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Introduktion: Sverige är idag ett mångkulturellt land där en stor del av 
befolkningen har utländsk bakgrund. Flera av dem skattar sin munhälsa sämre än 
personer födda i Sverige och besöker tandvården mer sällan, trots att 
tandvårdsbehov finns. Genom att beskriva vilka faktorer som påverkar 
upplevelsen av svensk tandvård hos individer med utländsk bakgrund kan 
förståelsen för hur den upplevs öka. 

Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av svensk tandvård hos 
individer med utländsk bakgrund. 

Metod: Kvalitativ studie med enskilda intervjuer i en stad i Mellansverige. 
Urvalet bestod av fyra vuxna informanter i åldrarna 25-50 år med utländsk 
bakgrund. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Fyra huvudkategorier framkom vilka var bemötande, kommunikation, 
tandvårdsorganisation och vårdkvalitet. Bemötandet upplevs som professionellt, 
dock förekommer vissa motsättningar i patientmötet. Kommunikationen mellan 
personal och patient upplevs som god men information på andra språk än svenska 
efterfrågas. Gällande tandvårdsorganisation anses svensk tandvård som dyr och 
tidskrävande. Den svenska tandvården håller dock en god vårdkvalitet.  

Konklusion: Bemötande, ekonomi, kommunikation och vårdkvalitet är faktorer 
som påverkar upplevelsen av svensk tandvård hos individer med utländsk 
bakgrund. I de flesta fall var upplevelsen positiv men informanterna framförde 
vissa brister.  
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1 Introduktion 
Statistiska centralbyrån [SCB] definierar personer med utländsk bakgrund som "utrikes födda 
med två utrikes födda föräldrar" eller "inrikes födda med två utrikes födda föräldrar". I denna 
studie kommer personer med utländsk bakgrund att avse "utrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar" (Meddelande i samordningsfrågor [MIS] 2002:3).  

Sedan 1930-talet har migrationen till Sverige ökat. Det finns olika skäl till att människor 
migrerat till Sverige. En del har migrerat på grund av förföljelse i ursprungslandet men de 
flesta har flyttat till Sverige för att arbeta, studera eller bilda familj (Nilsson 2004, 
Migrationsverket 2013). Den svenska befolkningen med utländsk bakgrund är en heterogen 
grupp som kännetecknas av mångfald. År 2006 hade 17 % av den svenska befolkningen 
utländsk bakgrund, vilket innebar att 13 % var födda utomlands och 4 % var födda i Sverige 
men hade två utländska föräldrar (Socialstyrelsen 2009a). En prognos visar att var femte 
svensk kommer att ha utländsk bakgrund år 2020 (SCB 2003).  

1.1 Kultur 
Den ökade invandringen de senaste decennierna har lett till att Sverige idag är ett 
mångkulturellt land (Proposition 1997/98:16). Det finns många definitioner av begreppet 
kultur. Musik, konst, litteratur, film och teater är några definitioner men kultur kan också 
betyda odling, normer, värderingar, identiteter och civilisation. Inom psykologi används 
kultur som ett sätt att förstå hur människan tänker, känner och uppfattar. Ett samspel mellan 
en persons etniska, nationella, religiösa, sexuella, utbildningsmässiga, klassmässiga, 
genusrelaterade och socioekonomiska bakgrund är ett resultat av vad individen har för syn på 
kultur (Shahnavaz 2012).  

Som en konsekvens av ökad mångfald av kultur och tradition har det transkulturella 
perspektivet uppstått. I ett mångkulturellt samhälle krävs det ett samarbete för att kunna 
bemöta de olika värderingar, religioner, traditioner, livsstilar, tankar och seder som uppstår. 
Ett transkulturellt perspektiv vill åstadkomma en utveckling som i sin tur ska arbeta emot 
ojämnlikheter i samhälle, vård- och tandvård (Shahnavaz 2012). Formicola et al. (2003) 
uppgav i en studie att transkulturella kunskaper bör användas inom tandvård för att förhindra 
ojämlikheter i hälsa. Karlberg och Ringsberg (2006) framhöll i en studie att det inom 
tandvården är viktigt att ta hänsyn till den kultur och de vanor som personer från andra länder 
bär med sig.  

1.2 Ackulturation 
Att anpassa sig till livet i ett nytt land innebär en process som individen går igenom. Det är ett 
viktigt perspektiv av transkulturell förståelse. John Berry, professor i psykologi, bytte ut ordet 
anpassning till ackulturation (Shahnavaz 2012). Enligt en modell av Berry (2001) innebär 
ackulturation en process som uppstår när en människa står mellan två kulturer och kräver 
integrering. I en studie undersöktes relationen mellan ackulturation och olika 
tandvårdsvariabler så som status i munnen, kunskaper om tandvård samt besöksfrekvens. 
Resultatet av studien visade att ackulturation har samband med de ovanstående variablerna 
(Mariño et al. 2001).  

1.3 Känsla av sammanhang 
Känsla av sammanhang, KASAM, är ett teoretiskt koncept som beskriver hur individer 
upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky noterade tre faktorer av 
betydelse för att kunna överleva traumatiska upplevelser med bevarad hälsa. Begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet är upplevelsedimensioner som är viktiga att åstadkomma. 
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Begriplighet innebär att förstå motgångarna i livet och se en logik och struktur i det istället för 
att hamna i kaos. Hanterbarhet innebär att individen upplever kontroll över omständigheterna 
istället för att inta offerposition. Meningsfullhet handlar om att känna engagemang kring 
utmaningar i livet och se det som en investering (Antonovsky 1979). Forskning har kunnat se 
samband mellan stark känsla av sammanhang (KASAM) och hälsosamma beteenden som att 
inte småäta onyttigheter mellan måltider, en positiv attityd till sin mun- och tandhälsa samt 
kunskaper kring karies (Lindmark et al. 2011).  

