganska eller väldigt rädda för att besöka tandvården. I 
alla åldersgrupper rapporterade kvinnor mer tandvårdsrädsla än män. Kvinnor som 
levde med en partner visade tandvårdsrädsla i större utsträckning än vad ensamstående 
kvinnor gjorde. Hos männen var det dock ingen skillnad i detta avseende. Studien 
visade att det är ungefär dubbelt så många kvinnor som män som lider av svår 
tandvårdsrädsla.  
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Metoder för behandling av tandvårdsrädsla 
Tandvårdpersonalens förhållningssätt har betydelse för att etablera en relation med 
patienten och det är viktigt att tandvårdspersonalens bemötande är anpassat till 
patientens behov och krav. Med ett gott samspel mellan personal och patient kan 
patienter känna sig tryggare i en tandvårdssituation. Det är viktigt att personalen är 
empatisk, vänlig och förstående. Även respekt gentemot patienten är viktigt för att 
bygga förtroende. (Karoly, Kulich, Berggren, Hallberg, 2000). I en studie av Buchanan 
och Niven (2003), tillfrågades 102 tandläkare om hur de vanligtvis brukar bemöta 
tandvårdsrädda patienter. Tandläkarna fick välja bland olika påståenden som antingen 
stod för en strategi där patienterna distraherades från vad som gjordes under 
behandlingen, eller en strategi där patienterna informerades om behandlingsgången. 
Resultatet från studien visade att det var en signifikant större del som arbetade utifrån 
strategin där patienten blev informerade och gjordes delaktiga, än utifrån strategin som 
gick ut på att avleda patientens tankar från behandlingen. Den senare strategin var inte 
populär bland tandläkarna i studien. Nästan samtliga tandläkare uppgav att de avsåg att 
förklara före behandlingen och 94 % att de skulle informera patienten även under 
behandlingen.  
 
Pickrell och medarbetare använde sig av en metod där minnet påverkades genom olika 
manipuleringstekniker. Resultatet visade att det går att få ett mer positivt minne av en 
tandvårdsbehandling vilket även resulterade i ett bättre beteende vid nästa 
behandlingstillfälle. En betydelsefull skillnad fanns i hur patienterna i 
 Interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen, fick ändrade minnen av 
upplevelserna av rädsla under första besöket. Även minnet av smärta påverkades 
positivt (Pickrell et al. 2007).  
 
Sedering är ett exempel på en behandlingsmetod som ges som en tillfällig hantering av 
rädsla och ångest, i svåra fall av tandvårdsrädsla. Patienten kan bl.a. få lustgas för att 
kunna genomföra en behandling. En kombination av lustgas och intravenös midazolam 
eller lustgas i kombination med sevofluran (allmänanestetika) kan ge amnesi (hel eller 
delvis reducering av minnen av behandlingen) samtidigt som patienterna är verbalt 
kontaktbara under hela behandlingen (Averley, Lane, Sykes, Girdler, Steen, Bond, 
2004). 
 
I en studie studerades behandling med avkoppling och kognitivt orienterad behandling 
för tandvårdsrädda. Tandvårdsrädda patienter visades olika videofilmer vilka var  
relaterade till olika upplevelser kopplade till rädsla men även till neutrala upplevelser. 
Personens pannmuskelspänningar och hjärtfrekvens registrerades. Deltagarnas 
tandvårdsrädsla, allmän rädsla och ångest rapporterades och analyserades tillsammans 
med psykologiska och fysiologisk data. Studien kom fram till att båda 
behandlingsterapierna påvisade en minskning av tandvårdsrädsla. Samtidigt har denna 
studie funnit visst stöd för hypotesen att avslappning är en viktig kognitiv behandling 
(Lundgren, Carlsson, Berggren 2006). 

 
Tandhygienistens roll 
Tandhygienisten är ofta en nyckelperson när det gäller barnets första möte med 
tandvården, vilket är viktigt med tanke på barnets framtida samarbete med 
tandvårdspersonal. Förtroende ska byggas inför framtiden vilket baseras på patientens 
subjektiva upplevelser av tandvårdssituationen. Positiva upplevelser kan förebygga 
framtida problem med tandvårdsrädsla och brist på samarbete.  
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Tandhygienistprofessionen har kunskaper om kommunikation, psykologi, 
tandvårdsrädsla, behandlingsprinciper samt beteendevetenskap vilket borgar för 
tillräckliga kvalifikationer vid möten med patienter. Dessa kunskaper är viktiga i mötet 
med patienten för att kunna förebygga tandvårdsrädsla hos individen, samt stötta 
patienten till en god oral hälsa (Skaret & Soevdsnes, 2005).  
 
Berggren (2001) konstaterar att tandvårdsrädsla är ett stort problem för många 
människor. För att förstå bakgrunden till att en patient har utvecklat tandvårdsrädsla 
måste tandvårdspersonal ha kunskap om vilka orsaker till detta som påvisats i 
vetenskapliga studier. Det är också viktigt att känna till vilka följder tandvårdsrädsla kan 
medföra.  

 
 
 
 
 
 
 
Syfte 
Syftet är att beskriva bakomliggande orsaker till tandvårdsrädsla hos vuxna samt att 
undersöka om tandvårdsrädsla kan ge konsekvenser och i så fall vilka konsekvenserna 
är. 
 
Frågeställningar 
Vad är bakomliggande orsaker till tandvårdsrädsla hos vuxna?  
Kan tandvårdsrädsla ge konsekvenser och i så fall vilka? 
 
Metod 
Design 
Studien har utförts som en systematisk litteraturstudie som grundar sig på vetenskapliga 
artiklar för att kartlägga och granska vad som finns skrivet inom valt ämne under en viss 
period. Det är viktigt att utgå från en tydligt definierad fråga i en systematisk 
litteraturstudie. Vidare besvaras frågan genom relevanta referenser för att påvisa det 
aktuella forskningsläget inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Definition av begrepp  
Tandvårdsrädsla (dental anxiety) är en starkt uttalad rädsla eller fruktan inför 
tandvårdsbesök för behandlingsterapi eller profylaktiska åtgärder (National Library of 
Medicine, 1992). 
Oral hälsa innebär ett optimalt tillstånd i munnen där alla munnens organ har en 
normalfunktion utan tecken på sjukdom (National Library of Medicine, 1965). 
 
Databaser  
Datainsamlingen och den systematiska sökningen har genomförts i databaserna 
CINAHL och PubMed. CINAHL är en databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik 
och arbetsterapi och PubMed är en databas som täcker medicin och odontologi.  
 
Sökord  
Relevanta sökord och begrepp valdes utifrån syfte och frågeställningar. Kombinationer 
gjordes med hjälp av AND för att begränsa sökningen och för att få ett mer fokuserat  
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resultat. Sökorden som använts är: dental anxiety, adults, qualitative, dental fear, 
attitude to health, phobic, anxious, oral health och behaviour.  
 
Urval 
Urvalet begränsades till engelskspråkiga originalartiklar som var publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. Begränsningar gjordes så att endast artiklar som har 
publicerats de senaste 5 åren valdes för att studera resultat av den senaste forskningen. 
Sökningen gjordes på vuxna i åldrarna 19 år och uppåt.  
 
