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Sammanfattning 

 Syfte: Att studera vilka faktorer som har orsakssamband med tandvårdsrädsla hos barn och 

ungdomar. Material och metod: Litteraturstudien är en litteraturöversikt av utgivna 

vetenskapliga artiklar som berör tandvårdsrädsla och dess orsaker hos barn och ungdomar. 

Sökning och bedömning av relevanta vetenskapliga artiklar har gjorts i avsikt att hitta svaret 

på studiens syfte. Kvantitativa studier inkluderades i studien. Artiklar som publicerades före 

2000-talet exkluderades. Resultat: Resultatet visade att  barnets tandvårdsrädsla är associerat 

med föräldrarnas tandvårdsrädsla. Obehaglig upplevelse vid tandvårdsbesök bidrar till 

tandvårdsrädsla. Smärta och oregelbundet tandvårdsbesök är förknippat med tandvårdsrädsla 

hos barn och ungdomar. Slutsats: Det finns olika orsakssamband till tandvårdsrädsla hos barn 

och ungdomar. Flera studier konstaterade att flickor hade en högre nivå av tandvårdsrädsla än 

pojkar. De vanligaste faktorerna som förknippas med tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar 

är plågsamma smärterfarenheter, tidigare erfarenhet av tandvärk, injektion, borrning och 

ljudet av borrningen. 
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Summary 

Dental Fears among children and adolescents 

Aim: To examine the factors which have causal relationship with dental fear among children 

and adolescents.  Material and methods: This study is a literature review of published 

scientific articles that concerns the dental fear and its causes among children and adolescents. 

The searching and assessment of the relevant scientific articles have been made with the 

intention to find answers to the study's purpose. Quantitative studies were included in the 

study. Articles that were published before the 2000s were excluded. Results: Showed that 

child dental fear is associated with parental dental fear. Unpleasant experience at dental visits 

contribute to dental fear. Pain and irregular dental visits are associated with dental fear among 

children and adolescents. Conclusions: There are different causal relationship to dental fear 

among children and adolescents. Several studies noted that girls had a higher level of dental 

anxiety than boys. Most common factors which associates with dental fear among children 

and adolescents are distressing painful experience, previous experience of toothache, 

injection, drilling and the sound of drilling. 
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Inledning 

Tandvårdsrädsla är ett känt fenomen i alla samhällen. Den generella förekomsten av 

tandvårdsrädsla tycks vara ganska stabil och incidensen har inte minskat trots att det finns mer 

moderna behandlingsmetoder (1-3). 

 

Bakgrund 

Hälsa/Oral hälsa 

Hälsa definieras av WHO på följande sätt: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

känslomässigt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning” (4). Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan (5,6) och detta innebär 

att individen ska uppleva fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Oral hälsa innebär även 

frånvaro av besvär, smärta eller icke behandlade sjukdomar i munhåla och tänder. För att 

definiera begreppet oral hälsa behövs det en samverkan mellan individens enskilda subjektiva 

upplevelse av oral hälsa och ohälsa samt en yrkesmässig bedömning av oralt friskt och sjukt 

(5). Ett holistiskt synsätt betyder att se till helheten. Ur denna bedöms kroppen som en helhet 

där fysiska och psykiska faktorer inräknas (7). Det är angeläget att ha en balans mellan det 

som kallas försvar och angrepp för att uppnå en god oral hälsa (8 ). För att bevara en god oral 

hälsa behövs i första hand kunskap om hur en god munhygien uppnå. Grundinsatsen för att nå 

detta är att borsta tänder två gånger om dagen med fluortandkräm med 1500 ppm fluorhalt i 

(7). God salivsekretion, fluortillförsel samt regelbundna måltider (5-8 måltider per dag 

inklusive mellanmål) är de faktorer som ingår i försvaret. Angreppsfaktorer för oral ohälsa 

kan vara bakterier, dålig fluortillförsel, dålig munhygien samt frekventa kostintag (8). Orala 

sjukdomar betraktas som ett stort folkhälsoproblem på grund av sin höga förekomst i alla 

regioner i världen (4). Karies är en kronisk sjukdom och en av de vanligaste sjukdomarna i 

världen. Sjukdomen kan uppkomma hos alla människor i alla åldrar (9) och drabbar 60 till 