Enligt Shahnavaz (2012) är det vanligt att personer som invandrat associeras med ohälsa. 
Denna association görs främst med de personer med utländsk bakgrund som varit på flykt. 
Det kan finnas individer som upplever tandvården som obegriplig, ohanterlig och meningslös. 
Detta kan upplevas av en tandvårdsrädd individ, oavsett etnisk- och kulturell bakgrund. Det är 
av vikt att som tandvårdspersonal uppmärksamma patientens känsla av sammanhang och 
försöka stärka den ur ett tandvårdsperspektiv (Shahnavaz 2012).  

1.4 Hälsa hos personer med utländsk bakgrund  
Enligt Socialstyrelsen (2009a) har hälsan hos befolkningen i Sverige förbättrats de senaste 
decennierna. Hälsan i Sverige uppges dock vara ojämnt fördelad. En jämförelse av den 
självskattade allmänhälsan har visat att personer med utomeuropeisk bakgrund upplever sig 
ha tre till fyra gånger sämre allmänhälsa än personer födda i Sverige. Wiking et al. (2004) 
beskrev i en studie att mindre god självupplevd hälsa kan ha att göra med sociala faktorer så 
som diskriminering och låg socioekonomisk status.  

Faktorer av betydelse som kan påverka hälsan är etablerade levnadsvanor som tas med till det 
nya landet. Hälsan kan också ha påverkats under migrationen till Sverige om individen utsatts 
för påfrestningar eller andra svårigheter (Statens Folkhälsoinstitut [FHI] 2002). Sociala 
faktorer uppgavs även vara av betydelse för hälsan. Migration till Sverige innebär många 
gånger en förlust av kulturellt och socialt sammanhang hos individen (FHI 2002, Borell & 
Crawford 2012). Personer som nyligen har migrerat till Sverige bosätter sig ofta i segregerade 
bostadsområden, har låg utbildning och anvisas till arbeten med låg inkomst. De kan ha 
problem med att kommunicera på det svenska språket och kan komma att diskrimineras i det 
svenska samhället (Socialstyrelsen 2009a). Arbetslöshet, låg socioekonomi och 
diskriminering är relaterade till ohälsa (FHI 2002). Dessa faktorer kan öka sårbarhet och 
stress hos individen som kan bidra till mindre goda levnadsvanor så som rökning, mindre 
goda kostvanor, försämrad oral egenvård och fysisk passivitet (FHI 2002, Borell & Crawford 
2012).  

1.5 En ökad risk för försämrad munhälsa 
År 2007 uppgav 30 % av dem som är födda utanför Europa men som bor i Sverige att de 
upplever sig ha dålig eller mycket dålig tandhälsa. Under samma år uppgav 9 % svenskfödda 
samma svar på frågeställningen (Socialstyrelsen 2010). Socialstyrelsen (2011a) uppger att 
socioekonomiska faktorer kan ha betydelse för upplevelsen av den egna tandhälsan. 

En ökad risk för försämrad tandhälsa hos barn med utländsk bakgrund har påvisats 
(Socialstyrelsen 2009a). En studie visade att barn med svensk bakgrund har bättre tandhälsa 
än barn med utländsk bakgrund (Jacobsson et al. 2011). Forskarna skattade även att 
kariesrisken är nästan sex gånger högre hos 10- och 15-åringarna med utländsk bakgrund 
jämfört med dem i samma åldersgrupp som har svensk bakgrund. Vidare framhöll studien att 
plack och gingivit generellt förekommer hos barn med utländsk bakgrund. Stecksén et al. 
(2008) har iakttagit ett samband mellan en hög kariesprevalens och utländsk bakgrund bland 
4-åringar i Sverige. Svenska 19-åringar med utländsk bakgrund hade en högre förekomst av 
subgingival tandsten än de jämnåriga med svensk bakgrund (Juhlin et al. 2008). Vidare har 
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föräldrars vanor och traditioner visat sig spela en stor roll när det gällde att etablera goda 
munhygienvanor hos barn (Adair et al. 2004). Personer med utländsk bakgrund bär i regel 
med sig väletablerade vanor så som kost- och tobaksvanor som ser annorlunda ut än de 
etablerade vanorna i Sverige. Vanorna kan ändras till följd av en annan kultur men det tar ofta 
lång tid innan en förändring i livsstilen kan ses (Socialstyrelsen 2009a). En undersökning 
bland somaliska immigranter i USA visade på en förändring i livsstilen, i det nya landet, vad 
gäller kost som innehåller mer raffinerat socker. I studien framhölls att oral prevention och 
promotion därför är av stor vikt hos denna grupp, varav frekvent tandborstning och 
förebyggande besök hos tandvården är en del (Geltman et al. 2013).   

Stress och de förändrade levnadsvanor som stress medför kan bidra till utveckling av 
sjukdomen parodontit. Stress har även en biologisk inverkan på kroppen. Exempelvis ökar 
utsöndringen av hormonet kortisol vid stress som hämmar immunförsvaret och dess 
aktivering av t-lymfocyter och makrofager. En obalans mellan bakterieangrepp och 
immunförsvar kan resultera i parodontal nedbrytning (Akcali et al. 2013). 

1.6 Den svenska tandvården  
Enligt svensk tandvårdslag (SFS 1985:125) ska tandvården i Sverige vara av god kvalitet och 
upprätthålla en hög hygienisk standard. Inom tandvården ska en stor vikt läggas på 
förebyggande åtgärder. I samma lag står det att den svenska tandvården ska vara på lika 
villkor för hela befolkningen och att målsättningen är en god tandhälsa för alla. Trots den 
målsättningen har skillnader i tandhälsan runt om i landet angetts. Skillnaderna har en 
koppling till kön, nationalitet, socioekonomiska faktorer och ålder (Socialstyrelsen 2009b).  

Den svenska hälso- och sjukvården ska individanpassa information utifrån personens behov. 
För att detta ska kunna genomföras bör tolk erbjudas till personer som inte har svenska som 
modersmål (Socialstyrelsen 2013a).  