Urval 1 
I primärgranskningen lästes artiklarnas titlar. De titlar som stämde överens med syfte 
och frågeställningar inkluderades. Exklusionskriterier var artiklar utan abstrakt, 
reviewartiklar och artiklar som handlade om behandlingsmetoder vid tandvårdsrädsla.  
Därefter kvarstod 186 artiklar från det första urvalet. 
 
Urval 2 
De 186 artiklarna granskades vidare och abstract lästes. Inklusionskriterier var att 
abstracten skulle besvara studiens syfte och frågeställningar. Exklusionskriterier var de 
kriterier som står under urval 1 men som inte framgick av titeln. Det kvarstod 66 artiklar 
från det andra urvalet. 
 
Urval 3  
Artiklarna som var kvar lästes i sin helhet. Inklusionskriterier var om artiklarna 
motsvarade syftet och frågeställningarna. Exklusionskriterier var artiklar som inte 
återspeglade studiens syfte och frågeställningar. Efter att samtliga artiklar lästs föll det 
slutgiltiga valet på 16 artiklar vars innehåll överensstämde med syfte och 
frågeställningar. 
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Tabell 1. Databassökning

Databas 

Sökord/ 

Sök-komb 

Antal 

träffar 

Urval 1 

(Titel) 

Urval 2 

(Abstract) 

Urval 3 

(Fulltext) 

Utvalda 

artiklar 

090401 

PubMed 

1.Dental 

anxiety 649    

 

 

 2.Adults 659718     

 3.Qualitative 64500     

 

4. Dental 

fear 759482     

 

5.Attitude 

to health 42831     

 6.Phobic 926     

 

7.Anxious 

patients 6889     

 

8.Oral 

health 6901     

 9.Behaviour 98407     

 1AND2 305     

 

1AND2 

AND3 6 3 2 1 1 

 

1 AND 2 

AND 5 35 11 4 2 2 

 1 AND 7 187 4 3 2 2 

 1 AND 9 113 13 4 2 2 

 1 AND 10 23 4 2 1 1 

 4 AND 2 333 11 5 4 4 

 4 AND 6 15 7 5 2 2 

 4 AND 8 91 3 3 3 1 

090401 

CINAHL 

1.Dental 

anxiety 97 65 35 13 1 
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Sekundärgranskning 
Samtliga utvalda artiklar genomgick en ytterligare kvalitetsgranskning och bedömning. 
Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa 
studier har modifierats för att vara lämpliga till studierna (Bilaga 1 och Bilaga 2). Varje 
enskild studie poängbedömdes, utifrån frågorna i granskningsmallarna, där ja gav ett 
poäng och nej gav noll poäng, vilket sedan omräknades till en procentsats i form av: 
grad I: hög kvalitet (80-100%), grad II: medelkvalitet (70-79%) och grad III: låg kvalitet 
(60-69%).  
 
Databearbetning 
Artiklarna har analyserats och sammanställts. 
För att öka validiteten har författarna analyserat och granskat studierna var och en för 
sig, för att sedan tillsammans jämföra utifrån syftet och frågeställningarna. Därefter 
sammanställdes och slutfördes litteraturstudien med hjälp av olika kategorier som 
beskriver det aktuella forskningsläget om orsaker för tandvårdsrädsla och eventuella 
konsekvenser för den orala hälsan.  
 
Etiska övervägande 
Utvalda artiklar var samtliga godkända av etisk nämnd eller motsvarande. Alla artiklar 
som ingår i litteraturstudien har granskats och återgetts av författarna utan att egna 
tolkningar gjorts, så långt det är möjligt.  
 
Resultat 
Översiktligt har alla 16 artiklar som ingår i resultat sammanställs i två tabeller med 
huvudrubriker som representerar studiens syfte och frågeställningar. Vidare redovisas 
resultat med hjälp av underrubrikerna som beskriver de vanligaste orsakerna och 
konsekvenserna som kan uppstå vid tandvårdsrädsla. 
 
 
 
 
 
 

 
Orsaker till tandvårdsrädsla 
Tabell 2. Artiklar ingående i resultatredovisning  
 
Författare 

År 

Land 

Kvalitet 

Syfte Urval  Instrument Resultat 

Acharya, 
S. 
 2008 
Indien. 
80% 

Syftet med studien 
var att beskriva 
möjliga faktorer som 
kan påverka 
tandvårdsrädsla. 

482 patienter 
på en 
universitets- 
tandvårdsklini
k 

I studien 
användes 
blanketter med 
olika skalor och 
nivåer som 
beskriver 
tandvårdsrädsla
n hos de 
tillfrågade. 
 

Tandvårdsrädsla kan 
bero på bl.a. 
patientens kultur, 
religion, 
personlighet och 
tankar men 
framförallt av 
tidigare negativa 
upplevelser.  
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Författare 

År 

Land 

Kvalitet 

Syfte Urval  Instrument Resultat 

Armfield 
et al. 

2006 

Australien  

93% 

 

Syftet med studien 
var att beskriva både 
förekomst av 
tandvårdsrädsla i 
Australien samt att 
undersöka 
sambandet mellan 
tandvårdsrädsla och 
socioekonomiska 
faktorer, oral hälsa 
och variationer 
angående försäkring. 

Australiensisk 
befolkning 
mellan 18 och 
65 år. 
Randomiserat 
urval av 7312 
telefonintervj
uer 

Tvärnittsstudie  
Telefonintervju- 
studie 

Förekomsten av 
tandvårdsrädsla var 
16 % och 
tandvårdsrädsla var 
högre hos kvinnor. 
Patienter med 
tandvårdsrädsla hade 
lägre socio- 
ekonomisk status. 

 

Armfield 
JM.  
2008 
Australien. 

93% 

Syftet med denna 
studie var att se 
samband mellan 
tandvårdsrädsla och 
andra rädslor. 
 

88 vuxna 
individer från 
Australien. 

En 
mätningsskala 
användes för 
rädsla och ett 
index för 
känslighet och 
avsky. 

Resultatet visade ett 
samband mellan 
tandvårdsrädsla och 
andra rädslor. 
Tandvårdsrädsla var 
starkt relaterat till 
rädslan att tappa 
kontrollen. 

Canakci & 
Canakci 
2007 
Turkiet 
73% 

Syftet med studien 
var att ta redo på om 
smärta och obehag 
förekom i högre grad 
hos patienter i 
samband med olika 
parodontitbehandlin
gar jämfört med 
andra 
tandvårdsbehandling
ar. Även att se om 
det är någon skillnad 
på tandvårdsrädsla 
mellan olika åldrar 
och kön. 

I studien 
ingick 56 
vuxna med 
diagnosen 
kronisk 
parodontit. 

En visuell 
analog skala 
användes där 
patienterna fick 
ge svar på 
frågor om sina 
upplevelser. 

Patienter som har 
upplevt 
parodontitbehandlin
gar kom upp högre i 
skalan, vilket 
innebär smärta i 
högre grad samt 
större obehag inför 
tandvård. 

Firat et al. 