90% av alla skolbarn (10). Förekomsten och svårighetsgraden av kariessjukdomen skiljer sig 

hos varje individ. Karies är den vanligaste orsaken till tandvärk och tandförlust. Faktorer som 

påverkar kariesprocessen är, förutom dålig munhygien, även försämrad salivfunktion, 

beteende och livsfaktorer. Karies utvecklas långsamt hos de flesta människor (9). Det 

generella målet för tandvården är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela 

befolkningen enligt Tandvårdslagen i Sverige (11). 
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Barn och ungdomars utveckling 

Samspelet mellan barnet och andra i dennes sociala miljö anses vara betydelsefull i 

utvecklingen (12). Barn blir behandlingsmogna vid cirka 2,5 års ålder med hänsyn till barnets 

kommunikationsförmåga, intellektuella utveckling samt sociala och emotionella mognad. 

Detta betyder att de i princip kan förväntas att godta tandbehandling vid denna ålder. Men 

barn och ungdomar med utvecklingsstörning kan inte alltid uppnå denna mognadsnivå (13). 

Varje individ går igenom olika utvecklingsperioder. Psykologen Erikson har delat upp dessa i 

olika åldrar: spädbarnsåldern 0- cirka 1,5 år, småbarnsåldern cirka 1,5-3 år, förskoleåldern 

cirka 3-6 år, den tidiga skolåldern cirka 7-12 år och tonårsåldern cirka 13-19 år (12). 

Spädbarnsåldern handlar för det lilla barnet om tillit och misstro. Det lilla barnet är 

fullständigt beroende av sina föräldrar för att kunna överleva. När barnet gråter och 

föräldrarna besvarar hennes signal genom att finnas tillgängliga och ta honom/henne till sig 

utvecklas tilliten. Barnet i denna ålder har inte förmåga att förbinda relationer till flera olika 

människor. Av denna orsak är det angeläget att det finns någon de kan anknyta till för att 

kunna utveckla känslomässig trygghet. Det skapas misstro hos barnet om föräldrarna inte 

klarar av emotionellt att ta hand om barnet samt inte kan uppfylla dess behov. Barnet blir 

indirekt påverkad av det som inverkar på deras föräldrars sociala och emotionella situation 

(12). 

Självständighet, tvivel och skam utvecklas hos barnet under småbarnsålder. Under denna 

period är jagutvecklingen mycket stark, det vill säga barnet vill göra allting på egen hand samt 

ser inte några gränser för vad han/hon klarar av. Om barnet får möjlighet att prova sig fram 

och hjälpa till då det behövs, bidrar detta till att en känsla av självständighet växer fram hos 

barnet. Om föräldrarna hindrar barnet att prova sin förmåga genom begränsningar leder det 

till att tvivel utvecklas hos barnet. Om barnet får mycket skydd är inte det heller något positivt 

eftersom detta kan ge tvivel på den egna förmågan hos barnet (12).  

Under förskoleåldern utvecklar barnet initiativförmåga, skuldkänslor och passivitet. Denna tid 

är en intensiv lekperiod för barnet som använder väldigt mycket fantasi och påhittighet i 

leken. Ett karakteristiskt exempel under den här åldern är rolleken. För att bearbeta emotioner 

och upplevelser går barnet in i olika roller, och kan inte se skillnaden mellan det som är 

verkligt och det som är fantasi. Barnet utvecklar en initiativförmåga om han/hon får använda 

fantasi, kreativitet och nyfikenhet samt att deras samvete är väldigt känsligt under denna 

period. Därmed utvecklar barnet lätt skuldkänslor för sina tankar och gärningar. Ett vanligt 
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exempel är när föräldrarna skiljer sig. Barnet kan känna skuld för det eftersom barnet kan 

tänka och tro att det är hans/hennes fel att pappan har flyttat eftersom han/hon varit dum mot 

honom (12). 

