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Introduktion: Rädslan för tandvård är den vanligaste rädslan i den industrialiserade 
världen. Ett flertal faktorer påverkar till tandvårdsrädslan, såsom kön, tandvårdsvanor, 
oral hälsa, ålder, tidigare negativa upplevelser under tandbehandling och psykosociala 
faktorer. Män och kvinnors relation till smärta skiljer sig åt och förklaras av biologiska 
och sociala skillnader. Inom forskningen förekommer olika mätinstrument, anpassade 
för olika syften. Kön används som undersökningsvariabel. Genusforskning innebär att 
vissa kriterier uppfylls.  
Syfte: Syftet är att beskriva könsskillnader vid tandvårdsrädsla 
Frågeställningar: 
1. Finns det könsskillnader vid tandvårdsrädsla? 
2. Vilka faktorer bidrar till tandvårdsrädsla hos män respektive kvinnor? 
3. Vilka konsekvenser kan tandvårdsrädsla medföra? 
Metod: Systematisk litteraturstudie. 
Resultat: Kvinnor uppvisade högre grad av tandvårdsrädsla än män. Kvinnor hade 
lättare att berätta om sin rädsla. Ensamstående män upplevde att de inte togs på allvar 
när de uppgav tandvårdsrädsla. Kvinnor minns en smärtsam behandling i större 
utsträckning än män. De upplevde också smärta i högre grad. Traumatiska händelser 
och socioekonomiska faktorer påverkar båda könen negativt i tandvårdssituationen. 
Konklusion: Det biologiska könet har en betydelse för tandvårdsrädslan. 
Könsskillnader uppvisas i de granskade studierna. Det behövs kunskaper och insikt hos 
tandvårdspersonal om att könsskillnader medverkar till hur individerna förhåller sig i 
sin tandvårdsrädsla vilket också påverkar den orala hälsan.
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Introduktion 
 
Rädsla för tandvård är en av de vanligaste rädslorna/fobierna i den industrialiserade 
världen (Hägglin, 2001). En tredjedel av svenska vuxna uppger sig vara rädd för 
tandläkaren, och 5 procent uppger sig vara extremt rädda (Elfström, Lundgren & 
Berggren, 2007). Grader av rädsla är individens automatiska överlevnadsreaktion som 
svar vid hot, fara eller smärta. Ängslan och oro är känslor med olika grad av intensitet 
där rädslan är en central del men reaktionen är mer överdriven. Fobi innebär att det 
finns ett särskilt objekt för rädslan. Rädsla associeras oftast med smärta (Skaret & 
Soevdsnes, 2005). Enligt International Association for the Study of Pain, IASP (IASP, 
1979), definieras smärta som "en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse 
förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av 
sådan". 
 

Tandvårdsrädsla 
Ett flertal faktorer påverkar tandvårdsrädslan, såsom kön, tandvårdsvanor, oral hälsa, 
ålder, tidigare negativa upplevelser under tandbehandling och psykosociala faktorer 
(Hägglin, Hakeberg, Ahlqvist, Sullivan & Berggren, 2000). Studier, gjorda på 
tandvårdsrädda barn, visade att dessa ofta hade en traumatisk erfarenhet av 
tandvårdsbehandling då tandläkaren inte behandlat dem med empati (Townend, 
Dimigen & Fung, 2000). En kvantitativ studie visade att patienter med stor ängslan 
upplevde en högre smärta under tandbehandling än patienter med mindre ängslan 
(Okawa, Ichinohe & Keneko, 2005). Inom forskning undersöks ofta sambandet mellan 
tandvårdsrädsla och smärta. Van Wijk och Hoogstraten (2005) nämner i en studie att det 
är vanligt förekommande att personer med tandvårdsrädsla förväntar sig en högre grad 
av smärta än vad de egentligen upplever. Smärtan är en personlig subjektiv upplevelse 
som endast den som upplever smärtan kan uttala sig om (Hovelius & Johansson, 2004). 
En annan studie visade också att ängsliga patienter upplevde en högre smärta under 
tandbehandlingen (Okawa, Ichinohe & Keneko, 2005). Abrahamsson, Stenman, Öhrn & 
Hakeberg (2007) visade att skärskilt yngre tandvårdsrädda kvinnor hade en negativ 
attityd till och mindre förtroende för tandhygienister. Många patienter är rädda att det 
ska göra ont vid tandbehandling. Rädsla för spruta och handinstrument framkallar oro. 
Därför är det viktigt att tandvårdspersonal får kännedom om patientens oro eller rädsla 
innan behandlingen startar (Erten, Akarslan & Bodrumlu, 2006). En lång väntan för att 
få komma in i behandlingsrummet eller att placeras i stolen i liggande position kan 
också orsaka rädsla och obehag (Setterini, Tati & Fanara, 2005). 
 

Tandvårdsrädslans betydelse vid klinisk behandling 
De allra flesta patienter, oavsett om de är rädda eller inte, anser att tandbehandling är 
smärtsam och/eller obehaglig. Rädsla och oro kan orsaka systemiska komplikationer 
såsom att bedövningseffekten uteblir. Dessa komplikationer är sällan allvarliga, men 
kan resultera i svimning och hjärtklappning (Okawa, Ichinohe & Kaneko, 2005). Rädda 
patienters behandlingsperiod tenderar att bli längre då återbud till bokade tider är 
vanliga och medför oregelbundna besöksintervaller (Hägglin, Hakeberg, Ahlqvist, 
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Sullivan & Berggren, 2000). En studie av Setterini, Tati & Fanara (2005) beskriver att 
den tandvårdsrädde patienten saknar fler tänder och har mer karies och parodontit än 
den orädde patienten. Vid behandling önskar en tandvårdsrädd patient kontroll, tillit och 
information som kan åstadkommas med enkla medel såsom exempelvis stoppsignal i 
form av en handuppräckning och tydlig information om vad behandlingen innebär 
(Skaret & Soevdsnes, 2005). I en studie jämfördes manliga och kvinnliga 
tandvårdsrädda israeler, amerikaner och svenskar. Israelerna och amerikanarna var mer 
intresserade av att träna bort sin rädsla genom att förändra beteendet och använda sig av 
avslappningsövningar, medan svenska patienter intog ett mer passivt förhållningssätt 
och föredrog sedering eller narkos (Berggren, Pierce & Eli, 2000). 
 

Könsrelaterad forskning  
Kön och genus är centrala begrepp inom forskning. Skillnaden mellan kön och genus 
beskrivs vara att kön är det ”biologiska könet” medan genus handlar om vad som ger 
prägel åt och genomsyrar hela samhället (Gothlin, 1999). På en allmängiltig nivå 
används begreppen biologiskt kön/genus i kvinnoforskningssammanhang för att 
begreppsliggöra relationen mellan könen, beteenden och sysslor som anses vara 
”manligt” respektive ”kvinnligt” och inte biologiskt givet, utan socialt och kulturellt 
inrättat. Begreppet genus används ofta ensamt men kopplingen till kön finns med 
underförstått. Ingen konsensus finns hur begreppet genus ska definieras inom 
forskningsfältet, däremot diskuteras kontinuerligt hur begreppet genus ska formuleras 
(Gothlin, 1999). Forskningsprojekt inom genus delas in i tre kategorier och kriterierna 
sorteras i: genusforskning, projekt som vilar på genusteoretisk grund och/eller på 
genusinriktade maktanalyser och/eller på kritisk genusinriktad granskning av befintlig 
forskning. Nästa del grundar sig på: Forskning med fokus på genus, forskningen om kön 
eller genus som analytiska kategorier men som inte vilar på någon genusteoretisk grund 
och/eller saknar genusinriktade maktanalyser. Den sista delen är: Annan forskning där 
projekten använder kön och genus som en av flera variabler. Denna vilar sällan eller 
aldrig på genusteoretisk grund och/eller på genusinriktade maktanalyser och/eller på 
kritisk genusinriktad granskning av befintlig forskning (Gothlin, 1999; Hammarström, 
2004). Genusforskning är ett tvärvetenskapligt akademiskt kompetensområde där 
ansatsen är ifrågasättande (Hovelius & Johansson, 2004). Genusteorier har skapats med 
utgångspunkt från naturvetenskap och positivism. För att kunna tolka och förklara 
kvantitativ forskning utifrån genusteorier finns komponenter som kan belysas i 
maktstrukturer. Ett exempel är det könssegregerade arbetslivet där vissa arbetsplatser 
domineras av män och andra av kvinnor. Detta kan hos kvinnor leda fram till olika 
arbetsförhållanden som påverkar och i vissa fall försämrar hälsan. Kvinnors arbetsbörda 
kan vara större då de ofta tar mer ansvar för hemmet (Hammarström, 2004). 
 