2006 

Turkiet 

73% 

Syftet med studien 
var att undersöka 
förekomsten av 
tandvårdsrädsla och 
relaterade faktorer i 
en turkisk 
befolkning 

 115 patienter 
varav 21 
tandvårdsrädd
a och 94 utan 
tandvårdsräds
la, samt en 
befolkningsgr
upp som inte 
var 
tandvårdspati
enter (n=183) 

Tvärsnittsstudie. 
Två 
frågeinstrument 
användes 
MDAS = 
(Modified 
Dental Anxiety 
Scale) och DFS 
= (Dental Fear 
Survey). 

Kvinnligt kön och 
tidigare negativa 
upplevelser vid 
tandvårdsrädlsa 
bekräftades som 
orsaker, men 
utbildning visades ha 
en positiv inverkan 
på tandvårdsrädsla. 
Tandvårdsrädsla 
fanns såväl hos 
gruppen 
tandvårdspatienter 
som de som inte var 
patienter. 
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Författare 

År 

Land 

Kvalitet 

Syfte Urval  Instrument Resultat 

Hakeberg 
& Cunha 

2008 

Sverige 

80% 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
olika patientgruppers 
bedömningar av 
tandvårdsrädsla och 
smärta beträffande 
tandhygienist 
behandling samt att 
undersöka 
sambandet mellan 
rädsla och 
tandhygienistbehand
ling. 

393 vuxna 
patienter 
deltog i 
studien, i 
åldern mellan 
20 och 85 år 
(medelvärde: 
47,6 år) 

Tvärsnittsstudie. 
Varje patient 
fick ett 
frågeformulär 
med frågor om 
patienternas 
erfarenhet av 
tandvårdsrädsla 
och 
smärtupplevelse
r i samband med 
tandhygienist 
behandling 

Kvinnor hade högre 
grad av 
tandvårdsrädsla. 
Rädsla hos patienter 
uppstod oftare vid 
tandläkarbehandling 
än vid 
tandhygienistbehand
ling. Patienter som 
behandlades på 
parodontolog- och 
oralmedicinska 
specialistkliniker 
rapporterade 
betydligt högre grad 
av smärtupplevelser 
vid  tandhygienist- 
behandling, än 
patienter från andra 
tandvårdskliniker.  

Heft et al. 
2007 
USA  
93% 

Syftet med studien 
var att undersöka 
könsskillnader i 
rapporterad 
övergripande 
tandvårdsrädsla.  

504 vuxna 
individer i 
Florida, USA. 

 En telefon- 
undersökning 
gjordes på 
samtliga. 

Kvinnor 
rapporterade mer 
tandvårdsrädsla än 
männen och båda 
könen rapporterar 
mer obehag inför 
smärta i 
tandvårdssituationer 
än rädsla. Rädsla 
visar sig i studien 
vara en central orsak 
till att 
tandvårdsrädsla 
uppstår. 

 
Bakgrundsfaktorer till tandvårdsrädsla 
En patients tandvårdsrädsla kan bero på hans eller hennes negativa tankar om 
tandvården. Det har observerats att patienter som har upplevt en obehaglig 
tandvårdsituation uppvisar högre grad av tandvårdsrädsla och tankar kring tandvården. 
(Acharya 2008). Enligt Armfield (2008) är vissa patienter rädda för kanyler vilket också 
ger större sannolikhet för att uppleva rädsla i tandvårdssituationer där kanyler används. 
En studie av Hakeberg & Cunha (2008) visade att en stor del av tandvårdsrädslan hade 
koppling till upplevd smärta i samband med tidigare tandhygienist- och/eller 
tandläkarbehandling. Enligt en studie gjord av Heft, Meng, Bradley, Lang (2007) är 
orsaker till tandvårdsrädsla multifaktoriella men rädslan för smärta har visat sig vara en 
central orsak till att tandvårdsrädsla uppstår. Även en studie gjord av Canakci och 
Canakci (2007) visar att smärta ofta är en bakgrundsfaktor till tandvårdsrädsla vilken 
uppstår ofta i samband med tidigare upplevd smärtsam behandling. 
 
Tandvårdsrädslans samband med andra rädslor 
Enligt en studie av Armfield (2008) kan vissa patienter med tandvårdsrädsla även lida 
av allmän rädsla även för andra företeelser och vara generellt ängsliga, vilket kan bidra 
till att det uppstår tandvårdsrädsla. De kan ha underliggande och personliga tendenser 
till att utveckla rädsla i detta fall tandvårdsrädsla. Studien visade att det fanns ett 
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samband mellan tandvårdsrädsla och andra rädslor, speciellt kan tandvårdsrädslan 
jämföras med andra rädslor där patienten känner att denne mister kontrollen, precis som 
många känner i en tandvårdssituation. Studien påvisade även att tandvårdsrädsla uppstår 
mer hos psykiskt känsliga personer, men det finns även en fysisk påverkan där en låg 
smärttröskel ökar risken för att utveckla tandvårdsrädsla. Yngre personer är oftare mer 
tandvårdsrädda och missnöjda än äldre personer, vilket även gäller för andra typer av 
rädslor (Pohjola, Lahti, Vehkalahti, Tolvanen, Hausen, 2007). 
 
Könsskillnader i tandvårdsrädsla 
En studie från Australien har funnit att kvinnor visade högre grad av tandvårdsrädsla när 
det gällde särskilda stimuli (till exempel rädsla för nålar och för tandläkaren), lägre 
smärtgräns och mindre tolerans för smärta än män. En förklaring till könsskillnaderna 
avseende tandvårdsrädslan kom från psykologisk forskning som funnit att kvinnor kan 
vara mer öppna för att uttrycka rädsla än män. Män kan också uttrycka sin rädsla fast på 
annat sätt, genom känslomässiga yttringar såsom ilska eller otålighet (Armfield, 
Spencer, Steward, 2006). Kvinnors rädsla beror mer på rädsla för smärta vid ett 
tandvårdsbesök medan männen mer uttrycker det som att de känner obehag vid borrning 
(Heft, Meng, Bradley, Lang, 2007). En studie gjort av Firat, Tunc och Sar (2006) visade 
också att fler kvinnor än män har tandvårdsrädsla. Kvinnligt kön samt tidigare negativa 
smärtsamma upplevelser och erfarenheter av tandvården hade signifikanta samband med 
tandvårdsrädslans uppkomst och omfattning. En viktig forskningsfråga i studien av 
Hakeberg & Cunha (2008) var att bedöma eventuella skillnader hos patienter avseende 
tandvårdsrädsla i samband med tandhygienist- och tandläkarbehandling. Omfattande 
grad av tandvårdsrädsla förekom i betydligt större utsträckning hos kvinnor än hos män 
vid både typerna av behandlingar. En studie från Finland visade också en högre 
prevalens av tandvårdsrädsla bland kvinnor än bland män (Pohjola, Lahti, Vehkalahti, 
Tolvanen, Hausen 2007). Tandvårdsrädsla rapporterades oftare hos kvinnor än hos män 
oberoende av terapival, men båda könen var mer rädda för tandläkarbehandling än för 
tandhygienistbehandling (Hakeberg & Cunha 2008). 
 