Varje landsting har skyldighet att erbjuda tandvård till landstingets invånare. Landstingen 
bedriver folktandvården som ansvarar för barn- och ungdomstandvård tills det år de fyller 19 
år, specialisttandvård och vuxentandvård (SFS 1985:125). Det finns även privata aktörer på 
marknaden. Praktikertjänst AB, som grundades år 1977, anses vara den största privata aktören 
i Sverige (Praktikertjänst 2013). Såväl offentlig som privat aktör ska ha samma villkor på 
marknaden för en fungerande konkurrens (Statens offentliga utredningar [SOU] 2007:19). 

1.7 Besök till svenska tandvården 
Tandhälsoregistret visade att 64 % av vuxna befolkningen i Sverige undersökts regelbundet 
av tandvården åren 2008-2010. De som valde att avstå från tandvård uppgav att de främst 
gjorde det av ekonomiska skäl. Bland dem som avstod var 71 % födda inom Europa men 
utanför EU och norden (Socialstyrelsen 2011b). I Sverige var det fler kvinnor än män som 
valde att inte besöka tandvården. Bland personer som flyttat till Sverige var det dock främst 
män som avstod från tandvård (Socialstyrelsen 2009a). Hjern och Grindefjord (2000) 
framhöll i en studie att vuxna i Sverige med utländskt ursprung besöker tandvården mer sällan 
än personer födda i Sverige, trots att tandvårdsbehov finns.  

Karlberg och Ringsberg (2006) påvisade att det är vanligt att personer som invandrat till 
Sverige upplevt ambivalens till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet där det finns andra 
förväntningar på patienten. I Sverige är patienten delaktig i behandlingen och förväntas att 
besöka tandvården regelbundet även om akuta besvär saknas. Frekvensen av besöken regleras 
generellt av tandklinikens kallelsesystem (Hugoson et al. 2005).  
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En översiktsstudie visade att äldre kinesiska immigranter i USA är tveksamma till att besöka 
tandvården i västvärlden på grund av kulturella barriärer, ett främmande tandvårdssystem och 
språksvårigheter. I studien framgår även att vissa tandläkare upplevs som okänsliga gällande 
äldre kinesers normer och förväntningar (Smith et al. 2013). 

1.8 Tandvårdsavgifter 
Svensk tandvård är avgiftsfri för barn och ungdomar till och med det år de fyller 20 (SFS 
1985:125). Från 20 års ålder omfattas personer bosatta i Sverige istället av det statliga 
tandvårdsstödet, som hanteras av Försäkringskassan. Statligt tandvårdsstöd innefattar ett 
allmänt tandvårdsbidrag (ATB), ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) och ett högkostnadsskydd. 
ATB är ett årligt bidrag som ska uppmuntra till preventiv behandling och regelbundna 
tandvårdsbesök. Det avser inte någon specifik behandlingsåtgärd, utan kan användas som 
delbetalning vid ett tandvårdsbesök. STB är särskilt bidrag för personer med specifika 
sjukdomar och funktionshinder. För att omfattas av STB krävs att sjukdomen eller 
funktionshindret kan generera i en försämrad tandhälsa. Ofta krävs ett läkarintyg som stödjer 
tillståndet. Det särskilda bidraget betalas ut en gång per halvår och kan användas som 
delbetalning av tandvårdsbesök. Högkostnadsskyddet innebär ett skydd mot höga kostnader 
där patienter bara betalar delar av beloppet. Försäkringskassan ersätter resten av beloppet 
direkt till tandvården. Vilka tandvårdsåtgärder som är berättigade ersättning beslutas av 
tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, även kallat TLV (Socialstyrelsen 2013b, SFS 
2008:145). TLV beslutar även om de referenspriser som ska gälla för de åtgärder som ingår i 
det statliga tandvårdsstödet (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2013).  

Idag erbjuder de olika landstingen ofta patienter tandvård till fast pris, även kallat 
abonnemangstandvård eller frisktandvård. Tandvård till fast pris innebär ett avtal om tandvård 
till fast pris under en period på tre år. Avtalet omfattar undersökningar, behandlingar, 
hälsofrämjande åtgärder samt vissa reparativa åtgärder. Avtalet ingår dock inte i 
högkostnadsskyddet (SOU 2007:19, Försäkringskassan 2013). Studier visade både för- och 
nackdelar med abonnemangstandvård. Det gör det enklare att beräkna tandvårdskostnader för 
patient och stat. Ett fast pris minskar risken för överbehandling men kan istället öka risken för 
underbehandling. Det finns risk att man gör ett felaktigt patienturval, att administrativa 
kostnader blir höga samt att vårdkvaliteten blir låg (Grytten 2005). Johansson et al. (2006) 
menade dock att abonnemangstandvård har flera goda effekter, till exempel minskad 
kariesförekomst, minskad konserverande vård och ökad preventiv vård.  

I en jämförelse mellan svensk och dansk tandvård framkom att svenskar har bättre tandstatus 
än danskar. Anledningen till detta uppges vara det statliga tandvårdsstödet i Sverige som 
ersätter fler åtgärder än det danska tandförsäkringssystemet (Kronström et al. 2002).  

I Karlberg och Ringsbergs (2006) studie framgick att ett flertal personer med utländsk 
bakgrund ansåg att svensk tandvård var för dyr. De intervjuade förväntade sig inte att betala 
för rekommendationer och information men för behandlingar.  

1.9 Orala egenvårdsrekommendationer  
I den svenska tandvården idag erbjuds stöd i form av information och instruktion i 
tandborstteknik. Rätt tandborstteknik för att avlägsna plackbeläggningar på tändernas in- och 
utsida har betydelse. Den dagliga rekommendationen är att borsta tänderna med 
fluortandkräm två gånger per dag, eftersom fluor har påvisats ha en karieshämmande effekt. 
(Socialstyrelsen 2011a). I en intervjustudie av Karlberg och Ringsberg (2006) uppgav 
personer från Iran och Irak att de inte fått några utförligare egenvårdsinstruktioner när de 
besökt tandvården i sitt ursprungsland. De informerades om att de skulle borsta tänderna men 
inte hur tänderna skulle borstas. En klinisk studie av Nordström och Birkhed (2010) visade att 
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en regelbunden användning av en tandkräm med en hög fluorhalt har en större positiv 
påverkan på kariesprogressionen, i jämförelse med en tandkräm med lägre fluorhalt. 
Frekvensen visade sig också ha en stor betydelse. Att borsta tänderna med fluortandkräm i två 
minuter, istället för 45 sekunder, anses ha en positiv inverkan på distributionen av fluor i 
munnen (Zero et al. 2010).  Hur och om man sköljer munnen efter tandborstning påverkar 
också fluoreffekten. Om man sköljer munnen direkt efter tandborstning reduceras 
fluorkoncentrationen i saliven flerfalt jämfört med vad den gör om man inte sköljer munnen 
med vatten alls (Nordström & Birkhed 2010). 