Forskning om kvinnors hjärtkärlsjukdomar har påvisat att det finns skillnad i behandling 
av könen inom sjukvården. År 1993 införde USA särskild lagstiftning som säger att 
kvinnor och etniska minoriteter måste innefattas i forskning för att ekonomiska medel 
ska beviljas från det medicinska forskningsrådet NIH (National Institutes of Health), 
(Hammarström, 2004). Genus inom hälsoforskning inkluderar många områden, såsom 
skillnader mellan män och kvinnor i uttryckssätt vid ohälsa liksom kulturella, 
miljömässiga och socialpolitiska könsskillnader (Hovelius & Johansson, 2004). 
Begreppen könsmaktsystem eller genussystem används i samhället. Forskningen inom 
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detta område handlar om hur det är att vara kvinna eller man, ett patriarkalt system som 
delar upp människor efter deras kön (Elwin Nowak & Thomsson, 2003). Människan 
påverkas av den sociala samvaron, i manlig fostran kontra kvinnlig fostran ses en 
skillnad hur människan senare i livet behärskar smärtupplevelser (Fillingim, 2003). Den 
traditionella manliga rollen förknippas med kraven att prestera och hävda sig själv i 
konkurrens med andra medan den kvinnliga rollen riktar in sig på relationer mellan 
människor och omsorg om andra (Frankenhaeuser, 1993). 
 

Vanligaste mätmetoderna vid tandvårdsrädsla 
Intresset är stort i att finna förklaringar till tandvårdsrädsla. Inom odontologisk eller 
tandvårds- utbildning och forskning har beteendevetenskap blivit en viktig del. Olika 
skalor för att belysa beteenden, attityder och de olika psykologiska strategier som 
individer kan tänkas uppvisa vid tandvårdsrädsla och rädsla för smärta. I en 
reviewartikel av Newton & Buck (2000) kartlades de skalor som används inom 
tandvården. Corah´s Dental Anxiety Scale (DAS) är ett användbart instrument för att 
fastställa graden av tandvårdsrädsla hos en individ. Den används världsomfattande. 
Skalan mäter efter hur patienterna upplever speciella tandvårdssituationer vilket kan 
vara värdefulla uppgifter i behandlingsplaneringen. DAS används kliniskt för att 
uppfatta vilken nivå av rädsla patienten har i tandläkarbehandlingen. För att vidare och 
grundligare undersöka och skapa uppfattning om individens rädsla används ofta en 
kompletterande skala vid forskning, Dental Fear Survey skalan (DFS) som graderar 
undvikande, kroppsliga symtom och rädsla orsakade av olika stimuli. Fler skalor för att 
mäta tandvårdsrädsla tas upp i review-artikeln, men de två nämnda hör till de vanligaste 
(Newton & Buck, 2000). 
 
Många vetenskapliga studier inom tandvården görs för att få en uppfattning om 
patientens subjektiva upplevelse av tandläkarens beteende och hur behandlingen utförs. 
Undersökningarna brukar använda sig av psykometriska frågeformulär, Dental Beliefs 
Survey (DBS). Frågorna visar sig ha en samvariation med tandvårdsrädslan. De 
särskiljer tandvårdsrädda individer från icke-tandvårdsrädda (Abrahamsson, Hakeberg, 
Stenman & Öhrn, 2006). I en annan svensk studie ville man undersöka tandläkarnas 
uppfattning om vikten av patientcentrerad konsultation bland patienter som var 
remitterade till kliniken för tandvårdsrädsla. Det framkom att olika modeller och teorier 
som finns att tillgå ökar möjligheterna för goda interaktioner mellan vårdgivare och 
patient och ger en bra vägledning för att kunna hjälpa patienterna på ett bra sätt (Kulick, 
Berggren & Hallberg, 2003). 
 

Könsskillnader vid rädsla och smärta 
I en studie med flera deltagande länder framkom att kvinnor mer än män uppvisade 
rädsla för till exempel sjukdomar, våld och döden eller för att utsättas för olika 
kroppsskador (Arrindell et al, 2003; Cohen, Fiske & Newton, 2000). Vetenskapliga 
studier har utförts med syftet att besvara frågan om kvinnor och män reagerar olika vid 
smärtstimuleringar. Resultaten visade att det fanns skillnader som förklarades av 
biologiska könsskillnader såsom det endogena systemet, det vill sägas kroppens inre 
smärtsinne (Hovelius & Johansson, 2004). Likaså förväntades mer smärta på grund av 
tandvårdsrädsla (Cohen, Fiske & Newton, 2000). Riley, Robinson, Wade, Myers & 
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Price (2002) beskriver att det finns skillnader mellan könen i smärtupplevelse, där de 
psykosociala och psykologiska mekanismerna påverkades. Kvinnor löpte större risk att 
drabbas av kronisk smärta. Männen använde mer ansiktsuttryck vid smärta, vilket kunde 
förklaras av sambandet mellan könshormonet gonadal som finns i hjärnan och centrala 
nervsystemet. Detta förklarades med att männen hade mer av gonadalhormonet (Aloisi 
& Bonifazi, 2005; Simon, Craig, Wolfgang, Miltner & Rainville, 2006). En annan 
studie visar att smärta har samband med känslomässig ilska främst hos kvinnor som 
lider av kronisk smärta (Bruehl, Chung & Burns, 2006). Tillvaron hos individer med 
tandvårdsrädsla, oavsett kön, påverkades negativt främst i relationer till andra 
människor (Berggren, Pierce & Eli, 2000). Att kvinnor rapporterar fler rädslor och 
fobier jämfört med män kan förklaras med att det finns en större social acceptans för 
kvinnor att visa rädsla. Rädslan hos undersökta kvinnor har visats medföra en större 
sannolikhet för färre tänder, fler restaurationer, mer karies, sämre tuggförmåga och 
bristfällig munhygien (Hägglin, 2000). Kvinnor har visat sig kunna uppfatta smärta 
lättare än män. De har ofta mer erfarenhet av smärta som förklaras av biologiska 
faktorer som menstruation och barnafödslar. Emellertid kan män tolerera mer smärta 
vilket förklaras av de inlärda psykosociala faktorer som förväntas av att mannen ska 
vara stark och manlig (Soetanto, Chung & Wong, 2006). Kvinnor och män skiljer sig 
även åt när det gäller hälsorelaterat beteende, exempelvis utnyttjar kvinnor sjukvården i 
större utsträckning (Abrahamsson, Berggren, Hakeberg & Carlsson, 2003). Forskning 
av Frankenheuser (1993) visade skillnader mellan könen i olika stressituationer. 
Männen anpassade sig mindre när det gällde sättet att möta olika utmaningar och krav. 
När de utsattes för prestationskrävande uppgifter steg adrenalinnivån kraftigt. 
Kvinnorna reagerade svagare men de presterade inte sämre. Däremot fanns individuella 
variationer mellan undersökta kvinnor (Frankenhaeuser, 1993). 
 
Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid mötet med rädda och ängsliga patienter. 
Därför är det av stor vikt att vårdgivare har kunskaper om faktorer som påverkar 
individernas handlingssätt vid tandvårdssituationer (Abrahamsson, Berggren & 
Carlsson, 2000; Skaret & Soevdsnes, 2005). 
 

Syfte 
Syftet är att beskriva könsskillnader vid tandvårdsrädsla. 
 

Frågeställningar 
1. Vilka könsskillnader finns i tandvårdsrädsla? 
2. Vilka faktorer bidrar till tandvårdsrädsla hos män respektive kvinnor? 
3. Vilka konsekvenser kan tandvårdsrädsla medföra? 
 