Tandvårdsrädsla och ålder 
Armfield, Spencer, Stewart (2006) konstaterade att det var dubbelt så vanligt med 
tandvårdsrädsla i åldersgruppen 40 – 64 år som i alla andra åldersgrupper tillsammans. 
Andelen personer med hög grad av tandvårdsrädsla minskades kraftigt hos vuxna över 
60 år och var lägst för gruppen 80 år och äldre. Hakeberg & Cunha (2008) ansåg att 
stigande ålder hade en ”positiv inverkan” på tandvårdsrädslan. 
 
Tandvårdsrädsla och socioekonomiska faktorer 
Socioekonomiska faktorer kan bidra till tandvårdsrädsla. En studie kom fram till att 
tandvårdsrädsla förekommer oftare hos studenter och hemmafruar än hos 
yrkesverksamma och egenföretagare (Acharya, 2007). I studien av Armfield, Spencer 
och Stewart (2006), visades ett konsekvent samband mellan högre inkomst och lägre 
prevalens av hög rädsla. Individer från hushåll med en sammanlagd inkomst på upp till 
$ 40 000 per år (ca 320 000 kr) hade högre prevalens av tandvårdsrädsla än personer 
från hushåll med en inkomst på över $ 80 000 per år ( ca 640 000 kr). Den högsta 
förekomsten av tandvårdsrädsla konstaterades bland arbetslösa individer, medan den var 
lägst för människor som arbetade heltid. Firat, Tunc och Sar (2006), påvisade att högre 
utbildning var en viktig faktor som ledde till minskning av tandvårdsrädsla och 
förändring av det orala hälsobeteendet. Patienter som fått tandhygienistbehandling på 
specialistkliniker rapporterade högre grad av tandvårdsrädsla än patienter från andra 
tandvårdskliniker (Hakeberg & Cunha 2008). 
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Konsekvenser av tandvårdsrädsla 
Tabell 3. Artiklar ingående i resultatredovisning 
 

Författare 

År 

Land 

Kvalitet 

Syfte Urval  Instrument Resultat 

Anttila et al. 

2006 

Finland 

80% 

Syftet med 
studien var att 
undersöka orala 
hälsobeteenden 
hos patienter 
och, 
självupplevt 
vårdbehov i 
relation till 
depression och 
rädsla. 

 Kvinnor och män 
födda 1966 boende 
i Norra Finland 

Enkätstudie, 
frågeformulär 
postades till 
respondenter. 

Deltagare med mindre 
goda orala 
hälsobeteenden 
besökte tandvården 
mer sällan och hade 
högre grad av 
tandvårdsrädsla. Det 
finns ökad risk för 
försämrad tandhälsa 
bland personer med 
depressiva symtom 
och/eller 
tandvårdsrädsla. 

Armfield et al. 

2006 

Australien  

93% 

Syftet med 
studien var att 
beskriva både 
förekomst av 
tandvårdsrädsla 
i Australien 
samt att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
tandvårdsrädsla 
och 
socioekonomisk
a faktorer, oral 
hälsa och 
variationer 
angående 
försäkring.  

Australiensisk 
befolkning mellan 
18 och 65 år. 
Randomiserat 
urval med 7312 
telefonintervjuer 

Tvärsnittsstudie.  
Telefonintervju 
studie 

Patienter med 
tandvårdsrädsla hade 
mindre god oral hälsa, 
samt besökte 
tandläkare sällan. 

Buchanan & 
Coulson 

2006 

Storbritannien 

73% 

 

Syftet med 
studien var att 
undersöka vilka 
omständigheter 
som leder till att 
tandvårdsrädda 
patienter söker 
till en online-
support grupp 
samt 
patienternas 
erfarenheter av 
den gruppen. 

143 individer som 
hade tillgång till 
”The dental fear 
central group” och 
valde att delta i 
online-studien 
under en 2 
månaders 
datainsamlingsperi
od 

En explorativ 
kvalitativ 
studie. 
Svaren till 
frågorna 
analyserades 
med 
”phenomenolog
ical thematic 
analys” enligt 
anvisningar av 
Colazzi och 
Osborne.  

Tre kategorier av 
patienters upplevelser 
och erfarenheter av 
tandvårdsrädsla 
identifieras: Söker 
hjälp, 
Deltaganderädsla, 
”Jag bestämmer 
själv”. Studien visar 
att tandvårdsrädda 
patienter upplever 
skamkänslor. 
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Författare 

År 

Land 

Kvalitet 

Syfte Urval  Instrument Resultat 

Eitner et al. 
 2006 
Tyskland 
80% 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sambandet 
mellan oral 
hälsa och 
tandvårdsrädsla 
hos unga 
manliga 
soldater.  

374 unga manliga 
soldater som 
genomgick en 
tandvårdsundersök
ning var ingick 
studien. 

Psykologisk 
parameter 
användes för att 
mäta 
tandvårdsrädsla
n, därefter 
mättes DMF på 
samtliga 
individer och 
avslutningsvis 
parodontalt 
status. 

Tandvårdsrädda 
patienter hade mindre 
god oral hälsa än de 
som inte var rädda. 

Firat et al. 

2006 

Turkiet 

73% 

 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
förekomsten av 
tandvårdsrädsla 
och relaterade 
faktorer i en 
turkisk 
befolkning 

 115 patienter 
varav 21 
tandvårdsrädda 
och 94 utan 
tandvårdsrädsla, 
samt en 
befolkningsgrupp 
som inte var 
tandvårdspatienter 
(n=183) 

Tvärsnittsstudie. 
Två 
frågeinstrument 
användes 
MDAS = 
(Modified 
Dental Anxiety 
Scale) och DFS 
= (Dental Fear 
Survey). 

Kvinnligt kön och 
tidigare negativa 
upplevelser ökade 
risken att utveckla 
tandvårdsrädsla, men 
utbildning visade 
positiv inverkan på 
tandvårdsrädsla. 
Vidare visar studien 
att tandvårdsrädda 
patienter undviker 
tandvård, vilket i sin 
tur påverkar deras 
orala hälsa. 

Heft et al. 
2007 
USA 
93% 
 

Syftet med 
studien var att 
fastställa genus 
skillnader i 
rapporterad 
övergripande 
tandvårdsrädsla. 

504 vuxna 
individer i Florida, 
USA. 

 En telefonledes 
undersökning 
gjordes på 
samtliga. 

Kvinnorna i studien 
rapporterade mer 
tandvårdsrädsla än 
männen och båda 
könen rapporterade 
mer obehag inför 
smärta i 
tandvårdssituationer 
än rädsla. Studien 
visar att 
tandvårdsrädsla 
hindrar patienter från 
att utföra 
tandvårdsåtgärder 
samt ta emot hjälp för 
att främja den orala 
hälsan.  

Vidal & 
Milagre, 
2006 
Portugal.  
73% 

Syftet med 
studien var att 
studera 
förhållandet 
mellan 
tandvårdsrädsla 
och 
ångest/depressi
on. 

388 portugisiska 
studenter ingick i 
studien, varav 75 
% var kvinnor. 

Ett 
frågeformulär 
användes med 
frågor angående 
studenternas 
orala hälsa och 
vanor. Ångest 
och depression 
utifrån en 
ångest- och 
depressionsskal
a som används i 
Portugal.  