Den svenska tandvården ger individanpassade råd för att uppnå en god oral egenvård, till 
exempel när det gäller hjälpmedel för att hålla rent mellan tänderna (Socialstyrelsen 2011b). 
Enligt Terézhalmy et al. (2008) reduceras plackmängden betydligt mer när tandtråd använts 
tillsammans med manuell tandborste, än mot om endast en manuell tandborste använts. 
Terézhalmy et al. framhöll även att det är av mindre betydelse vilken sorts tandtråd som 
använts. En översiktsstudie av Berchier et al. (2008) visade dock att tandtråd inte har någon 
större effekt på plack och ginigvit och bör därför endast rekommenderas på individuell basis. 

Den orala egenvården, som inkluderar tandborstning, rengöring mellan tänderna och 
fluoranvändning, har bevisats avgörande för en lyckad behandling av karies och parodontit. 
Den orala egenvården har även visat sig vara viktig för att behålla det friska i munnen 
(Socialstyrelsen 2011b).  

Då en allt större befolkningsandel i Sverige består av människor med utländsk bakgrund och 
flera av dem skattar sin munhälsa sämre än de som är födda i Sverige är det viktigt att få en 
ökad förståelse för hur de upplever svensk tandvård.  

2 Syfte 
Att beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av svensk tandvård hos individer med 
utländsk bakgrund. 

2.1 Frågeställning  
Vilka faktorer påverkar upplevelsen av svensk tandvård? 

3 Material och metod  

3.1 Design 
Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden har som mål att tolka 
sociala sammanhang och bygga på människors egna erfarenheter, upplevelser, tolkningar och 
attityder. 

3.2 Urval  
Informanterna valdes genom ett strategiskt urval som var ändamålsenligt med studiens syfte. 
Urvalet bestod av vuxna personer med utländsk bakgrund, två män och två kvinnor i åldrarna 
25-50, bosatta i en stad i mellansverige. Personerna är födda i Irak, Iran, Somalia och Turkiet. 
Hur länge de bott i Sverige varierade från 4-26 år. Samtliga hade besökt den svenska 
tandvården men besöksfrekvensen skiftade från två till tre gånger per år till vartannat år. 
Författarna kontaktade irakiska respektive somaliska föreningen via telefon och e-post. 
Kontaktpersonerna på respektive förening fick ta del av ett informationsbrev (bilaga 1).  Ny 
kontakt med föreningarna togs ungefär en vecka senare för att författarna skulle delges 
kontaktuppgifter till deltagare och besvara eventuella frågor från kontaktpersoner. Somaliska 
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föreningen kunde förmedla kontakten till en informant medan irakiska föreningen inte kunde 
bidra med deltagare till studien. Informanten från somaliska föreningen kontaktades av 
författarna via telefon och fick ett informationsbrev riktat till deltagarna (bilaga 2). Även plats 
och datum för intervju bestämdes i samråd med informanten. För att tillgodose deltagarantalet 
behövdes ytterligare tre informanter. Författarna kontaktade därför ytterligare fyra olika 
föreningar samt två SFI-utbildningar i Sverige utan resultat. Författarna kontaktade därför 
privatpersoner som i sin tur kunde förmedla kontakten till lämpliga informanter. Det fanns 
dock ingen relation mellan författarna och informanterna. Samtliga informanter fick ta del av 
informationsbrev och samtyckesbrev. 

3.3 Datainsamling 
Intervjuer med individuella informanter hölls. Datum och plats för intervjutillfälle bestämdes 
med samtliga informanter via telefonkontakt. Intervjuerna genomfördes under en 
tvådagarsperiod mellan författarna och varje enskild informant. Båda författarna deltog vid 
samtliga intervjuerna. De genomfördes på svenska och spelades in på ljudfil. Varje intervju 
tog cirka 30 minuter och ägde rum på en plats lämplig för varje enskild informant, 
arbetsplatser eller ett bibliotek. Vid intervjutillfället informerades deltagarna om studiens 
syfte, ändamål, möjligheten att avbryta intervjun och hur materialet skulle hanteras. Ett 
samtyckesbrev (bilaga 3) delades ut på plats där deltagarna skriftligt fick delge sitt samtycke. 
De informerades även om att de kan ta del av studien i efterhand om de vill, samt hur det ska 
gå till.  

Ena författaren spelade in intervjun, den andra författaren ställde frågor. Författarna turades 
om i respektive roll. Intervjufrågorna var semistrukturerade där öppna frågor som är relevanta 
till syftet utformades i förväg (bilaga 4). Inledande frågor handlade om bakgrund: namn, ålder, 
födelseland, hur länge informanten bott i Sverige, besöksfrekvens hos svensk tandvård. Frågorna 
följdes upp av uppföljningsfrågor eller sonderande frågor när svaren krävde ett förtydligande. 
Frågorna ställdes i en ordning som passade respektive intervju. Huvudfrågorna var "hur 
upplever du svensk tandvård?" och "vilka faktorer tror du spelar roll för hur individer med 
utländsk bakgrund upplever svensk tandvård?". 