Metod  
En systematisk litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. 
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Definition av begrepp 
Tandvårdsrädsla, ”Dental Anxiety”, definieras som onormal rädsla eller fruktan för att 
besöka tandläkare, för preventiva åtgärder eller terapi samt obefogad ängslan inför 
tandvård (National Library of Medicine, 1992). 
Könsskillnader definieras som beteenden som kan återfinnas i våra könsroller och 
handlar om vad som är manligt respektive kvinnligt handlingssätt (Hovelius & 
Johansson, 2004). 
 

Databaser 
Litteratursökningen har gjorts i databaserna PubMed och CINAHL med tidsbegränsning 
1998-01-01 till 2008-02-20. 
 

Sökord 
Sökorden som användes var ”dental anxiety” ”sex factors”, ”attitudes”, ”experience”, 
”sex characteristics”, ”gender”, ”dental status” och ”dental phobic”. Olika 
kombinationer, anges i Tabell 1. 
 

Urval 
Engelska söktermer har använts då vetenskapliga artiklar inom området oftast 
publiceras på engelska. Urvalet har skett med utgångspunkt från sökord samt artiklarnas 
relevans till studiens syfte och frågeställningar. Urvalet begränsades till år 2000 eller 
senare, därför att medvetenheten om könsskillnader har ökat inom oral hälsoforskning 
under det nämnda tidsintervallet. I båda databaserna användes begränsningar för att 
identifiera relevanta artiklar ”not older than 10 years”, ”human”, ”woman”, ”man” och 
”adult” i åldrarna 19 till 80+.  Sökningarna i PubMed är både i MeSH och som fria 
textord. Sökkombinationer om tre sökord gjordes systematiskt utan att resultera i nya 
artikelfynd, och därför redovisas inte de kombinationerna i artikelmatrisen (Tabell 1). 
 
 
Urval 1 
I första urvalet bedömdes titlarnas relevans i förhållande till syfte och frågeställningar. 
Reviewartiklar exkluderades. Träffar som resulterade i redan valda artiklar (dubbletter) 
anges inom parentes i Tabell 1.  
 
Urval 2 
Vid andra urvalet lästes och granskades artiklarnas abstracts där anknytning till arbetets 
syfte och frågeställningar bedömdes. 
 
Urval 3 
Vid tredje urvalet lästes artiklar i fulltext och de som i urval tre verkade intressanta för 
resultatet kontrollerades vid läsning mot bedömningsmallar för att bedöma om artikeln 
höll god kvalité. Två bedömningsmallar användes, en för kvalitativa och en för 
kvantitativa studier (Bilaga 1). 
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Tabell 1. Artikelsökning 
Sammanställning av databaser, sökordskombinationer, antal träffar och urval av artiklar. 
Siffror inom parentes i urval 1 anger dubbletter. 
Databas Sökord/ 

Sökkombinationer 
Antal 
träffar 

Urval 1 
 

Urval 2 
 

Urval 3 
 

Utvalda 
artiklar 

PubMed 1 dental anxiety 306     
080220 2 sex factors 27317     
 3 attitudes 37427     
 4 experience 50579     
 5 sex characteristics 5743     
 6 gender 41912     
 7 dental status 1846     
 8 dental phobic 40     
 1 AND 2 72 72 20 15 15  
 1 AND 3 73 73 (4) 10 6 3  
 1 AND 4 50 50 (4)    
 1 AND 5 1 1 1 1 1 
 1 AND 6 45 45 (6) 3 2 1  
 1 AND 7 61 61 (4) 6 1 1  
 1 AND 8 32 32 (5) 3 1 1 
CINAHL 1 dental anxiety 111     
080220 2 sex factors 16009     
 3 attitudes 15654     
 4 experience 14303     
 5 sex characteristics 4 4    
 6 gender 10234     
 7 dental status 48     
 8 dental phobic 4 4 (2)    
 1 AND 2 20 20 (7)    
 1 AND 3 22 22 (2) 2 2 2  
 1 AND 4 19 19 (4)    
 1 AND 5 0     
 1 AND 6 12 12 (2)    
 1 AND 7 4     
 1 AND 8 3  3 (2)    
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Databearbetning och analys 
Urvalet i artikelsökningen resulterade i 30 vetenskapliga artiklar. För att bedöma 
artiklarnas relevans och trovärdighet användes två bedömningsmallar, en för kvalitativa 
och en för kvantitativa studier (Willman, Stolts & Bathsevani, 2006). Se Bilaga 1. 
Frågeställningarna i bedömningsmallarna besvarades med ”ja” (5 poäng) eller ”nej” (0 
poäng). Detta innebär att randomiserad control trial (RCT) (ja = 5 poäng, nej = 0 
poäng), case control trial (CCT) (ja = 5 poäng, nej = 0 poäng), kontrollgrupp 
(kontrollgrupp fanns = 5 poäng, kontrollgrupp saknades = 0 poäng) och beskrivning av 
patientkarakteristika såsom antal (redovisas = 5 poäng, saknas = 0 poäng), ålder 
(beskrivet = 5 poäng, ej beskrivet = 0 poäng), man och kvinna (resultat presenterat på 
kön=5 poäng, resultat ej presenterat på kön = 0 poäng) poängbedömdes utöver själva 
innehållet i studierna. Frågeställningarna i den kvalitativa bedömningsmallen innehåller 
bland annat etiskt resonemang, beskrivning av design, urvalsförfarande samt 
redovisning i förhållande till teoretisk ram. Bedömningsmallen för kvantitativa 
forskningar omfattar inklusion- och exklusionskriterier, design, urval, bortfall, adekvat 
statistik, etisk diskussion, reliabilitet, validitet samt om resultatet kan anses 
generaliserbart. Poängen summerades och dividerades med maximalt möjligt antal 
poäng och multiplicerades med hundra för att erhålla ett procentvärde. Sammanfattande 
bedömning av kvalitet nivåbedömdes som grad I (bevisvärde 80-100 % = god), grad II 
(bevisvärde 70-79 % = medel) eller grad III (bevisvärde ≤69 % = dålig). Artiklar med 
bevisvärde grad I och grad II ligger till grund för resultatet. Artiklar med bevisvärde 
grad III exkluderades. Efter granskning kvarstod 24 artiklar till resultatet.  
 

Etiska överväganden 
Använda artiklar var granskade och godkända av etisk kommitté. Författarna har under 
analysen av litteratur och vetenskapliga artiklar strävat att återge fakta och resultat utan 
att förvanska. 
 

RESULTAT 
Det finns könsskillnader inom tandvårdsrädsla som beror på olika faktorer hos 
individen. Faktorer som kan påverka är upplevelse av smärta, stimuli, psykosociala och 
kulturella aspekter samt biologiska skillnader. Studier som handlar om tandvårdsrädsla 
använder ofta kön som undersökningsvariabel och där granskningar belyser tänkbara 
skillnader mellan män och kvinnor. Andra ofta återkommande variabler i studierna är 
ålder, socioekonomi, etnicitet och utbildning. 
 