Personer med ångest 
och depression hade 
högre frekvens av 
tandköttsinflamation 
än de som inte led av 
åkommorna. De 
rapporterade även 
färre tandvårdsbesök. 
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Författare 

År 

Land 

Kvalitet 

Syfte Urval  Instrument Resultat 

McGrath & 
Bedi 

2004 

Storbritannien 

80% 

Syftet var att 
undersöka 
förekomsten av 
tandvårdsrädsla 
i England. Att 
identifiera 
graden av 
tandvårdsrädsla 
och påverkan 
av OHQOL. 
(oral 
hälsorelaterad 
livskvalitet). 
Att fastställa 
om individer 
med 
tandvårdsrädsla 
hade den 
sämsta OHQOL 
relation till 
socioekonomisk
a faktorer och 
oralt 
hälsostatus. 

3000 
slumpmässigt 
valda adresser, alla 
adresser var 
indelade i 30 
områden, 100 
adresser från varje 
område utvaldes . 

30 
professionella 
intervjuare 
användes för att 
samla in data. 
De instrument 
som nyttjas 
under 
datainsamlingen 
var Corah 
Dental Anxiety 
Scale (DAS) 
och OHQoL-
UK (W). 

Det fanns samband 
mellan DAS och 
OHQOL-UK(W) 
poäng. Personer med 
höga nivåer av 
tandvårdsrädsla hade 
lägre livskvalitet än 
icke tandvårdsrädda 
personer. 

Mehrstedt et 
al.  
2007 
Tyskland. 
73% 

Syftet var att 
undersöka om 
en försämrad 
oral hälsa 
påverkar 
livskvaliteten 
hos 
tandvårdsrädda 
personer.  
 

173 patienter med 
tandvårdsrädsla.  

Oral 
hälsa/livskvalite
t mättes med 
hjälp av 14-item 
Oral Health 
Impact Profile 
(OHIP)  

Alla problem som 
togs upp i OHIP-14 
fanns i större 
utsträckning hos 
tandvårdsrädda 
personer än hos 
patienter som inte 
lider av 
tandvårdsrädsla. Bl.a. 
kände sig 
tandvårdsrädda 
patienter mer spända 
än de som inte var 
rädda och tyckte att 
livet var mindre 
tillfredställande.  

Moore et al. 

2004 

Danmark 

73% 

Syftet var att 
beskriva sociala 
aspekter av 
rädsla i 
tandvårdssituati
oner med fokus 
på känslor av 
skam och 
genans. 

16 män och 14 
kvinnor i 20-65 år 
åldern. 

En grupp 
informanter 
intervjuades 
med 
strukturerade 
frågor.  
Elektroniska 
patientregistreri
ngar användes. 

Många år av 
undvikande av 
tandvård kunde leda 
till känsla av 
självbestraffning, 
dåligt självförtroende 
samt 
personlighetsförändri
ngar.  

Pohjola et. al. 
2007 
Finland. 
93% 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
samband mellan 
tandvårdsrädsla 
och antal 
tandvårdsbesök. 
 

Studien gjordes på 
en population i 
Finland på 
individer 30 år och 
uppåt. 

Kvalitativ studie 
där intervjuer 
som varade i 90 
min per gång 
togs till och 
frågor ställdes 
som berör 
tandvårdsrädsla 
och 
tandvårdsbesök. 
 

Resultatet visar att i 
alla åldersgrupper 
(förutom 30-34 år) är 
det vanligare att 
tandvårdsrädda även 
har färre 
tandvårdsbesök. 
Påståendet blir 
starkare högre upp i 
åldrarna.  
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Författare 

År 

Land 

Kvalitet 

Syfte Urval  Instrument Resultat 

Vermaire et 
al. 

2007 

Nederländerna 

73% 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
samband mellan 
tandvårdsrädsla 
och livskvalitet. 
Att testa 
hypotesen om 
att behandling 
av 
tandvårdsrädda 
patienter kunde 
ge förbättrad 
livskvalitet 

35 patienter med 
hög grad av 
tandvårdsrädsla 
deltog i studien 17 
kvinnor och 18 
män, i åldern 18 
och 55 år 
(medelålder 34 år) 

Tvärsnittsstudie 
med två olika 
frågeformulär 
(DAS och S-
DAI) 
beträffande 
tandvårdsrädsla 
används . 

Resultatet visar att 
stark tandvårdsrädsla 
förekom i betydligt 
större utsträckning 
hos patienter med 
mindre god oral hälsa 
och livskvalitet. 
Förbättrad oral hälsa 
ansågs förbättra 
tandvårdsrädsla och 
livskvalitet i 
varierande grad. 

 
Tandvårdsrädsla, oral hälsa och livskvalitet 
Tandvårdsrädsla är en viktig fråga inom tandvården eftersom den hindrar patienter från 
att utföra tandvårdsbehandlingar och ta emot hjälp för att främja sin orala hälsa (Heft, 
Meng, Bradley, Lang, 2007). En studie utförd i England visade att en av tio engelsmän 
lider av en hög grad av tandvårdsrädsla. Tandvårdsrädsla hade en stor påverkan på 
individens livskvalitet. Högre grad av tandvårdsrädsla och sämre oralt hälsostatus fanns 
bland individer med lägre livskvalitets nivå (McGrath & Bedi, 2004). En annan studie 
kom fram till att både tandvårdsrädsla och livskvalité spelade stor roll vid uppsökande 
av tandvård. Tandvårdsrädsla kunde innebära ett stort hinder för att erhålla lämplig 
tandvård. Resultaten av denna studie tydde på att de flesta tandvårdsrädda patienter, 
som hade undvikit tandvård under en längre tid hade förutom den dåliga munhälsan, 
också fått psykologiska och sociala störningar av ångestproblematiken. Exempelvis var 
det osäkerhet, rädsla inför behandling, smärta och skam på grund av saknade eller 
skadade tänder som hade gett djupgående effekter på personernas livskvalitet 
(Vermaire, De Jongh, Aartman 2007). 
 