3.4 Databearbetning  
Intervjuerna transkriberades till text. Transkriberingen innefattade ordagrant vad informanten 
sagt. För att bevara inlevelsen skrevs också upprepningar, pauser och skratt ut. Kvalitativ 
innehållsanalys, där fokus ligger på tolkning, användes vid analysprocessen av det 
transkriberade materialet. Analysprocessens centrala begrepp är: analysenhet, domän, 
meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Analysenheten utgjordes av 
det transkriberade materialet. Meningar som hörde ihop och hade ett sammanhang togs ut för 
att göra meningsenheter. Meningarna kondenserades och abstraherades och fick koder. 
Kodningen gjordes på alla fyra texterna och bildade underkategorier och huvudkategorier. 
Syftet med kategorier var att ingen data skulle vara med under flera kategorier eller vara helt 
utan kategori. Det innebar att data som besvarade studiens syfte hade en lämplig kategori 
(Berelson 1952).  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag har fått också 
flera råd om hur 
man kan borsta och 
ta hand om sin tand, 
tandarna....  

Svenska tandvården 
ger råd om oral 
egenvård. 

Goda råd om hur 
man kan sköta sina 
tänder. 

Vikten av tydlig 
information 

Kommunikation  
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3.5 Etiskt förhållningssätt 
Studien är granskad av det etiska rådet vid institutionen för hälsovetenskaper på Karlstad 
universitet. Deltagarna informerades om studiens syfte och studiens ändamål innan de 
medverkade (bilaga 2). De informerades även om att medverkan är frivillig. Informanterna 
signerade ett samtyckesbrev vid intervjutillfället (bilaga 3). I studien är det viktigt att värna 
om individernas integritet. Informationen behandlades konfidentiellt, vilket innebar att 
uppgifterna inte kan härledas till individen. Uppgifter så som namn, yrke och dialektala 
uttryck avidentifierades.  

4 Resultat 
Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och sju underkategorier för vilka faktorer som 
påverkar hur personer med utländsk bakgrund upplever svensk tandvård. Huvudkategorierna 
påverkade upplevelsen av svensk tandvård (figur 1). Under respektive huvudkategori följde 
underkategorier (figur 2).  

Figur 1. Huvudkategorier 

Figur 2. Huvudkategorier och underkategorier 
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Bemötande 

Professionellt bemötande 

Informanterna talade mycket om bemötande när de besvarade hur de upplevde svensk 
tandvård. Alla informanter nämnde att de fått ett professionellt bemötande i den svenska 
tandvården. Med professionellt bemötande avsågs trygghet, vänlighet, hjälpsamhet och 
respekt. 

"(P2) ...vänligt, bra, professionellt, väldigt professionellt... Jag kom dit och jag blev väldigt väl 
bemött och kände mig trygg...När jag ringer för att tiden inte passar, så blir jag väldigt väl bemött.  
De är vänliga och hjälpsamma och vill anpassa sig med det som de kan...här talar man fint... De tar 
hänsyn tycker jag...” 

Viktiga faktorer för att man kände sig professionellt bemött var att man kände sig respekterad, 
sedd och hörd.  

"(P3) Ja, vi pratade litegrann om det och de frågade om jag vill ha behandling eller inte, accepterar 
jag det sättet de behandlar och så... så jag tycker att de respekterar och sådär, så ja, på det sättet 
tycker jag det är bra." 

Vikten av att tandvårdspersonalen har respekt för andra kulturer nämndes vid ett flertal 
tillfällen. En informant nämnde en önskan om att tandvården ska kunna erbjuda en annan 
behandlare om patienten önskar det, av religiösa eller kulturella skäl.  

Motsättningar i patientmötet 

Några informanter upplevde sig dock inte fått den hjälp de behövde av den svenska 
tandvården. En informant nämnde en otillfredsställellse över att inte fått ett problem åtgärdat.  
En annan informant upplevde att det blir problematiskt om inte tandvårdens regler följs. En 
informant kände sig även illa bemött och ifrågasatt av tandvårdspersonal när det gällde 
motivet till tandvård i Sverige. 

”(P4) Först jag åker där, sen det var en svensk tjej, men hon hjälper inte, hon är inte bra. Den tiden 
jag hade ingen papper, jag har asyl....Hon blir lite arg, "varför du gör inte i [födelselandet] och du 
kommer här? Alla de invandrare, de när de stannat... de gör inte själv, de kommer hit och gör. 
Varför du kommer här?"".  

Flera informanter påpekade att tandvårdspersonalen i Sverige har gett anestetika vid behov. 
Dock fick flera av informanterna be om bedövning och någon enstaka fick det först efter 
diskussion, vilket de inte var tillfreds med. 

”(P1) Det är ont för mig och jag är rädd också. Och jag säger nej, jag behöver bedövning. 
Tandsköterska säger ”du är stor, du är inte ung, du är inte barn, du behöver inte bedövning”. Jag 
säger "ok, jag kan fortsätta här utan bedövning, nej.”" 

Kommunikation 

Vikten av tydlig information 

Information visade sig vara en viktig faktor för hur man upplever svensk tandvård. De flesta 
informanterna upplevde att den information som svenska tandvården givit var tydlig och 
informativ.  

"(P3) Ja, de förklarar tydligt och ger exempel och hon frågar "förstår du eller ska jag berätta lite 
mer?" sådär, så det är, man går inte därifrån förrän man har förstått." 
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En informant upplevde att tandvårdspersonalen informerar på olika sätt. En del gav mer 
information än andra. En informant upplevde det även fördelaktigt att svensk 
tandvårdspersonal informerat om etiologi och vilka riskbeteenden som finns. Hälften av 
informanterna beskrev att de uppskattade de råd och rekommendationer om oral egenvård 
som de fått av den svenska tandvården, i kontrast till den brist på information från tandvården 
i födelselandet som de upplevt.  

”(P3) Ja, lite hur man skulle ta hand om tänderna och så. Det kunde jag inte ha koll på i mitt 
hemland, där är det väldigt sällan att man är hos någon tandläkare sådär, man får inte information 
heller, där är lite speciellt.” 

De flesta upplevde informationen som tillfredsställande och alla informanter upplevde den 
som viktig. En informant saknade dock information om det svenska tandvårdssystemet.  