Under den tidiga skolåldern händer en hel del i samband med att börja skolan vilket innebär 

både spänning och oro för barnet. Att skaffa nya kompisar betyder mycket för barnet. De 

flesta barn är nyfikna och vill lära sig nya saker i skolan, eftersom de ser skolan som en 

positiv upplevelse. Uppmuntran från både föräldrar och lärare har stor betydelse för barnet, 

vilket utvecklar en positiv inställning hos barnet när det gäller att arbeta och lära sig saker.  

Om barnet under dessa år får känslan att han/hon inte är tillräckligt bra eller blir hånad vid 

misslyckanden leder det till en känsla av underlägsenhet och osäkerhet hos barnet. Detta 

resulterar i att barnet får ett dålig självförtroende (12).  

Under tonårsåldern söker ungdomen efter att hitta sin identitet. Här lämnas barndomen och 

vuxenlivet träder in. Många tonåringar upplever sökande, osäkerhet och även smärta. Medan 

deras kropp ändras och växer förändras deras syn på själv. "Vem är jag? hur är jag? duger 

jag? vad ska jag bli?" är frågor som tonåringar kan fundera över.  Tonåringar som ungefär vet 

hur de är, vad de vill, är medvetna om sina begränsningar och styrkor, hittar sin identitet lätt 

och detta underlättar för dem att inträda i vuxenlivet. Men tonåringar som är tvärtom, alltså de 

som inte vet hur de är, vad de vill med mera leder till en identitetsförvirring (12). 

 

Konvention om barns rättigheter 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 

för barn. UNICEF kämpar för att barnkonventionen efterlevs. Barnkonventionen ska göra sitt 

yttersta för att barns rättigheter ska respekteras runt om i världen oavsett omständigheterna 

och det land de bor i. Alla individer som är under 18 år räknas som barn i den här 

konventionen. I alla situationer ska barnets bästa komma i första hand. Varje barn har lika 

rättigheter och lika värde och inga barn får diskrimineras oavsett barnets kön, språk, religion, 

hudfärg, etnicitet med mera. I varje fråga som berör barnet har han/hon rätt till att yttra sin 

åsikt samt hänsyn ska tas till barnets åsikt i förhållande till dess ålder och mognad (14). Det är 

inte bara att genomföra en planerad behandling, när det gäller mötet med barn i tandvården, 

utan det är också väldigt viktigt att beakta både barnets behov och dess rättigheter. Patientens 

integritet är en av de mest betydelsefulla rättigheterna oavsett bakgrund, ålder samt 

intelligensförmåga. Barn upplever smärta som kränkande och smärtsamt. För det lilla barnet 
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är smärta ytterligare ett koncept som kan vara svårt att förstå. Både tandvårdspersonal och 

barnets föräldrar är skyldiga, genom en smärtfri behandling, att ta hänsyn till barnets integritet 

så att det inte kränks av ovan nämnda skäl (15). 

 

Föräldrars och omgivningens roll 

Föräldrarna har stor betydelse för ett gott omhändertagande av barnet särskilt när de är små. 

Av den anledningen är det mycket viktigt att kooperationen fungerar mellan behandlare och 

förälder, för att tillsammans uppnå ett mål för barnets tandvård. Tandvårdspersonalen ska 

tydligt visa att föräldrarnas delaktighet i barnets behandling är viktig så att de blir engagerade. 

För att uppnå detta måste föräldrarna både få hänsyn och stöd från tandvårdspersonalen (2). 

Som enskilda individer påverkas människans psyke av omgivningen, bland annat av 

samhället, familj med mera. Detta sker varje dag och kan vara både positivt och negativt (16). 

Begreppet psykosocialt handlar om den nära relationen mellan psykologiska aspekter på 

mänskliga erfarenheter och sociala erfarenheter. Psykologiska effekter är sådana som 

påverkar människans olika funktioner, bland annat det kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga. Sociala effekter rör relationer, familj, kulturella traditioner och ekonomisk 

status, inklusive livsuppgifter såsom skolan eller arbetet (17). Föräldrars roll är mycket viktigt 

när det gäller besök hos tandläkaren och innebörden av besöket. En av de mest traumatiska 

delarna av tandvården för många barn är att de inte förstår riktigt vad som händer. Det som 

föräldrar kan göra är att från början, vid första tandvårdsbesöket, uppmuntra sina barn att se 

detta som en positiv och hälsosam aktivitet (18). 