Tandvårdsrädsla och undvikande av tandvård  
Det framgick i en studie av Firat, Tunc och Sar (2006), att upp till femtio procent av den 
turkiska befolkningen led av tandvårdsrädsla som påverkade tandhälsan negativt. 
Ovanstående ledde till att många undvek tandvård vilket bidrog till en allmänt sämre 
oral hälsa. Även en artikel, gjord i Finland, visade att tandvårdsrädda personer i större 
utsträckning undvek tandvården än vad inte tandvårdsrädda gjorde. I studien 
förknippades undvikande av tandvård med en högre grad av tandvårdsrädsla, vilket 
gjorde denna kategori av patienter till en riskgrupp ur munvårdssynpunkt. Patienter med 
högre grad av tandvårdsrädsla besökte allmäntandvården mer sällan eller inte alls men 
sågs oftare på akuta besök. Dessa patienter hade också sämre oral hälsa (Pohjola, Lahti, 
Vehkalahti, Tolvanen, Hausen, 2007). Även en studie, gjord i Tyskland, underströk att 
tandvårdsrädsla påverkar den orala hälsan. Tandvårdsrädsla påverkar inte bara den orala 
hälsan genom undvikande av tandvårdsbesök, utan även i en tandvårdsbehandling med 
mindre möjlighet att utföra behandlingen så bra som möjligt, vilket också påverkar 
patientens orala hälsa. Kliniskt var den orala hälsan bättre på patienter som inte är 
tandvårdsrädda än hos dem som lider av rädsla (Mehrstedt, John, Tönnies, Micheelis, 
2007). 
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Tandvårdsrädsla och påverkan på den orala hälsan 
Enligt en portugisisk studie påverkade rädsla den orala hälsan på flera sätt. Dels visade 
denna studie att patienter som led av rädsla eller ångest hade en högre förekomst av 
blödande tandkött, men också en högre förekomst av uteblivna tandvårdsbesök, vilket 
även andra studier har pekat på. Däremot visade inte studien någon skillnad på 
egenvården och munhygienen mellan personer med och utan rädsla (Vidal & Milagre, 
2006). En studie gjord av Armfield, Spencer och Stewart (2006), visade också att 
tandvårdsrädsla påverkade den orala hälsan till det sämre och även kunde ge en 
försvagning av den allmänna hälsan. Studien beskrev att tandvårdsrädsla var en nackdel 
för den orala hälsan. Även en studie, gjord i Tyskland, fann att tandvårdsrädsla 
påverkade den orala hälsan. Tandvårdsrädsla påverkade inte bara den orala hälsan 
genom undvikande av tandvårdsbesök, utan även i en tandvårdsbehandling med mindre 
möjlighet att utföra behandlingen så bra som möjligt, vilket också inverkade på 
patientens orala hälsa. Kliniskt såg den orala hälsan bättre ut på patienter som inte var 
tandvårdsrädda än hos dem som led av rädsla (Mehrstedt, John, Tönnies, Micheelis, 
2007). Enligt en studie gjord av Eitner, Wichmann, Paulsen och Host 2006, kan svår 
tandvårdsrädsla leda till att individen undviker tandvårdsbesök, vilket påverkar den 
orala hälsan. Studien visade att patienter som led av tandvårdsrädsla även hade fler 
kariesangrepp. Den högre kariesprevalensen hos tandvårdsrädda personer kan relateras 
till undvikande av tandvårdsbesök på grund av tandvårdsrädsla, vilket visar på ett tydligt 
samband mellan tandvårdsrädsla och oral hälsa. Enligt studien hade dessa patienter ett 
speciellt behov av oral rehabilitering.  
 
  
Tandvårdsrädsla och skamkänsla 
En studie av Moor, Brodsgaard, Rosenberg (2004), visade att den skamkänsla som kan 
finnas hos patienter med tandvårdsrädsla i tandvårdssituationer kan plåga patienter med 
en märkbar styrka. I vissa fall visade vissa av patienterna liknande tecken som finns för 
sociala ångeststörningar, medan det i andra fall visades att förlägenheten var en tydlig 
sidoeffekt. Intensiv skamkänsla kunde uttryckas av tandvårdsrädda individer i både 
kliniska och icke kliniska situationer på grund av mindre god oral hälsa eller rädsla för 
negativa sociala nedvärderingar. Individerna skämdes för att le, försökte att dölja skratt 
med läppar, händer eller förändrad huvudposition. Förståelse och känsla ska finnas inom 
tandvården för att kunna förebygga och behandla det lidande som extrem eller fobisk 
tandvårdsrädsla kan ge. En studie av Buchanan & Coulson 2007 rapporterade att 
tandvårdsrädda patienter oftast skämdes för att diskutera sin rädsla med familj och 
vänner. Istället hade individerna sökt information, råd och stöd från internet. Internet 
medförde anonymitet för individerna vilket underlättade diskussion av känsliga frågor, 
mindre rädsla för förlägenhet eller negativ dom. 
 
Symptom av depression och ångest i samband med tandvårdsrädsla 
Patienter med höga grader av tandvårdsrädsla rapporterades uppleva psykiskt lidande i 
större omfattning än inte tandvårdsrädda patienter vilket ledde till negativa sociala 
konsekvenser som kan bidra till psykiskt handikapp (Mc Grath & Bedi, 2004). Anttila, 
Knuuttila, Ylöstalo, Joukamaa (2006), kom fram till att tandvårdsrädda individer som 
hade depressiva symtom och symtom på ångest hade mindre goda egenvårdsvanor. Det 
framgick också att både tandvårdsrädsla och depression var starkt förknippade med 
lägre livskvalité, sämre sociala förhållanden och lägre utbildningsnivå. Negativa 
effekter på den orala hälsan som mindre goda munhälsovanor och en sämre oral status 
rapporterades dessutom. 
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Diskussion 
Många människor i hela världen lider av tandvårdsrädsla i större eller mindre 
omfattning. Tandvårdsrädsla är ett multifaktorellt fenomen som kan påverka bland annat 
individens munhälsa, livskvalitet och sociala liv. Hög grad av tandvårdsrädsla 
förekommer vanligare hos kvinnor, vilka oftare än män utrycker rädsla i 
tandvårdssituationer. Skamkänsla kan plåga patienter i tandvårdssituationer och kan 
leda bland annat till undvikande av tandvård och störningar i det sociala livet. 
Tandvårdsrädsla förekommer oftare hos yngre personer än hos äldre individer.  
 
Resultatdiskussion  
Enligt Acharya (2008) förekommer tandvårdsrädsla i högre grad hos dem som upplevt 
en tandvårdsbehandling negativt tidigare. Detta visar hur viktigt det är för 
tandvårdspersonal att ha ett gott bemötande gentemot sina patienter. Ett professionellt 
förhållningssätt tillsammans med en trygg och lugn miljö är viktigt i mötet med 
patienten för att förhindra att tandvårdsrädsla uppstår. Även en äldre studie från 
Kroatien gjord på 89 barn från 5,5 till 12 år visar att tandvårdsrädsla ofta beror på 
tidigare dåliga erfarenheter (Majstorovi, Skrinjaric, Glavina, Szirovicza, 2001). 
Många gånger är det smärta som patienten är rädd för, vilket styrks av Heft, Meng, 
Bradley, Lang (2007). Med tanke på dagens utbud av smärtlindring inom tandvården 
borde det inte vara nödvändigt att utsätta patienter för smärta och alla har rätt till en 
smärtfri behandling. Enligt studien av Armfield (2008) kan graden av tandvårdsrädsla 
bero på individens känslighet. Det är viktigt att vara medveten om att alla har olika 
smärttröskel; det som vårdgivaren tycker borde vara smärtfritt är inte självklart det för 
patienten. Att skapa förtroende hos patienten är grundläggande och kommunikationen 
mellan vårdgivare och patient är väldigt viktig för att få vetskap om patientens 
uppfattning. Även tidigare forskning visar på att individens smärttröskel varierar. En 
svensk studie visar att individens sårbarhet och känslighet kan påverka att 
tandvårdsrädsla uppstår och i vilken grad. När det gäller tidigare dåliga erfarenheter så 
kan det, enligt studien, vara tandvårdpersonalens dåliga uppförande och beteende 
gentemot patienten som har bidragit till att denne utvecklar en tandvårdsrädsla. Samma 
studie visade också att tandvårdsrädsla många gånger beror på dåliga erfarenheter från 
tidigare eller trauman. Tandvårdsrädsla påverkar patientens förmåga till att samarbeta i 
en tandvårdssituation (Abrahamsson, Berggren, Hallberg, Carlsson 2002). 
I en studie av Abrahamsson, Berggren & Carlsson (2000) visades att patienter med 
högre grad av psykologiska svårigheter hade mer negativa attityder till 
tandvårdspersonal och tandvårdsbehandling. Sociala och emotionella faktorer ansågs 
bidra till tandvårdsrädsla, exempelvis individens förmåga att samarbeta i 
tandvårdssituationen där individens emotionella reaktioner kan orsakas av rädsla, 
känslor som ilska, depression eller skam. Många tandvårdsrädda individer kan även 
uppleva en lägre livskvalitet med både psykologiska och sociala konsekvenser som 
nedstämdhet, ständig oro för att visa tänderna och problem med sociala relationer i 
familjen såväl som på arbetet.  