Språksvårigheter 

Information på andra språk uppgavs viktigt för förståelsen. Flera uttryckte ett behov av 
information om tandvården på andra språk än svenska, både i patientmötet och i kallelsen. 

"(P1)...det har varit en bra kontakt och sms också. Det är bra service men fortfarande vi missar på 
språket tycker jag...Men då uppmuntrar jag om det finns annat språk också..." 

Att förstå och att göra sig förstådd upplevdes som en svårighet för de flesta av informanterna. 
Några av informanterna hade på egen hand försökt finna information på modersmålet utan 
resultat. Flera sa att de erbjudits tolk men att även den kommunikationen kunde vara svår 
ibland. Tolk på plats upplevdes som mer fördelaktigt än en telefontolk.  

"(P3) Jo det är svårt, man skulle kunna vara ledsen och sådär, man ska ju kunna berätta själv hur 
det känns, det blir alltid något fel när någon annan berättar så man vill själv kunna berätta vad man 
har för känslor.” 

Tandvårdsorganisation 

Ekonomiskt hinder 

Alla informanter nämnde att de upplevde att svensk tandvård är dyr. De flesta uppgav att 
ekonomin hindrar dem att besöka tandvården och att detta ibland är skäl till att de avstår från 
tandvård trots att vårdbehov finns.  

"(P1)... utan ekonomi kan man inte vara i den här processen...Här man går [till tandvården] det 
kommer en faktura hela tiden...Jag hade fått kallelse till tandläkare och tandläkare har jag inte 
ekonomisk stöd på mitt konto och då sa jag "jag kan inte komma idag”". 

Vidare påpekade en informant att tandvård i Sverige är så pass dyrt att det ekonomiska stödet 
från Socialförvaltningen inte är tillräckligt, vilket gör att hen vill vänta med behandling tills 
hen själv har råd att betala. En informant önskade att det kunde vara billigare med tandvård. 
Informanten påpekade att billigare tandvård leder till att fler får möjlighet till att vårda sina 
tänder. 

Tidskrävande tandvårdsprocess 

Flera informanter upplevde lång väntan innan de blev färdigbehandlade med besök hos både 
tandhygienist och tandläkare. De nämnde att tandvårdsprocessen från undersökning till 
genomförd behandling kunde ta lång tid, då fler besök förekom med lång väntetid mellan 
besöken. En informant upplevde att protetik av en enstaka tand kunde ta flera månader.  
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Vårdkvalitet 

God vårdkvalitet 

Den svenska tandvårdspersonalen upplevdes oftast som kompetent och vårdkvaliteten som 
hög. Flera av informanterna uppgav att de var nöjda med behandlingen. En informant 
framhöll att trots att den svenska tandvården är dyr, är det i slutändan prisvärt, då resultatet 
blir bra.  

"(P3) Om man tänker att de vet bäst, de har rätt i alla information som de har skrivit ner. De har 
erfarenhet...de tar hand om tänderna, de bryr sig...jag har fått behandling på ett bra sätt tycker jag... 
de visste exakt vilka problem man hade i tänderna..." 

En informant uppskattade regelbundna besök och den täta uppföljningen.  

"(P2) Hjälpen att putsa och göra regelbundet självklart det känns jättebehagligt i munnen...Jag 
uppskattar att det finns en regelbunden uppföljning." 

5 Diskussion 

5.1 Huvudresultat 
Den här studien visar att det är flera faktorer som påverkar upplevelsen av svensk tandvård 
hos individer med utländsk bakgrund. Tandvårdens organisation och vårdkvalitet spelar roll. 
Tandvårdsprocessen upplevs som tidskrävande, specifikt från undersökning till genomförd 
behandling. Vårdkvaliteten upplevs dock som god. De fyra informanterna har en positiv bild 
av tandvårdspersonalen och den vård de får. Ekonomin upplevs hindra besök, trots att 
vårdbehov finns och samtliga informanter upplever den svenska tandvården som dyr. 
Bemötandet från tandvårdspersonalen är också av betydelse och de flesta upplever ett 
professionellt bemötande i den svenska tandvården, även om det finns viss oenighet. 
Kommunikation är en annan viktig faktor. Den information som ges av tandvården upplevs  
som viktig. Informationen upplevs i huvudsak som tydlig och informativ och de råd och 
rekommendationer som de får uppskattas. Det som saknas är dock information på andra språk 
än svenska, vilket gör att information på modersmålet söks upp på egen hand. Språkbarriärer 
upplevs därmed utgöra ett hinder och att använda telefontolk upplevs som svårt. 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att informanterna upplever ett professionellt bemötande inom 
tandvård. Socialstyrelsens (2013c) befolkningsenkät visar ett liknande resultat, där 95 % 
ansåg sig respektfullt bemötta. Dock rapporterades skillnader mellan socioekonomiska 
grupper och olika födelseland. Vilka skillnaderna var redovisas inte av Socialstyrelsen. 

Informanterna upplever svensk tandvård som dyr. Denna uppfattning framhölls även i 
Karlberg och Ringsbergs (2006) studie, där upplevelsen av tandvård bland personer från Iran 
och Irak, som bor i Sverige, undersöktes. Socialstyrelsen (2011a) uppgav att ekonomiska skäl 
var den främsta anledningen till att avstå från tandvård. Även om tandvården upplevs som dyr 
och skulle kunna vara ett hinder för att besöka tandvården uppger informanterna i denna 
studie att de besöker tandvården regelbundet med relativt korta intervaller. 