 

Generell rädsla, ångest och smärta 

Definitionen av begreppen rädsla och ångest skiljer sig åt. Rädsla är en reaktion som utlöses 

av ett hot. Känslor av ångest kan visa sig i form av oro och rädsla (19). Ångest kännetecknas 

även som en mer oklar rädsla inför obehagliga eller farliga händelser. Detta kan leda till att 

individen känner en kontrollförlust på grund av ångestkänslan. Ångest kan vara både realistisk 

och orealistisk. Skillnaderna mellan rädsla och ångest beror på vad som åstadkommer känslan 

vilket kallas för stimuli. Det finns yttre och inre stimuli och rädsla påverkas oftast av yttre 

stimuli medan ångest påverkas av inre stimuli (20). Smärta definieras som en subjektiv 

upplevelse. Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med 

vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Varje 

individ lär sig tillämpningen av smärta genom upplevelser som är relaterat till skador tidigt i 
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livet. Smärta är som erfarenhet förknippat med faktisk eller potentiell vävnadsskada. Den kan 

finnas i en del eller delar av kroppen, men är alltid en obehaglig och känslomässig upplevelse. 

Upplevelser som liknar smärta men inte är obehagliga, t.ex. stickande, bör inte kallas smärta. 

Många människor rapporterar smärta i frånvaro av vävnadsskada eller sannolika 

patofysiologiska orsaker, oftast sker detta av psykologiska skäl. Om individen betraktar sin 

erfarenhet som smärta och anger det på samma sätt som smärta orsakad av vävnadsskador, 

skall det godtas som smärta. Denna definition undviker att binda samman smärta till 

stimulans. All skadlig stimulans är inte smärta, vilket alltid är ett psykologiskt tillstånd, även 

om smärtan oftast har en närbelägen fysisk orsak (21). Tolkning, upplevelse och hantering av 

smärta hos barn avgörs beroende på barnets tidigare erfarenheter av smärta samt 

utvecklingsnivå (22). 

 

Tandvårdsrädsla 

Tandvårdsrädsla är en subjektiv upplevelse till följd av rädsla, hot och ångest. Detta skiljer sig 

från behandlingssvårigheter vilket är en objektiv upplevelse, det vill säga barnets beteende gör 

det svårt eller omöjligt för tandläkaren att både omhänderta och utföra tandbehandling på 

dessa barn (13). Tandvårdrädsla anses vara en av de vanligaste rädslorna och är den femte av 

generella rädslor (23). Tandvårdsrädsla kan betraktas som ett folkhälsoproblem. Prevalensen 

av tandvårdsrädsla och ångest är cirka 10 procent bland barn och ungdomar (24). De mest 

drabbade av tandvårdsrädsla är annars barn, ungdomar och yngre vuxna (25-27). Förekomsten 

av uttalad tandvårdsrädsla har varit oförändrad i Sverige de senaste åren trots 

tandvårdsutvecklingen. Tandvårdsrädsla har en indirekt koppling med tandvårdsvanor och det 

är vanligt att rädda personer avstår från tandvården (28). Undvikandet av tandvårdsbesök 

leder till en försämrad oral hälsa och har i sin tur en negativ inverkan på individens sociala liv 

(19,29) och personliga relationer (29). Tandvårdsrädda barn har sämre tandhälsa (19,29) samt 

uteblir oftare jämfört med andra barn. Detta kan resultera i att det drabbade barnet behöver 

mer vård samt får mer ångest och rädsla. Frånvaro av tandvårdsbesök kan leda till ökad risk 

för sämre tandhälsa vilket då ökar vårdbehovet hos barnet (2). 