Könsskillnader vid tandvårdsrädsla 
Under rubriken redogörs för könsskillnader vid tandvårdsrädsla som kunnat urskiljas i 
granskade artiklar. Samtliga studier använder kön som undersökningsvariabel när olika 
aspekter på tandvårdsrädsla studeras. Alla granskade studier använder sig av 
mätinstrument för att studera de olika infallsvinklarna inom tandvårdsrädslan. I Tabell 2 
samt Bilaga 2 redovisas vilka mätinstrument som används. 
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Tabell 2:1. Granskade artiklar som undersöker om könsskillnader finns vid 
tandvårdsrädsla 
Författare, 
år, land 

Design Instrument
/analys 

Kvalitet Innehåll 

Abrahamsson, 
Berggren, 
Hallberg, 
Carlsson 
2002, Sverige 

Observationsstudie Grounded 
Theory 
DAS 
DFS 

God 
100 % 

Tandvårdsrädda patienters syn 
på rädslan och deras erfarenhet 
av tandbehandling. Strategiskt 
urval, både män och kvinnor 

Abrahamsson, 
Berggren, 
Hakeberg, 
Carlsson 
2001, Sverige 

Tvärsnittsstudie Djup- 
intervju 
DAS  
DFS  
STAI 

God 
82 % 

Undersökning av tandvårdsrädda 
patienter och deras undvikande 
av tandvård hos kvinnor 
respektive män 

Abrahamsson, 
Hallberg, 
Carlsson 
2002, Svergie 
 

Observationsstudie Djup- 
intervju 
DAS 

God 
92 % 

Hur tandvårdsrädslan påverkar 
individen i olika sammanhang. 
Blandad grupp med både män 
och kvinnor 

Bernson, 
Elfström, 
Berggren 
2007, Sverige 

Observationsstudie DAS 
DFS 
CSQ 

Medel 
76 % 

Undersökning om olika 
strategier under tandbehandling 
som patienten använder sig av. 
Både kvinnor och män är med i 
studien 

De Jongh, 
Fransen, 
Oosterink-
Wubbe, 
Aartman 
2006 
Nederländerna 

Tvärsnittsstudie DAS 
NADSD 
 

God 
87 % 

Individer som har blivit utsatta 
för psykologiskt trauma och hur 
det påverkar tandvårdsrädslan. 
Både män och kvinnor är med i 
studien 

Economou, 
Honours 
2003, Canada 

Interventionsstudie DAS 
SCS 

Medel 
79 % 

Sambandet mellan tand-
vårdsrädsla och självmedvetande 
hos män respektive kvinnor 

Enkling, 
Marwinski, 
Jöhren 
2004, Tyskland 

Tvärsnittsstudie DAS 
HAQ 
DSM IV 
 

Medel 
74 % 

Tandvårdens bemötande av 
rädda och fobiska män och 
kvinnor 

Forslund, 
Lindroos, 
Blomkvist, 
Hakeberg, 
Berggren, 
Jontell, 
Torgerson 
2002, Sverige 

Experimentell 
studie 

DFS Medel 
73 % 

Sambandet mellan Body Mass 
Index, antal tänder och 
tandvårdsrädsla hos kvinnor 

Heaton, 
Carlson, Smith, 
Baer, de Leeuw 
2007, USA 

Observationsstudie MDAS 
STAI 
FPQ-III 
VAS 
DFS 

God 
85 % 

Att uppskatta 
tandvårdsrädsla under 
tandbehandling enligt olika 
skalor hos både kvinnor och män 

Heft, Meng, 
Bradley, Lang 
2006, USA 
 

Observationsstudie FPQ-III 
FDP 

God 
93 % 

Könsskillnader i tandvårdsrädsla 
och rädsla för smärta 
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Klages, 
Ulusoy, 
Kianifard, 
Wehrbein 
2004, Tyskland 

Observationsstudie DAS 
 

Medel 
76 % 

Rädsla och smärtkänslighet 
förvärras om smärta upplevts 
under hektiska behandlingar  

Lehrner, 
Eckersberger, 
Walla, Pötsch, 
Deecke 
2000, Österrike 

Fallkontrollstudie STAI 
MDBF 
WST 

God 
80 % 

Luktsinnets påverkan på 
sinnesstämningen och dess 
inverkan på rädsla hos kvinnor  

Locker 
2003, Canada 

Prospektiv 
Kohortstudie 

DAS 
FSS II 
 

God 
84 % 

Psykosociala påföljder av rädsla 
och oro bland vuxna, män och 
kvinnor 

Lundgren, 
Elfström, 
Berggren 
2007, Sverige 

Fallkontrollstudie DAS 
DFS 
ESAI 
CFSS-DS 
CFSS-SF 

God 
100 % 

Relationen mellan temperament 
och rädsla hos vuxna, män och 
kvinnor  

Maggirias, 
Locker 
2002, Canada 

Crossover studie DAS 
DFS 
DBS 
PASS 
IDCI 

God 
85 % 

Psykologiska faktorer och 
smärta associerad till 
tandbehandling 
Vuxna, män och kvinnor 

Mc Grath, Bedi 
2004 
Storbritannien 

Tvärsnittstudie DAS 
OHQoL-UK 
 

God 
94 % 

Koppling mellan tandvårdsrädsla 
och oral hälsa relaterat till 
livskvalité hos män och kvinnor 

Mehrstedt, 
John, Tönnies, 
Micheelis 
2007, Tyskland 

Tvärsnittstudie DAS 
DFS 
OHRQoL 
 

God 
86 % 

Oral hälsa relaterat till 
livskvalité hos patienter med 
tandvårdsrädsla hos både män 
och kvinnor 

Sari, Uysal, 
Karaman, 
Sargin, Űre 
2005, Turkiet 

Kohortstudie STAI Medel 
79 % 

Om ortodontisk behandling 
påverkar patienters och 
föräldrars rädsla, också sett 
utifrån kön  

Schuller, 
Willumsen, 
Holst  
2003, Norge 

Retrospektiv 
Epidemiologisk 
studie 

DAS 
 

Medel 
76 % 

Skillnader i oral hälsa och oralt 
hälso- beteende bland vuxna 
med låg/hög nivå av 
tandvårdsrädsla. Båda könen 
studeras 

Skaret, Raadal, 
Kvale, Berg 
2003, Norge 

Prospektiv 
kohortstudie 

DFS 
GFS 
DBS 

Medel 
71 % 

Könsskillnader och faktorer till 
oregelbunden tandvård bland 
unga  

Sohn, Ismail 
2005, USA 
 

Tvärsnittsstudie 
Longitudinell 

DAS 
 

Medel 
74 % 
 

Regelbundna besök samt rädsla 
hos vuxna, män/kvinnor 
användes som variabel 

Stalker, 
Russell, Teram, 
Schachter 
2005, Canada 

Kvalitativ Intervju 
Kvantitativ 
jämförelsedesign 
 

Djup-
intervju 

God 
93 % 

Tandvård till män och kvinnor 
som i barndomen blev sexuellt 
utnyttjade 

Willumsen 
2001, Norge 

Fall-kontrollstudie DAS 
DFS 
DBS 

Medel 
79 % 

Tandvårdsrädsla hos sexuellt 
utnyttjade kvinnor 

Willumsen, 
Graugaard 
2005, Norge 

Fall-kontrollstudie DAS 
SIV 

God 
74 % 

Tandvårdsrädsla bland kvinnor 
med ätstörningar 
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Alla utom en av studierna hade fler deltagande kvinnor än män. Denna var utförd i 
Kanada (Stalker, Russell, Teram & Schacter, 2005). En studie beskrev att procentuellt 
svarade fler kvinnor än män (Skaret, Raadal, Kvale & Berg, 2003). Dessutom ingick tre 
studier som endast hade forskat på kvinnor såsom tandvårdsrädda överviktiga kvinnor, 
tandvårdsrädda sexuellt utnyttjade kvinnor och tandvårdsrädda kvinnor med 
ätstörningar (Forslund, Lindroos, Blomkvist, Hakeberg, Berggren, Jontell & Torgerson, 
2002; Willumsen, 2001). Individens kön påverkar tillvägagångssättet och beteendet i en 
tandvårdssituation (Bernson, Elfström & Berggren, 2007). 
 
I en studie deltog 504 personer. Kvinnor visade en högre grad av rädsla än männen. 
Hela 18,3 % av de rädda kvinnorna var oroliga över den förväntade smärtan vid 
tandvårdsbesöken, medan 9,1 % av männen uppgav rädsla för förväntad smärta (Heft, 
Meng, Bradley & Lang, 2007). Med olika infallsvinklar utifrån varje studies syfte 
såsom; temperament, livskvalité, psykologiska trauman och traumasymtom, 
undersöktes skillnader i beteendet och olika grader av tandvårdsrädsla. Kvinnor hade 
mer tandvårdsrädsla än män (De Jong, Fransen, Oosterink-Wubbe & Aartman, 2006; 
Enkling, Marwinski & Jöhren, 2004; Heaton Carlson, Smith, Baer & de Leeuw, 2007; 
Klages, Ulusoy, Kianifard, & Wehrbein, 2004; Lundgren, Elfström & Berggren, 2007; 
Skaret, Raadal, Kvale & Berg, 2003). Emellertid visade andra studier utifrån 
mätinstrumenten DAS, DFS, SES, inga könsskillnader i tandvårdsrädsla, utan rädslan 
berodde snarast på själva individens personlighet (Abrahamsson, Berggren, Hallberg 
och & Carlsson, 2002; Schuller, Willumsen & Holst, 2003). 
 