Enligt Smith et al. (2013) är språksvårigheter en anledning till tveksamhet till att besöka 
tandvården, bland äldre kineser som immigrerat till USA. Resultatet i den här studien visar att 
information saknas på andra språk än svenska. I ett mångkulturellt land som Sverige bör 
tandvården kunna tillgodose behov som information på andra språk än svenska, både genom 
tolk och den egna personalstyrkan. 
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I en studie av Ngo – Metzer et al. (2003) ansågs tillgång till tolk vara en del av vårdkvaliteten. 
Professionell tolk föredrogs framför tolkande familjemedlemmar. Informanterna i den här 
studien nämner att tolk på plats är att föredra framför telefontolk. Vidare beskrev Ngo-Metzer 
et al. att kunskap och acceptans inför asiatiska medicinska traditioner, som studien avsåg, 
betraktades som en del av vårdkvaliteten. Även Karlberg och Ringsberg (2006) påvisade 
vikten av att ha förståelse, i tandvårdsprofessionen, för andra kulturer och vanor. 

I resultatet framgår även att respekt för kultur och religion spelar roll för upplevelsen av 
svensk tandvård. För informanterna är det en del av ett professionellt bemötande. Att utbilda 
tandvårdspersonal i kulturell mångfald är därför av betydelse, då det ökar kunskapen och 
förståelsen för etniska minoriteter och immigranter (Engeswick 2011). 

Karlberg och Ringsberg (2006) skriver om en problematik där deltagarna upplevde en 
bristande kommunikation från tandläkaren som inte informerar om vad som sker, specifikt vid 
akuta åtgärder. Detta skiljer sig från den här studiens resultat som visar på god 
kommunikation från tandvårdspersonal med tydlig information. Conti et al. (2012) styrker att 
information är en viktig del i att skapa en förtroendeingivande relation mellan 
tandvårdspersonal och patient. Conti et al. framhåller också vikten av att säkerställa att 
patienten förstått informationen.  

Vidare framhöll Socialstyrelsen (2013c) att 80 % av de tillfrågade upplevde att de fått 
tillräckligt med information när det gäller oral prevention.  Däremot var informationen om 
behandlingsalternativ och kostnader bristfällig, vilket inte framkom i den här studien. I likhet 
med Socialstyrelsens uppgifter, antyder studiens resultat att råd och rekommendationer om 
oral egenvård uppskattas bland patienter.  

Studier har visat att tandvårdspersonalen upplevs som auktoritär, varför patienter med 
utländsk bakgrund inte ifrågasätter tandvårdspersonalens arbete eller ber om förtydligande vid 
tveksamheter (Smith et al. 2013, Karlberg & Ringsberg 2006). I den här studien upplever 
informanterna tandvårdspersonalen som kompetent och förtroendeingivande. De litar på att 
tandvårdspersonalen har kunskap och kompetens inom sitt område. Socialstyrelsen (2011c) 
framhåller dock patientens roll som en central del i den svenska tandvården. Enligt 
tandvårdslag (SFS 1985:125) bör tandvården i största möjliga mån planeras och genomföras 
tillsammans med patienten. 

Resultatet av denna studie har betydelse för tandhygienister i sitt yrkesutövande. En förståelse 
för vad som spelar roll för upplevelsen av svensk tandvård, kan bidra till ett ökat 
hänsynstagande i patientmötet, där tandvårdspersonalen kan skapa en så positiv upplevelse 
som möjligt. Detta genom att till exempel använda konkreta färdigheter, så som att nyttja 
personlig tolk oftare. Författarna upplever att det saknas studier kring personer med utländsk 
bakgrund och deras upplevelse av tandvård, både i Sverige och internationellt. De studier som 
författarna tagit del av inom oral hälsa och personer med utländsk bakgrund, handlar främst 
om självskattad tandhälsa och tandhälsa hos barn. Studier baserade på subjektiva upplevelser 
inom ämnesområdet är få. Med den ökade mångfalden i Sverige ses därför ett stort behov av 
den typen av studier. 

5.3 Metoddiskussion 
När det gäller kvalitativa studier föredras begreppen tillförlitlighet och trovärdighet framför 
mer kvantitativa begrepp som validitet och reliabilitet. För att en studie ska vara tillförlitlig 
bör man se till överförbarheten, det vill säga om resultatet kan överföras/generaliseras på 
andra grupper eller situationer. För att en studie ska vara överförbar krävs detaljerade 
beskrivningar av kultur, sammanhang, urval, inklusionskriterier, datainsamling och 
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bearbetning. När det gäller trovärdighet bör data bearbetats på ett sådant sätt att relevant data 
inkluderats och irrelevant data exkluderats. Även bedömningen av likheter och skillnader 
bland kategorierna spelar roll för studiens trovärdighet (Granheim & Lundman 2003). 

Den här studien avser informanter med olika bakgrund, kön och åldrar. Det breda urvalet och 
den detaljerade beskrivningen av material och metod gör studien lättare att återskapa och ökar 
överförbarheten. Det breda urvalet bidrar också till ett nyanserat resultat. Antalet informanter 
är dock endast fyra, vilket gör det svårt att göra en generalisering av resultatet. Även om 
resultatet inte går att generalisera till alla personer med utländsk bakgrund, är kategorierna 
som framkom i studien trovärdiga, då databearbetningen utförts utförligt och gemensamt av 
båda författarna. Delar av resultatet stämmer också överens med andra studier.  

Vissa av informanterna var inte särskilt insatta i ämnet och sökte en viss bekräftelse från 
författarna, varpå det förelåg en risk att de svarade det de tyckte förväntades av dem, och inte 
uttryckte sin sanna åsikt. Trovärdigheten bedöms dock relativt hög då data bedömts utifrån 
vad som är relevant för studiens syfte. 

Intervjuguiden byggde främst på öppna frågor för att inte leda informanterna, vilket var till 
fördel för resultatet. Urvalsmetoden var strategisk och avsåg därmed personer som kunde 
besvara studiens syfte. 

Att intervjuerna genomfördes på svenska kan ha påverkat såväl informanternas svar som 
författarnas tolkning, då det inte var informanternas modersmål. Det finns en risk att svaren 
inte blir nyanserad i samma omfattning som det skulle ha blivit på modersmålet. För att 
undvika detta, var ett inklusionskriterium att informanterna hade goda kunskaper i svenska 
språket. Detta var ett viktigt kriterium då det saknades tillgång till tolk. 