Tandvårdsrädsla kan mätas på olika sätt. En av de metoderna är psykometriska test som 

innehåller frågor med svarsalternativ. Dessa svarsalternativ poängsätts och därmed kan 

tandvårdsrädslan graderas (2). Ett annat sätt att mäta tandvårdsrädsla är projektiv test vilket 

innebär att barnet tittar på olika bilder som är relaterade till tandvården och får beskriva vad 
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som händer i bilderna. Med hjälp av testet kan de undermedvetna känslorna och 

uppfattningarna om tandvården komma fram hos barnet (28). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera vilka faktorer som har orsakssamband med 

tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar. 

 

Material och metod 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt av utgivna vetenskapliga artiklar som berör 

tandvårdsrädsla och dess orsaker. Det innebär att forskaren väljer ett problemområde att 

fördjupa sig i utifrån både kvantitativ och kvalitativ utgångspunkt, enligt Friberg (30). 

Sökning och bedömning av relevanta vetenskapliga artiklar har gjorts i avsikt att hitta svaret 

på studiens syfte.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som valdes ut skulle besvara studiens syfte och vara i fulltext. Både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga studier skulle inkluderas i studien. De utvalda studierna skulle 

beröra barn och ungdomar av båda kön upp till 19 år. Artiklar som publicerades före 2000-

talet valdes bort för att få ett mer aktuellt forskningsresultat. Även icke vetenskapliga artiklar 

som review artiklar valdes bort genom att författaren manuellt bockade in vissa rutor i 

databaserna. Följande rutor bockades in i databasen Medline: Linked Full Text, Date of 

Publication from (2000-2013), English Language. Följande rutor bockades i databasen Doss: 

Fulltext, Scholarly (Peer Reviewed) Journals, Publication Date from (2000-2013). Artiklar som 

var skrivna på något annat språk än engelska sorterades bort från databassökningen. Även 

icke etiskt prövade artiklar valdes bort. 

 

Sökningsprocessen 

Databaserna Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS) och Medline har använts som 

sökvägar för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till denna studie. Vid artikelsökningen 

användes bara engelska ord. Dessa ord kombinerades med hjälp av de booleska operatorer 

AND och OR för att begränsa sökningen samt för att få fram de artiklar som har samband 
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med studiens syfte (31). Följande ord användes vid artikelsökning: Dental fear, dental 

anxiety, factor (s), oral health, children, adolescent, behaviour managment problem. En 

översikt av litteratursökningen redovisas i tabell (Bilaga 1). Författaren har tolkat både dental 

anxiety och dental fear som tandvårdsrädsla i studiens resultat. 

 

Kvalitetsgranskning  

En modifierad granskningsmall (Bilaga 2) som är inspirerad av Forsberg & Wengström (31) 

har använts för att bedöma de vetenskapliga artiklarnas kvalité. Den modifierade 

granskningsmallen inrymmer 12 frågor som besvarats med Ja eller Nej. Det inkluderades en 

etik-fråga som inte fanns med i mallen. Syftet med modifieringen var att lätt kunna sätta 

poäng på de utvalda artiklarna och genom detta få fram kvalitén på varje artikel. Varje svar 

som besvarades med ett "Ja" fick ett poäng medan ett "Nej" fick noll poäng. De kvantitativa 

artiklarnas kvalitet värderades på följande sätt: låg kvalitet (0-5 poäng), medelkvalitet (7-9 

poäng) och hög kvalitet (10-12 poäng). Totalt granskades 13 vetenskapliga artiklar. Av de 

totalt 13 sammanställda vetenskapliga artiklarna definierades 3 artiklar som hög kvalité och 

10 som medelkvalité (31) (Bilaga 3). 

 

Dataanalys 

De 13 artiklarna lästes först flera gånger för att hitta de olika faktorerna som orsakar 

tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar. Än en gång lästes resultaten på samtliga inkluderade 

artiklar noggrant, med fokus på studiens syfte. Varje artikels resultat översattes från engelska 

till svenska. Därefter valdes de delar som var relevanta till studiens syfte. Slutligen 

redovisades artiklarnas resultat i löpande text. 