Könsskillnader fanns i viljan att berätta och beskriva sin rädsla för smärta. Kvinnor 
förmådde mer att berätta om sin tandvårdsrädsla. Dock ville både män och kvinnor 
beskriva rädslan för tandvårdsmärta med att använda ordet ”fasa” istället för ”rädsla” 
(Heft, Meng, Bradley & Lang, 2007). 
 

Konsekvenser av tandvårdsrädsla 
Under rubriken redovisas konsekvenser av tandvårdsrädsla ur könsperspektiv. 
Skillnaderna visar sig som kroppsliga och på vilket sätt individen uttrycker rädslan. 
Tandvårdsrädslan kan leda till att patienter undviker tandvården och för en del kan 
rädslan ge försämrad livskvalitet. 
 
 
 
Tabell 2:2 Granskade artiklar som belyser konsekvenser av tandvårdsrädsla. 
Författare, 
år, land 

Design Instrument Kvalitet Innehåll 

Abrahamsson, 
Berggren, 
Hakeberg, 
Carlsson 
2001, Sverige 

Tvärsnittsstudie Djup-
intervju 
DAS  
DFS  
STAI 

God 
82 % 

Undersökning av tandvårdsrädda 
patienter och deras undvikande 
av tandvård hos kvinnor och män 

Abrahamsson, 
Hallberg, 
Carlsson 
2002, Sverige 

Observationsstudie Djup- 
intervju 
DAS 

God 
92 % 

Hur tandvårdsrädslan påverkar 
individen i olika sammanhang. 
Blandad grupp med både män 
och kvinnor 
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Bernson, 
Elfström, 
Berggren 
2007, Sverige 

Observationsstudie DAS 
DFS 
CSQ 

Medel 
76 % 

Undersökning om olika strategier 
under tandbehandling som 
patienten använder sig av. Både 
kvinnor och män är med i studien 

Forslund, 
Lindroos, 
Blomkvist, 
Hakeberg, 
Berggren, 
Jontell, 
Torgerson  
2002, Sverige 

Experimentell 
studie 

DFS Medel 
73 % 

Sambandet mellan Body mass 
index, antal tänder och 
tandvårdsrädsla hos kvinnor 

Locker 
2003, Canada 

Prospektiv 
Kohortstudie 

DAS 
FSS II 
 

God 
84 % 

Psykosociala påföljder av rädsla 
och oro bland vuxna, män och 
kvinnor 

Lundgren, 
Elfström, 
Berggren 
2007, Sverige 

Fallkontrollstudie DAS 
DFS 
ESAI 
CFSS-DS 
CFSS-SF 

God 
100 % 

Relationen mellan temperament 
och rädsla hos vuxna, män och 
kvinnor  

McGrath, Bedi 
2004 
Storbritannien 

Tvärsnittstudie DAS 
OHQoL-UK 
 

God 
94 % 

Koppling mellan tandvårdsrädsla 
och oral hälsa relaterat till 
livskvalité hos både män och 
kvinnor 

Mehrstedt, 
John, Tönnies, 
Micheelis 
2007, Tyskland 

Tvärsnittstudie DAS 
DFS 
OHRQoL 
 

God 
86 % 

Oral hälsa relaterat till livskvalité 
hos patienter med tandvårdsrädsla 
hos både män och kvinnor 

Skaret, Raadal, 
Kvale, Berg 
2003, Norge 

Prospektiv 
kohortstudie 

DFS 
GFS 
DBS 

Medel 
71 % 

Könsskillnader och faktorer till 
oregelbunden tandvård bland 
unga  

Sohn, Ismail 
2005, USA 
 

Tvärsnittsstudie 
Longitudinell 

DAS 
 

Medel 
74 % 
 

Regelbundna besök samt rädsla 
hos vuxna, män/kvinnor 
användes som variabel 

 

Psykiska och fysiska konsekvenser 
En undersökning visade ett samband mellan tandvårdsrädsla och försämrad livskvalitet 
enligt mätinstrumenten Oral Health Related Quality of Life (OHRQoL) och Oral Health 
Impact Profile (OHIP). Individer med stor tandvårdsrädsla visade osäkerhet, en känsla 
av att vara spänd och att livet i allmänhet var otillfredsställande. Bristande oral hälsa 
relaterat till livskvalitet såsom artikulationsproblem, dålig smak, smärtsam värk, 
svårigheter att äta, osäkerhet i sociala sammanhang och oförmåga att fungera nämndes. 
Inga könsskillnader påvisades (Mehrstedt, John, Tönnies & Micheelis, 2007). Samma 
mätinstrument, OHRQoL, användes i en annan studie. Psykologiska faktorer som bidrar 
vid tandvårdsrädsla inverkade på patientens vardagliga liv. Likaledes fanns ett starkt 
samband mellan psykologiskt mindre välmående patienter och tandvårdsrädsla men 
ingen specifik skillnad i beteendet fanns mellan könen. Däremot hade patienter med 
högre tandvårdsrädsla en sämre oral hälsa relaterat till livskvalitet. Reaktioner på 
obehag och smärta med direkt kroppsliga konsekvenser på grund av tandvårdsrädslan 
var svettningar och känslan av att känna sig fysiskt sjuk. Indirekta konsekvenser var 
förväntningar på obehag och smärta (McGrath & Bedi, 2004). Tandvårdsrädda patienter 
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led ofta av dålig självkänsla. Tandvårdsrädslan påverkade även det sociala livet och 
medförde en sämre oral hälsa. Både män och kvinnor upplevde att deras dåliga 
munhälsa påverkade kontakten med andra människor både i arbetet och i de intima 
sociala relationerna (Abrahamssons, Hallberg & Carlsson, 2002; Locker D, 2003).  
Kvinnor uppvisade en högre grad av temperament och humör i samband med 
tandvårdsrädsla än män, trots att inga statistiskt signifikanta skillnader kunde upptäckas 
(Lundgren, Elfström & Berggren, 2007). 
 
Tandvårdsrädda medelålderskvinnor med högt Body Mass Index (BMI) visade sig ha 
större sannolikhet för mindre antal tänder, sämre socioekonomi och kostvanor än icke 
tandvårdsrädda kvinnor (Forslund, Lindroos, Blomkvist, Hakeberg, Berggren, Jontell & 
Torgerson, 2002). 
 

Undvikande av tandvård 
Regelbundna tandvårdsbesök beskrevs vara starkt kopplade till ekonomi, utbildning och 
tandvårdsrädsla där fler kvinnor gick mer regelbundet till tandläkaren än män (Sohn & 
Ismail, 2005). Unga tandvårdsrädda 23-åriga kvinnor berättade om att rädslan bestod 
över tid och de undvek tandvården på grund av smärta och rädsla/oro, medan unga 
vuxna tandvårdsrädda män endast sade sig ha glömt bort tiden. Studien påvisade en klar 
skillnad mellan män och kvinnor i beteende vilket påverkade framtida tandvårdsbesök. 
Pojkar som metodiskt uteblev och lämnade återbud till sina tandvårdsbesök i 12-
årsåldern tenderade att behålla detta beteende även i framtiden och som vuxen. 
Tandvårdsrädda manliga patienter överlag tyckte att det var oviktigt att uppsöka 
tandvården regelbundet (Skaret, Raadal, Kvale & Berg, 2003). 
 