 
Den orala hälsan kan påverkas negativt när samarbetet i tandvårdssituationen inte 
fungerar, eftersom det blir svårare att utföra en behandling. Tandvårdspersonalens 
bemötande av patienten är oerhört viktigt, i synnerhet vid det första mötet, för att skapa 
en trygghet hos patienten. Tidigare undersökningar bland patienter som lider av 
tandvårdsrädsla har visat att detta tillstånd ofta kan leda till undvikande av tandvård och 
vidare till en betydande försämring av den orala hälsan (Berggren & Linde, 1984; 
Locker, 2003). 
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En stor andel tandvårdsrädda patienter uppfattar behandlingsrummen i tandvården som 
en hotande miljö, förknippade med smärtsamma behandlingar. Patienter har rapporterat 
en känsla av social maktlöshet i tandvårdssituationer vilket kan leda till allmän misstro 
för tandvården men även minskningar i självkänslan och rädsla för socialt umgänge med 
andra människor. Detta kan innebära ett psykiskt lidande i stor omfattning vilket kan 
övergå till ett psykiskt handikapp som är både socialt och personligt försvagande. De 
flesta av dessa patienter hade undvikit tandvård under en längre tid och besvärades av 
mer karies, gingivit och tandlossning. Samtidigt förekom psykologiska och sociala 
svårigheter i samband med tandvårdsrädslan som exempelvis osäkerhet, rädsla för 
konfrontationer med behandling och smärta, likaså skamkänsla på grund av skadade 
eller saknade tänder. Dessa problem lämnar ofta djupa och negativa spår på patienternas 
livskvalitet (Armfield, Spencer, Stewart 2006; Vermaire, De Jongh, Aartman 2007; 
Heft, Meng, Bradley, Lang, 2007). 
 
Flera studier visade att tandvårdsrädda personer oftare upplever lägre livskvalitet än 
icke tandvårdsrädda personer, med påföljande svårigheter som bland annat arbetslöshet, 
långsjukskrivning samt svårigheter i det sociala livet. Det har också visats att 
tandvårdsrädsla är vanligare bland personer med lägre socioekonomiska status och med 
lägre utbildning (Armfield, Spencer, Stewart, 2006; Acharya 2007 ). Då studierna 
kommer från olika länder kan man fundera på patienternas möte med tandvården. 
Påtagligt är att det inte är lika självklart för dem med lägre ekonomi att få tandvård lika 
ofta som för dem som är ekonomiskt oberoende. På samma sätt är det skillnad mellan 
vanor i olika länder avseende regelbundna tandvårdsbesök. I en del länder, som Sverige, 
går större delen av befolkningen på regelbundna besök till tandvården medan det i andra 
länder är vanligast att endast besöka tandvården vid upplevt behov, vilket gör att 
människor inte får många möten med tandvården och det därför lättare kan uppstå 
missförstånd och okunskap. Kanske kan det vara så att smärtlindring inte är lika vanligt 
i alla länder och kanske till och med är en extra utgift för patienten och att det därför 
inte blir en självklarhet för patienter med låg ekonomi att använda detta för oss 
självklara hjälpmedel. Många studier tyder på att tandvårdsrädslan kan ha en omfattande 
och djupgående inverkan på individens liv och vardag. Det rapporterades också 
betydande psykologiska och sociala konsekvenser på grund av patienternas 
tandvårdsrädsla. Misstro och skam var gemensamma erfarenheter för många 
tandvårdsrädda patienter, vilka kan leda till omfattande negativa effekter på det sociala 
livet samt innebära ett hot mot självrespekt och välbefinnande (Moor, Brodsgaard, 
Rosenberg, 2004; Buchanan & Coulson 2007; Mc Grath & Bedi, 2004).  
 
 Ett flertal studier understryker tandvårdsrädslans betydelse för den orala hälsan. De 
flesta av dessa visade på ett gemensamt resultat: att tandvårdsrädsla påverkade den orala 
hälsan negativt, framförallt genom uteblivna tandvårdsbesök. Tandvårdsrädsla kan 
dessutom leda till undvikande av nödvändig tandvård vilken kan ha en skadlig påverkan 
på den orala hälsan. När en tandvårdsrädd patient kommer till tandvården för att försöka 
göra något åt sin munhälsa kan behandlingen ta mycket mer tid än vanligt på grund av 
den behandling rädslan kräver. Därutöver medför ofta patientens mindre goda orala 
hälsa i sig mer omfattande och komplicerade tandbehandlingar (Buchanan & Coulson 
2006). Nyare forskning inom området visar på samma resultat som tidigare forskning. 
En studie från 2002 visade att tandvårdsrädsla ledde till oregelbundna tandvårdsbesök 
vilket påverkade den orala hälsan negativt (Quteish Taani, 2002). Patienter med 
allvarlig tandvårdsrädsla besöker ofta inte tandvården förrän de får akuta besvär. 
Tandvårdsrädda individer är oftare tandlösa än de som inte är tandvårdsrädda (Elter, 
Strauss, Beck 1997; Schuller, Willumsen, Holst 2003). 
 



18 

Den ekonomiska aspekten är viktig. Tidskrävande och komplicerande tandbehandlingar 
kan ofta medföra stora kostnader och följaktligen vara ett stort problem även på detta 
sätt för många patienter. Det kan utgöra ett speciellt problem för denna grupp eftersom 
många tandvårdsrädda har ett lägre socioekonomiskt status. Även tidigare forskning har 
bekräftat den här studiens resultat att ett lågt socioekonomiskt status kan för individen 
innebära en rad sociala, ekonomiska, beteendemässiga och psykologiska problem. Att 
uppleva tandvårdsrädsla i samband med dålig munhälsa leder till ett beteende av 
undanflykt och vidare till ökad smärta från munhåla, mer stress och psykosociala 
svårigheter. Den onda cirkeln kan förstärkas genom minnen av tidigare negativa 
upplevelser och erfarenheter av tandvården. Psykosociala problem kan i sin tur medföra 
depression och därtill försummelse av egenvårdsvanor. Flera studier har påvisat att 
tandvårdsrädsla är förenat med ogynnsam munhälsa och egenvårdsbeteende. Några 
studier tyder även på att tandvårdsrädsla och allmänrädsla har ett samband fast det 
handlar om två olika fenomen (Kurer, Wattis, Weinman, Gower 1995; Hakeberg, 
Hägglin, Berggren, Carlsson, 2001; Locker, Poulton, Thomson, 2001; Mulatu & 
Schooler, 2002). 
 