 

Etiska överväganden 

Etisk prövning bör göras (31). Detta har  beaktats vid urvalet av studier. De utvalda artiklarna 

som använts i denna litteraturstudie är granskade och etiskt prövade. En etisk 

egengranskningsmall från Hälsohögskolan i Jönköping har fyllts i och godkänts av 

handledaren. 
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Resultat 

I en studie där syftet var att utvärdera oro, smärta/obehag i samband med tandbehandling 

bland 5-12 åriga brasilianska barn hittades ett signifikant samband mellan moderns skolgång 

och barnets tandvårdrädsla: ju lägre moderns utbildningsnivå var desto högre tandvårdsrädsla 

hade barnet. I samma studie observerades ett signifikant samband mellan barnen och 

föräldrarnas tandvårdsrädsla (32). I en liknande studie som gjordes bland turkiska och finska 

10-12 åriga barn visade det sig att moderns tandvårdsrädsla var en av de största faktorerna 

som bidrog till tandvårdsrädsla bland turkiska tonåringarna, vilket däremot inte framkom 

bland de finska tonåringar (33). I andra studier som utfördes på barn och ungdomar i olika 

åldrar, 3-15 år, visade det sig att tandvårdsrädslan var förknippad med antingen moderns (34-

35), faderns eller syskonens tandvårdsrädsla (35). I vissa studier (32,34-35) har också påvisats 

att flickor hade en högre grad av tandvårdsrädsla än pojkar. Medan i en annan studie (36) inte 

sågs några signifikanta skillnader mellan könen gällande grader på tandvårdsrädsla. 

I en studie deltog 125 indiska barn i åldrarna mellan 7 och 14 år. Syftet var bland annat att 

hitta samband mellan deltagarnas ålder, familjens karaktär, tandvårdsupplevelser och 

tandvårdsrädsla. Resultatet påvisade att variabeln "barn med syskon" hade ett signifikant 

samband med tandvårdsrädsla. Barn i åldrarna 7 till 10 uppvisade mer tandvårdsrädsla än 11- 

till 14-åriga barn. Det framkom även att obehaglig upplevelse vid första tandvårdsbesök var 

en bidragande faktor till tandvårdsrädsla bland barnen. Forskarna i studien fann även samband 

mellan barnets tandvårdsrädsla och allmän rädsla (36). 

Det har gjorts en studie på 129 barn och ungdomar i åldrarna 9 till 15 år inklusive 84 

föräldrar. Syfte med studien var att undersöka relationer mellan tandvårdsrädsla, psykisk 

funktion, coping, och smärtupplevelse bland barn- och ungdomar samt deras föräldrar, vilka 

rekryterades inom privattandvården. Resultatet visade att det finns ett samband mellan 

tandvårdsrädsla, psykologiska funktioner och smärtupplevelse (37). 

Av en population på 1212 finska barn och ungdomar, framkom det att 9, 12 och 15 åringarna 

hade mest tandvårdsrädsla och näst mest rädda var 6-åriga barn. Faktorer som orsakade 

smärta var rädslan för borrning, lokalanestesi och att höra ljudet av borrningen. Flickorna var 

mer tandvårdsrädda än pojkar i denna studie (38). I andra studier kom det fram att injektion 

(34,39) och tidigare erfarenhet av tandvärk (32,40) var förknippat med barnets 

tandvårdsrädsla. 
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En studie undersökte vanan av tandvårdsbesök, tidigare tandvårdserfarenheter, 

förberedandevägen, och kliniskt relaterade prediktorer av tandvårdsrädsla hos 247 

taiwanesiska barn i åldrarna 2 till 10 år. I resultatet framkom det att barn som inte besökte 

tandvården regelbundet hade mer tandvårdsrädsla jämfört med barn som gjorde det. Barn som 

hade sitt första tandvårdsbesök vid en ålder av ≤ 2 år hade signifikant högre tandvårdsrädsla 

än barn som hade sitt första tandvårdsbesök vid cirka 2-3 års ålder och äldre. Barn som hade 

plågsamma smärterfarenheter vid sitt första tandvårdsbesök visade sig ha signifikant högre 

tandvårdsrädsla än barn utan obehagliga upplevelser (41). 