Tandvårdsrädda ensamstående män upplevde att de inte togs på allvar. Männen beskrev 
att de inte fick det sociala stödet och förståelsen för rädslan och att de skämdes över sin 
tandvårdsrädsla. Statistiskt signifikanta könsskillnader angående hur män och kvinnor 
uppfattar sin tandvårdsrädsla och hur ofta de sökte hjälp för att få stöd framkom. 
Anledningen var ekonomi och själva tandvårdsrädslan hos båda könen (Abrahamsson, 
Hallberg & Carlsson, 2002). I en annan studie var det dock fler tandvårdsrädda kvinnor 
än män som oregelbundet uppsökte tandvården. Kvinnorna hade svårare att anpassa sig, 
hade negativa tankar och lägre självkänsla i en tandvårdssituation (Bernson, Elfström & 
Berggren, 2007). Det framkom också att fobiskt tandvårdsrädda patienter i högre grad 
undvek att gå till tandläkaren än tandvårdsrädda som regelbundet besökte tandvården 
eftersom fobiska patienter väntade sig en större rädsla/oro. Fler kvinnor än män deltog i 
undersökningen (Abrahamsson, Berggren, Hakeberg & Carlsson, 2001).  
 

Faktorer av betydelse vid tandvårdsrädsla 
Under rubriken redovisas direkta och bakomliggande faktorer av betydelse vid 
tandvårdsrädsla, och könsskillnader som kan tänkas påverka att tandvårdsrädsla uppstår. 
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Tabell 2:3 Granskade artiklar som beskriver faktorer av betydelse vid tandvårdsrädsla 
Författare, 
år, land 

Design Instrument Kvalitet Innehåll 

Abrahamsson, 
Berggren, 
Hallberg, 
Carlsson 
2002, Sverige 

Observationsstudie Grounded 
Theory 
DAS 
DFS 

God 
100 % 

Tandvårdsrädda patienters syn på 
rädslan och deras erfarenhet av 
tandbehandling. Strategiskt urval, 
både män och kvinnor 

De Jongh, 
Fransen, 
Oosterink-
Wubbe, 
Aartman 
2006 
Nederländerna 

Tvärsnittsstudie DAS 
NADSD 
 

God 
87 % 

Individer som har blivit utsatta 
för psykologiskt trauma och hur 
det påverkar tandvårdsrädslan. 
Både män och kvinnor är med i 
studien 

Economou, 
Honours 
2003, Canada 

Interventionsstudie DAS 
SCS 

Medel 
79 % 

Sambandet mellan 
tandvårdsrädsla och 
självmedvetande hos män 
respektive kvinnor 

Enkling, 
Marwinski, 
Jöhren 
2004, Tyskland 

Tvärsnittsstudie DAS 
HAQ 
DSM IV 
 

Medel 
74 % 

Tandvårdens bemötande av rädda 
och fobiska män och kvinnor 

Klages, 
Ulusoy, 
Kianifard, 
Wehrbein 
2004, Tyskland 

Observationsstudie DAS 
 

Medel 
76 % 

Rädsla och smärtkänslighet 
förvärras om smärta upplevts 
under hektiska behandlingar  

Maggirias, 
Locker 
2002, Canada 

Crossover studie DAS 
DFS 
DBS 
PASS 
IDCI 

God 
85 % 

Psykologiska faktorer och smärta 
associerad till tandbehandling 
Vuxna, män och kvinnor 

Sari, Uysal, 
Karaman, 
Sargin, Űre 
2005, Turkiet 

Kohortstudie STAI Medel 
79 % 

Om ortodontisk behandling 
påverkar patienters och föräldrars 
rädsla, också sett utifrån kön  

Schuller, 
Willumsen, 
Holst 
2003, Norge 

Retrospektiv 
Epidemiologisk 
studie 

DAS 
 

Medel 
76 % 

Skillnader i oral hälsa och oralt 
hälso- beteende bland vuxna med 
låg/hög nivå av tandvårdsrädsla. 
Båda könen studeras 

Stalker, 
Russell, Teram, 
Schachter 
2005, Canada 

Kvalitativ Intervju 
Kvantitativ 
jämförelsedesign 
 

Djup-
intervju 

God 
93 % 

Tandvård till män och kvinnor 
som i barndomen blev sexuellt 
utnyttjade 

Willumsen 
2001, Norge 

Fall-kontrollstudie DAS 
DFS 
DBS 

Medel 
79 % 

Tandvårdsrädsla hos sexuellt 
utnyttjade kvinnor 

Willumsen, 
Graugaard 
2005, Norge 

Fall-kontrollstudie DAS 
SIV 

God 
74 % 

Tandvårdsrädsla bland kvinnor 
med ätstörningar 
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Direkta faktorer  
Tandvårdsrädslan hos individen avgörs av personliga särdrag hos både kvinnor och män 
(Economou & Honours, 2003). De är bidragande faktorer till en försämrad oral hälsa 
hos den tandvårdsrädde. Extrem tandvårdsrädsla som förorsakats av tidigare traumatiska 
tandvårdserfarenheter eller känslan av att vara maktlös eller utan kontroll, samt andra 
psykologiska problem påverkade självkänslan i tandvårdssituationen (Schuller, 
Willumsen & Holst, 2003). Direkta faktorer där inga könsskillnader kunde konstateras 
var smärtsam tandbehandling, spruträdsla, negativ erfarenhet efter ortodontisk 
behandling, rädsla för doktorer, ospecifik rädsla och sist noterades andra rädslor som till 
exempel att någon annan person skadats eller dödats (De Jong, Fransen, Oosterink-
Wubbe & Aartmann, 2006; Enkling, Marwinski & Jöhren, 2004). Ytterligare en studie 
nämnde negativt upplevd ortodontisk behandling som en faktor till tandvårdsrädsla hos 
båda könen (Sari, Uysal, Karaman, Sargin & Űre, 2005).  
 
Klages och medarbetare (2004) fann att smärtan hos tandvårdsrädda och smärtkänsliga 
patienter oftast blev obekräftad på grund av att den faktiska smärtan var lägre än vad 
patienten förväntade sig vid till exempel extraktioner och rotfyllningar. Patienter med 
låg smärttröskel trodde att kommande behandling skulle bli smärtsam. När deltagarna 
testades med el-test upplevde tandvårdsrädda patienter en större smärta. Inga 
könsskillnader uppvisades i smärtkänslighet, men kvinnor upplevde mer smärta än vad 
de förväntade sig (Klages, Ulusoy, Kianifard & Wehrbein, 2004). Trots det rapporterade 
en annan studie inga könsskillnader i förmodad smärta, som var lägre än väntat. Orädda 
patienter däremot kunde uttrycka smärtan som högre än förväntat och det kunde bero på 
arten av behandlingsingreppet, exempelvis lagningar, extraktioner och parodontal 
behandling/operation. Hade smärta upplevts under behandling tenderade nästa besök 
också att bli smärtsamt. Emellertid ansågs tandhygienistbehandling vara mer smärtsam 
än vad många patienter förväntat sig. Däremot påtalade män sin smärta oftare än 
kvinnor under behandlingens gång. Kvinnor härdade ut behandlingen utan att klaga 
(Maggirias & Locker, 2002). 
 

Bakomliggande faktorer  
Patientens tandvårdsrädsla kan ha åstadkommits av att ena eller båda föräldrars rädsla 
överförts till patienten som barn (Enkling, Marwinski & Jöhren, 2004). Det fanns en 
klar koppling mellan sexuellt utnyttjande och tandvårdsrädsla. Kvinnor som utnyttjats 
oralt led ofta av hög tandvårdsrädsla och kände stort obehag av tandläkarbesöket 
(Willumsen, 2001). Sexuella övergrepp på barn förkommer. Som vuxen kvinna eller 
man finns de traumatiska erfarenheterna i det undermedvetna och dessa kan göra sig 
påminda i tandvårdssituationen. Luktsinnet kan exempelvis framkalla minnen. Flera 
sexuellt utnyttjade, både kvinnor och män, förknippade doften på latexhandskar med 
kondomer (Stalker, Russell, Teram & Schachter, 2005). 
 
Tandvårdsrädda kvinnor med ett högt kontrollbehov har visat andra kontrollstyrda 
beteenden såsom ätstörning (Willumsen & Graugaard, 2005). Ätstörningar som orsak 
till tandvårdsrädsla framkom också i en annan studie där det var fler deltagande kvinnor 
än män. Tidiga traumatiska upplevelser som till exempel öroninflammation under 
barndomen, rädsla för att föda barn eller oro för död och sjukdomar var andra rädslor 
som nämndes (Abrahamsson, Berggren, Hallberg & Carlsson, 2002). 
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Tandvårdspersonalens inställning 
Nedanstående resultat beskriver hur tandvårdspersonalens inställning, bemötande och 
attityd kan påverka tandvårdsrädda män och kvinnors känsla för rädslan. 
 