5.4 Konklusion 
Bemötande, ekonomi, kommunikation och vårdkvalitet är faktorer som påverkar upplevelsen 
av svensk tandvård hos individer med utländsk bakgrund. I de flesta fall var upplevelsen 
positiv men informanterna framförde vissa brister, så som tidskrävande tandvårdsprocess, dyr 
tandvård, språksvårigheter och en del motsättningar i patientmötet. En förståelse för de 
faktorer som påverkar upplevelsen av svensk tandvård, kan vara värdefullt för behandlare 
inom tandvården, i arbetet att skapa en positiv upplevelse för personer med utländsk 
bakgrund. 
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7 Bilaga 1 
 

7.1 Informationsbrev till föreningarna 
Vi söker två deltagare från er förening till en studie som är en del av ett projektarbete inom 
området Oral hälsa vid Karlstad universitet. Studiens syfte är att ge en ökad inblick i 
upplevelsen av tandvård hos individer som är födda utomlands men som har flyttat till 
Sverige. 

Vi söker en man och en kvinna som är mellan 25-50 år, som medlem i er förening och har 
flyttat till Sverige. Deltagarna ska ha en god förmåga att uttrycka sig på det svenska språket. 
Deltagarna ska ha besökt den svenska tandvården. Att delta i studien är frivilligt. Den som 
deltar i studien kan avbryta deltagandet när som helst utan att ange orsak. 

Studien kommer att genomföras genom enskilda intervjuer som beräknas ta ungefär 45-60 
minuter. Uppgifterna kommer att bandas och sammanställas i skrift. Uppgifterna kommer att 
behandlas konfidentiellt och inte kunna spåras till den som deltar. 

 
Tandhygieniststuderande:  Ansvarig handledare: 
Juliana Demirel   Birgitta Jönsson 
Telefonnummer: 076- 947 77 79   Universitetslektor 
E-post: julidemi101@student.kau.se  E-post: birgitta.jonsson@tromsfylke.no 
Jenny Jäderkvist    Tandhygienistprogrammet  
Telefonnummer: 073-638 13 86  Karlstad Universitet 
E-post: jennjade100@student.kau.se  
 

 

 

 

 

 

  



 18 

8 Bilaga 2 

8.1 Informationsbrev till deltagarna i studien 
Studien är en del av ett projektarbete inom området Oral hälsa vid Karlstad universitet och 
genomförs av två studenter. Studiens syfte är att ge en ökad inblick i upplevelsen av tandvård 
hos individer som är födda utomlands men som har flyttat till Sverige. 

Att delta i studien är frivilligt. Du som deltar i studien kan avbryta deltagandet när som helst 
utan att ange orsak.  

Studien kommer att genomföras genom enskilda intervjuer som beräknas ta ungefär 45-60 
minuter. Uppgifterna kommer att bandas och sammanställas i skrift. Uppgifterna kommer att 
behandlas konfidentiellt och inte kunna spåras till dig som privatperson. 

 
Tandhygieniststuderande:  Ansvarig handledare: 
Juliana Demirel   Birgitta Jönsson 
Telefonnummer: 076- 947 77 79   Universitetslektor 
E-post: julidemi101@student.kau.se  E-post: birgitta.jonsson@tromsfylke.no 
Jenny Jäderkvist    Tandhygienistprogrammet  
Telefonnummer: 073-638 13 86  Karlstad Universitet 
E-post: jennjade100@student.kau.se  
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9 Bilaga 3 

9.1 Samtycke/medgivande 

Upplevelse av tandvård hos personer med utländsk bakgrund  
Jag har tagit del av informationen om studien angående upplevelsen av tandvård. Jag har 
informerats om studiens syfte som är att ge en ökad inblick i upplevelsen av tandvård hos en 
personer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Jag är medveten om att studien kommer 
att användas som underlag i ett uppsatsarbete på universitetsnivå. 

Jag har informerats om att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och inte kommer 
att kunna spåras till mig som privatperson.  

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta 
mitt deltagande när som helst utan att ange orsak.   

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in som ljudfil. 

 

 
 
 
_____________________   _______________________ 
Ort, datum    Underskrift 
 
_____________________   _______________________ 
Telefonnummer   Namnförtydligande 
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10 Bilaga 4 

10.1 Intervjuguide 
 
Information: 

- Välkomnar deltagaren  
- Informerar om studiens syfte  
- Tidsram  
- Frivillighet att delta i studien  
- Intervjuarnas roller 
- Tystnadsplikt  

Bakgrundsfrågor: 

- I vilket land är du född?  
- Hur länge har du bott i Sverige?  
- Hur gammal är du? 
- Hur ofta besöker du tandvården? (regelbundet?) 

Huvudfrågor: 

- Hur upplever Du svensk tandvård?   
- Vilka faktorer spelar roll för hur Du upplever svensk tandvård? 

Stödfrågor: 

- Hur tycker Du att svensk tandvård fungerar? Finns det något som du känner kan 
fungera på något annat sätt?  

- Hur upplever du svensk tandvård?  
- Vad gjorde du hos tandvården sist? (Behandling? Undersökning?) Hur var det? 

(Bemötande? Smärta? Syn på kostnad?) Vem träffade du då? (Tandläkare? 
Tandhygienist? Tandsköterska?)  

- Hur gick det till när du fick din diagnos och man planerade din behandling? 
(Delaktighet?) Vad tyckte/kände du om det?  

- Hur upplever du den information du får från svenska tandvården? (Trovärdig? 
Informativ?)  

- Hur har Dina kontakter med tandvård varit?  
- Vad tycker Du är viktigt för hur du upplever tandvården?  
- Tycker du att den svenska tandvården hjälpt dig? I så fall, på vilket sätt?  

Uppföljningsfrågor: 

- Kan du utveckla ditt svar? 
- Vad tänker du kring …?  
- Du nämner… på vilket sätt påverkar det dig? 
- Kan du ge en detaljerad beskrivning av…? 
- Kan du säga något mer om…? 

Avslutning: 

- Är det något mer Du vill berätta om din upplevelse av svensk tandvård? 
- Tack för medverkandet. 