En förklaring till könsskillnader vid tandvårdsrädsla kommer från psykologisk litteratur 
som har funnit att kvinnor kan vara mer öppna för att uttrycka rädsla än män (Pierce & 
Kirkpatrick, 1992).  
 
Viktigt att tillägga är att tandvårdsrädda människor inte är en homogen (likartad) grupp. 
I många fall spelar individens traditionella och kulturella ursprung en viktig roll vid 
uppkomst och omfattning av tandvårdsrädsla. Hemlandets traditioner avseende tandvård 
kan kraftigt kollidera med attityder och vedertagna metoder som gäller till exempel 
förebyggande tandvård i Sverige. Dessutom söker inte patienterna tandvård i vissa fall 
förrän akuta problem med tänder uppstår. Även dåliga erfarenheter från hemlandet 
såsom behandlingar utan dental anestesi, tandläkarnas attityder, brister i kunskap och 
oregelbundna tandvårdsbesök kan medföra misstro, tvivel och tandvårdsrädsla som 
följd. Den här studiens resultat tyder på att tandvårdsrädsla är ett mångfaktoriellt 
fenomen vilket inkluderar olika komponenter som kan förstärka och underhålla 
tandvårdsrädsla och även inverka på människornas liv negativt. 
 
Metoddiskussion 
I studien har ämnet tandvårdsrädsla granskats kopplat till bakgrundsfaktorer och 
konsekvenser genom en systematisk litteraturstudie. Artiklar som användes i studien är 
inte mer än 5 år gamla, det vill säga artiklar som var från 2004 till 2009 användes. Det 
ingår fler artiklar med ett kvantitativt upplägg än kvalitativt i studien. Tandvårdsrädsla 
är ett stort och efterforskat ämne och det finns även äldre artiklar som skulle vara 
relevanta till detta forskningsområde och kunna besvara syftet och frågeställningarna. 
Syftet med att använda nyare artiklar var för att få ett aktuellt forskningsresultat. 
Databaser som användes för denna studie var PubMed och CINAHL. Dessa databaser 
räckte för att få tillräckligt med information och kunna svara på frågeställningarna. 
Sökorden konstruerades för att passa till syfte och frågeställningar. Då detta är en 
litteraturstudie har en större översiktsbild kunnat ges på tandvårdsrädsla med hjälp av 
studier från olika delen av världen, till skillnad från om det hade varit en empirisk studie 
där ett fåtal personer exempelvis hade intervjuats. Bedömningar av artiklarna i studien 
har gjorts av båda författarna. Styrkan med denna studie var att information om 
tandvårdsrädsla från olika länder inhämtades och granskades vilket återspeglade även 
tidigare forskningsresultat. En begränsning med denna studie var att resultatet baserades 
främst på uppgifter från industriländer och inte ifrån utvecklingsländer (Forsberg & 
Wengström, 2008).  
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I flera av studierna framkommer att rädsla för smärta är en viktig påverkande faktor till 
tandvårdsrädsla. Det finns vetenskapliga studier som fokuserar på patientens 
upplevelser under ett tandvårdsbesök; om de till exempel upplever smärta eller om de är 
rädda för att uppleva smärta under behandlingen. Flera exempel på sådana 
vetenskapliga undersökningar finns inkluderat i resultatet i föreliggande arbete, bland 
annat studien av Hakeberg & Cunha från 2008. Däremot vore det väldigt lärorikt för 
tandvårdspersonal om fler studier gjordes där man tillfrågar patienter följande frågor; 
om patienterna har medgett att de har haft ont under en tandvårdsbehandling för sin 
behandlare eller inte. Om patienten inte har gjort det, skulle orsaken efterfrågas och om 
tandhygienisten/tandläkaren erbjudit bedövning. Det är kanske inte alltid uppenbart för 
tandvårdspersonalen att patienten har ont och en studie där dessa frågor 
uppmärksammas skulle vara intressant. Inga studier inom detta område kunde 
återfinnas. 
 
Ett annat område för vidare forskning är hur ofta anestesi används vid 
tandhygienistbehandlingar och varför inte, i de fall det inte erbjuds. En annan 
forskningsfråga är om ny kunskap tillämpas i behandlingen av patienter, till exempel 
nya anestesiformer och deras verkan (Malamed, 2009). En annan studie från senare år 
undersökte vilka anestesiformer som kan ge upphov till rädsla och smärta, vilket också 
är viktig kunskap för tandhygienister (Kuscu & Akyuz, 2008).  
 
Konklusion 

Tandvårdsrädsla är multifaktoriell och påverkar den orala hälsan negativt, genom 
undvikande av tandvård och mindre goda munhälsovanor vilket ger högre risk för 
försämrad oral hälsa. 
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  Bilaga 1 
 
 
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
 
 
Inklusionskriterierna?                              Ja__  1__  Nej__0 __ 
Exlusionskriterierna?                               Ja__ 1__  Nej__0___ 
Urvalsförfarandet beskrivet?                    Ja__ 1__  Nej__0___ 
Representativt urval?                               Ja___1__  Nej__0___ 
Randomiseringsförfatandet beskrivet?    Ja___1__  Nej__0___ 
Bortfallstorlleken beskriven?                   Ja__ 1__ Nej__0___ 
Adekvat statistisk metod?                        Ja___1__ Nej__0___ 
Etiskt resonemang?                                  Ja___1__ Nej__0___ 
Realibiliteten beräknad?                           Ja___1__ Nej__0___ 
Validiteten diskuterad?                             Ja___1__ Nej__0___ 
Är resultatet generaliserbart?                    Ja___1__ Nej__0___ 
 
Totalpoäng/Max poäng: ____             
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet   God_____ Medel_____ Dålig____ 
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Bilaga 2 
 
Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
 
Tydlig avgränsning/problemformulering?   Ja_1___Nej__0__ 
Är kontexten presenterad?                           Ja_1___Nej__0__ 
Etiskt resonemang?                                      Ja_1___Nej__0__ 
Relevant urval?                                             Ja_1___Nej__0__ 
Strategiskt urval?                                          Ja_1___Nej__0__ 
Urvalsförfarandet beskrivet?                        Ja_1___Nej__0__ 
Datainsamling tydligt beskrivet?                  Ja_1__ Nej__0__ 
Analys tydligt beskriven?                             Ja_1___Nej__0__ 
Är resultatet logiskt beskriven?                    Ja_1___Nej__0__ 
Råder datamättnad?                                      Ja_1___Nej__0__ 
Redovisas resultatet klart och tydligt?          Ja_1___Nej__0__ 
Redovisning i förhållande till teoretisk ram? Ja_1___Nej__0__ 
Genereras teori?                                             Ja__1__Nej__0__ 
 
Totalpoäng/Max poäng: ____ 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet:  God___  Medel___ Dålig___ 
 
 
 
 