Tabell 2:4 Granskade artiklar som beskriver tandvårdspersonalens inställning.  
Författare, 
år, land 

Design Instrument Kvalitet Innehåll 

Enkling, 
Marwinski, 
Jöhren 
2004, Tyskland 

Tvärsnittsstudie DAS 
HAQ 
DSM IV 
 

Medel 
74 % 

Tandvårdens bemötande av rädda 
och fobiska män och kvinnor  

Lehrner, 
Eckersberger, 
Walla, Pötsch, 
Deecke 
2000, Österrike 

Fallkontrollstudie STAI 
MDBF 
WST 

God 
80 % 

Luktsinnets påverkan på 
sinnesstämningen och dess 
inverkan på rädsla hos kvinnor  

Stalker, 
Russell, Teram, 
Schachter 
2005, Canada 

Kvalitativ Intervju 
Kvantitativ 
jämförelsedesign 
 

Djup-
intervju 

God 
93 % 

Tandvård till män och kvinnor 
som i barndomen blev sexuellt 
utnyttjade 

 
Patienter önskade få bekräftelse, information, kunskap och känna att personalen lyssnar.  
Detta invaggade patienten till ett lugnare tillstånd. Patienter ville ha möjlighet att 
avbryta behandlingen under korta pauser. Stoppsignaler som att patienten räckte 
upp handen när han/hon ville ta paus gav en känsla av kontroll över situationen. Att 
patientens rädsla och känslor togs på allvar och att inte rädslan förringades eller 
fördömdes var viktigt. Tandläkaren måste vinna patientens tillit och förtroende, tala 
sanning och berätta vad som ska ske (Stalker, Russell, Teram & Schachter, 2005). 
Doften av apelsin visade sig påverka tandvårdsrädda individer i en undersökning. 
Främst kvinnorna kände sig då mera positiva i humöret och upplevde större lugn inför 
tandläkarbesök (Lehrner, Eckersberger, Walla, Pötsch, & Deecke, 2000). Patienter med 
tandvårdsrädsla eller tandvårdsfobi föredrog premedicinering och generell anestesi 
(narkos) under behandling. Även musik, akupunktur, hypnos eller psykoterapi var 
tänkbara valmöjligheter. Däremot ville fobiska patienter undvika akupunktur på grund 
av spruträdslan. Med hypnos såg de en möjlighet att bemästra smärtan (Enkling, 
Marwinski & Jöhren, 2004). 
 
 

DISKUSSION 
 
I föreliggande visades att det biologiska könet påverkar och kan göra att 
tandvårdsrädslan skiljer sig emellan kvinnor respektive män. Det är rena könsskillnader 
som lyfts och endast i en artikel diskuterade författarna att ett genusperspektiv borde 
anläggas för att studera varför resultatet blev som det blev. Behandlingsrädsla bör enligt 
studiens författare analyseras ur ett genusperspektiv i framtida undersökningar (Klages, 
Ulusoy, Kianifard, & Wehrbein, 2004). ”Genusforskning är således, precis som 
begreppen kön/genus, något som utvecklas och förändras, vars definition och gränser 
ständigt debatteras. Vart det bär hän på 2000-talet återstår att se” (Gothlin, 1999).  
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Resultatdiskussion 
Tandvårdsrädsla innebär för patienten att han eller hon känner sig utlämnad och inte kan 
ta kontroll över situationen. Kvinnor deltar i studier i större utsträckning än män, de 
svarar på enkäter och visar sitt intresse. Undersökta kvinnor i studierna var ofta fler till 
antalet än män, och kvinnor konstaterades uppvisa mer tandvårdsrädsla. De ansåg att 
tandvård är viktig trots sin tandvårdsrädsla och gick följaktligen mer regelbundet till 
tandvården. Ensamstående tandvårdsrädda män upplevde att de inte togs på allvar, 
saknade det sociala stödet och förståelse för sin rädsla. Detta kan förklaras av 
uppfattningen om de biologiska könsskillnader som fortfarande lever kvar i samhället 
och även inom medicinen där mannen förväntas vara stark och oberoende (Gothlin, 
1999; Hammarström, 2005; Hovelius & Johansson, 2004).  
 
Den studerade tandhälsan hos tandvårdsrädda kraftigt överviktiga kvinnor bevisades 
vara sämre än hos jämförande referensgrupp (Forslund et al, 2002). Hur är det med 
kraftigt överviktiga män? En jämförande studie mellan könen skulle kunna ge mer 
insikt i de överviktigas synvinkel. Kanske kan förklaringen vara att kvinnor och män 
förhåller sig olika till sina kroppsliga symptom. Männen ser ofta på sin kropp likt en 
maskin; blir det stopp i maskineriet kräver den bara att smörjas upp. Kvinnors besvär 
och symptomspråk däremot hänger intimt ihop med deras liv; kvinnornas liv har fler 
cykliska perioder än männens (Hovelius & Johansson, 2004). 
 
Att undvika tandvård på grund av tandvårdsrädsla visade inga könsskillnader. Det 
saknades även könsskillnader när det gäller tandvårdsrädslans inverkan på livskvalitet. 
Studierna hade inte använt sig av genusrelaterad forskningsgrund utan könet fanns 
endast med som en undersökningsvariabel. Däremot framkom att det finns samband 
mellan olika faktorer som påverkar tandvårdsrädsla. Hos patienter vars rädsla för 
tandläkaren debuterade i barndomen kan denna vara en effekt av familjens och släktens 
tandläkarrädsla (Locker, Liddell & Shapiro, 1999). 
 
Rädslan kunde dels utvecklas som en följd av misslyckad och/eller smärtsam 
behandling hos tandvården. Den kunde också uppstå som ”en följdrädsla” från vilken 
traumatisk händelse som helst i livet exempelvis sexuellt utnyttjande. Ett annat motiv 
som kunde göra individen rädd i tandvårdssituationen är om personen blivit utsatt för 
det ökade våldet som finns i samhället. Resultatet i olika studier kan påverkas av att de 
gjorts i olika länder. Samtidigt kan de utvalda respondenterna ha invandrat till ett nytt 
land och kan således ha olika bakgrunder, kultur, språk och religion. Att vara flykting 
från ett krigshärjat land kan innebära många traumatiska händelser i bagaget vilket kan 
leda till obehag i tandvårdssituationen (SoS-rapport, 2002).  
 
Material som används under de kliniska behandlingarna inom tandvården luktar 
speciellt och förknippas för många endast med tandvården. Dofter som upplevdes i 
barndomen memorerades och kunde komma fram ur det undermedvetna när doften 
upplevdes på nytt som vuxen. Apelsindoft gav lugnande effekt hos en större andel 
tandvårdsrädda kvinnor än män (Lehrner et al, 2000). I en studie stimulerades luktsinnet 
och trigeminus med kemisk sensorisk påverkan. Testet visade ett samband med ålder 
och att kvinnor påverkades mer av stimuli (Savic-Berglund, 2004; Stuck, Frey, 
Freiburg, Hörmann, Zahnert & Hummel, 2006). 
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En studie av Setterini et al. (2005) beskriver att kvinnor i större utsträckning än män 
minns smärtupplevelsen från en obehaglig tandbehandling. Därför känner också kvinnor 
mer oro och rädsla än männen inför kommande tandvårdsbesök. Hovelius och 
Johansson (2004) skriver att kvinnor har andra strategier än män när det kommer till 
smärtupplevelser såsom att till exempel aktivt finna problemlösning eller samtala med 
andra.  
 
Bakomliggande faktorer som ofta ligger till grund för att tandvårdsrädslan ska uppstå, 
kan i dagsläget kännas anmärkningsvärda då utvecklingen ständigt går framåt i 
beteendevetenskap och tekniska lösningar. För att förstå en tandvårdsrädd individ är det 
viktigt att problemet ses i dess rätta sammanhang. Ett professionellt bemötande och 
omhändertagande som tandvårdspersonal borde kunna ge en bra förståelse och ett möte 
med människan där hon befinner sig (Kulick, Berggren & Hallberg, 2003). 
Könsskillnader i att uppvisa rädsla och att ha ett genusperspektiv inom tandvården 
innebär att vara medveten om kvinnors och mäns olika livsvillkor och vilken betydelse 
det har för den orala hälsan.  
 
För att öka patientens medbestämmande och kontroll kan patienten underrättas om vilka 
olika hjälpmedel som finns för att minimera smärtan. Genom en muntlig 
överenskommelse får patienten möjlighet att avbryta behandlingen genom 
handuppräckning. Detta kan stimulera patientens self-efficacy (tilltro till sin förmåga) 
och empowerment (patientkontroll). ”The Human Needs Conceptual Model” (Darby & 
Walsh, 2000) är exempel på en väl fungerande modell för patientbemötande. I samtalet 
ställs öppna riktade frågor av vårdgivaren och målet är att patienten fritt berättar. 
Samtalet ska resultera i en helhet sett utifrån patienten med dennes önskemål, känslor 
och psykosociala villkor. 
 
Mätinstrumenten DAS, DBS och DFS används i stor utsträckning om forskning av 
tandvårdsrädsla och ligger till grund för att mäta graden av rädslan i de studerade 
artiklarna. Utöver dessa vanliga mätinstrument används kompletterande mätsintrument 
anpassade för att stämma överens med studiernas olika syften. Detta kan skapa 
möjligheter att se resultatet som realistiskt och generaliserbart, validitet. Flera studier 
har påträffats som belyser olika frågeställningar. Vissa egenskaper är lättare att mäta än 
andra. Likheterna i studierna är att könet används som undersökningsvariabel 
tillsammans med ålder, socioekonomiska faktorer samt utbildning. Studiernas 
reliabilitet kan också påverkas om respondenterna har varit ärliga i sina svar. 
Helheten i kvantitativa litteraturstudier studeras genom att man reducerar dem till 
delarna i problemet och studerar delarna var för sig. Urvalet och populationen ska vara 
tillräckligt stora och verifieras således med empiriska data (Patel & Davidsson, 2003). 
 

Metoddiskussion 
Under det systematiska förfarandet i databaserna PubMed och CINAHL med att finna 
material till litteraturstudien påträffades 30 relevanta artiklar som sedan kom att 
reduceras till 24 stycken. Fem stycken föll bort då de i bedömningsmallarna inte fick 
tillräckligt med poäng och ansågs därför som dåliga. En granskad artikel saknade etisk 
diskussion. Summerat föll sex artiklar bort efter kvalitetsbedömningen. Sökordet 
”dental anxiety” ensamt och i kombination kan anses vara heltäckande då ordet används 
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inom tandvårdsrädsla. Litteraturstudiens mest framgångsrika kombination var första 
kombinationen ”dental anxiety” och ”sex factors”. Metoden har varit att ta fram 
könsskillnader som uppkommit i studiernas resultat och redovisa dessa i text och tabell. 
Instrument för att mäta beteende kan vara relativt tvetydiga och instabila då de kan 
variera från situation till situation. Emellertid skulle kunskapen om könsskillnader i 
tandvårdsrädsla öka om fler kvalitativa metoder användes. Dock är vissa egenskaper 
lättare att mäta än andra i nyssnämnda studier.  
 
För tandvårdspersonal innebär genusperspektivet på tandvårdsrädsla en ytterligare 
dimension vid bemötandet av patienter för att analysera könsskillnader i 
tandvårdsrädslan. För att kunna utnyttja kunskapen om kvinnors och mäns attityder, 
behov och förhållningssätt inom tandvårdsrädsleproblematiken föreslås kommande 
forskning utgå från genusrelaterad forskningsgrund. Forskningen inom kön har sitt 
ursprung i kvinnoforskning (synliggöra kvinnor) och har vidare utvecklats till dagens 
genusforskning (synliggöra maktstrukturer) (Gothlin, 1999). Det innebär att även 
mannen undersöks till skillnad mot tidigare då mannen sågs som norm och kvinnan 
avvikande. Genusforskning kan uppfattas olika i världen. Varför beter sig män och 
kvinnor olika? Skiljer sig mäns och kvinnors attityder åt? Med genusperspektiv utgår 
forskningen från de biologiska könsskillnaderna som tolkas olika i olika samhällen 
(Scheffer Lindgren, 2005). 
 

Konklusion 
Det biologiska könet har en betydelse för tandvårdsrädslan. Könsskillnader uppvisas i 
de granskade studierna. Det behövs kunskaper och insikt hos tandvårdspersonal om att 
könsskillnader medverkar till hur individerna förhåller sig i sin tandvårdsrädsla vilket 
också påverkar den orala hälsan. 
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 Kvalitativ bedömningsmall   Poäng 
 Patientkarakteristika Antal   
  Ålder   
  Man/kvinna   

  Ja Nej Poäng 
 Tydlig avgränsning/ problemformulering?    

 Är kontexten presenterad?    

 Etiskt resonemang?    

 Relevant urval?    

 Strategiskt urval?    

 Urvalsförfarandet beskrivet?    

 Datainsamling tydligt beskrivet?    

 Analys tydligt beskriven?    

 Är resultatet logiskt begripligt?    

 Råder datamättnad?    

 Redovisas resultatet klart och tydligt?    

 Redovisning i förhållande till teoretisk ram?    

 Genereras teori?     

 Totalpoäng/ Max poäng    

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  God  Medel  Dålig  Granskare 
signatur:________________________ 
       Maxpoäng; 80 p 

Bilaga 1 
sidan 1(2) 



 
 Kvantitativ bedömningsmall   Poäng 
 Forskningsmetod RCT  CCT  Kontrollgrupper  
 Patientkarakteristika Antal   
  Ålder   
  Man/kvinna   
  Ja Nej Poäng 
 Kriterier för inklusion?    

 Kriterier för exklusion?    

 Urvalsförfarandet beskrivet?    

 Representativt urval?    

 Randomiseringsförfarendet beskrivet?    

 Bortfallsstorleken beskriven?    

 Adekvat statistiskmetod?    

 Etiskt resonemang?    

 Reliabiliteten beräknad?    

 Validiteten diskuterad?    

 Är resultatet generaliserbart?    

 Totalpoäng/ Max poäng    

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  God  Medel  Dålig  Granskare signatur:___________ 
Grad I 80-100 % 
Grad II 70-79 % Grad III 60-69 % ·      Maxpoäng; 85 p

Bilaga 1 
sidan 2(2) 



Mätinstrument som används och nämns i utvalda artiklar 

Förkortningar i fulltext 

 

CFSS-DS= Dental Children’s Fear Survey Schedule 

CFSS-SF= Children’s Fear Survey Schedule 

CSQ= Coping Strategy Questionnaire 

DAS= Corah´s Dental Anxiety Scale 

DBS= Dental Beliefs Survey Scale 

DFS= Dental Fear Survey Scale 

DSM IV= Klassifikation av tandvårdsfobi vissa kriterier ska uppfyllas 

IDCI= Iowa Dental Control Index  

EASI= Emotionally, Activity, Sociability, Impulsivity 

FDP= Fear of Dental Pain questionnaire 

FPQ= Fear of Pain Questionnaire-III 

FSS II= Fear Survey Schedule II 

Gatchel´s 10-point single item dental anxiety scale  

GFS= Geer Fear Scale 

HAQ= The Hierarchical Anxiety Questionnaire 

MDAS= Modified Dental Anxiety Scale 

MDBF= Mehrdimensionale Befindlichkeitsfragebogen (enkät som undersöker humör, 

livlighet och lugn) 

NADSD= National Anxiety Disorder Screening Day 

OHIP= Oral Health Impact Profile 

OHRQoL= Oral Health Related Quality of Life 

OHQoL-UK= Oral Health Quality of Life –United Kingdom 

SCS= Self-Consciousness Scale 

SIV= Self-induced vomiting 

STAI= State and Trait Anxiety Inventory 

PASS= Pain Anxiety Symptoms Scale 

PSI= Pain Sensivity 

WST= Wortschatztest (standardiserat vokabulär test som relaterar till IQ och 

utbildning) 
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sidan 1(1) 