I en studie där syftet var att öka förståelsen av tandvårdsrädsla bland 10-12 åriga finska och 

turkiska barn genom bedömning av psykologiska faktorer och mödrars inflytande visade det 

sig att oregelbundna tandvårdsbesök var högre bland turkiska tonåringar (68%) än finska 

barn. Det framkom även att regelbundna tandläkarbesök var en av de största faktorerna som 

bidrog till tandvårdsrädsla bland dessa turkiska tonåringar (33). En spansk studie visar 

motsatsen: barn som besökte sin tandläkare oregelbundet rapporterade högre nivåer av 

tandvårdsrädsla än de som gick mer regelbundet. I samma studie visade det sig att flickor 

hade en högre grad av tandvårdsrädsla än pojkar (42). I en indisk population, där det bland 

annat skulle hittas samband mellan tandvårdsrädsla och tandvårdsupplevelser hos 7 till 14 

åriga barn, påvisades det att tidigare besök hos tandläkare var en av de bidragande faktorerna 

till tandvårdsrädsla (36). 

I Frankrike utfördes en studie som syftade till att utvärdera faktorer som påverkar 

tandvårdsrädsla bland franska barn i åldrarna 5 till 12 år. I resultatet visade det sig att tidigare 

erfarenhet av tandvårdsmiljö kan fungera som en positiv komponent av tandvårdsrädsla bland 

barn i åldrarna 5 till 12 år. Barn som var nöjda med sin munhälsa var mindre oroliga än barn 

som inte var det. Barn som redan hade haft ett tandvårdsbesök eller hade fyllningar var 

mindre rädda än andra, oavsett ålder och kön. Helt avslappnade och kooperativa barn 

uppvisade signifikant mindre tandvårdsrädsla än barn som var något obekväma under 

undersökningen. Barn som inte ville uttrycka sin smärta var mer oroliga än de andra, oavsett 

ålder eller kön. Barn med ett obehandlat kariesangrepp eller som trodde att de förmodligen 

har problem med sin munhälsa uppvisade mer tandvårdsrädsla än barn som var kariesfria 

(43). En norsk studie visar att karieserfarenhet hos barn vid fem års ålder bland annat var 

associerat med tandvårdsrädsla (44). 
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Faktorer såsom användning av astmamediciner, att ofta ha öronproblem (40), 

kvävningskänsla (39) och att inte kunna andas under behandlingen (38) hade ett samband med 

tandvårdsrädsla. Andra faktorer som var förknippade med tandvårdsrädslan var bland annat 

tidigare negativ upplevelse av sjukhusinläggning, ålder, tidigare medicinsk erfarenhet (36)  att 

ha något instrument i munnen, att hålla munnen öppen och användningen av salivsug i 

munhålan (38). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie där syftet var att studera vilka faktorer som har orsakssamband 

med tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar. Vid artikelsökningen användes två databaser, 

Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS) och Medline. Valet av dessa två databaser var bra 

och lämpligt eftersom båda databaserna innehåller omfattande vetenskapliga artiklar inom 

tandvården. Det begränsades och exkluderades irrelevanta studier inom intresseområdet 

genom begränsning av artikelns publiceringsårtal (2000-2013) och användning av de booleska 

operatorerna AND och OR i kombination av relevanta sökord (Bilga1). I respektive databaser 

bockades rutan i för "Fulltext" vilket innebär att endast de artiklar som fanns tillgängliga i 

fulltext hämtades. Författaren är medveten om att på detta sätt kanske missat några relevanta 

artiklar. För att presentera det nuvarande kunskapsläget bör forskningsstudierna vara aktuella 

(31). Därför valde författaren att avgränsa studiernas ålder. 

Det uppkom en del svårigheter från början vid artikelsökningen gällande antal träffar men 

tack vare de booleska operatorerna och relevanta sökorden kunde författaren begränsa och 

underlätta detta. Även kvalitativa vetenskapliga studier skulle inkluderas vid artikelsökningen 

för att få en djupare förståelse för orsakssambanden av tandvårdsrädslan hos barn och 

ungdomar. Det hittades dock inga kvalitativa studier, vilket betyder att det finns inga 

kvalitativa studier i föreliggande studiens resultat, vilket kan ses som en svaghet i arbetet. 

Artiklar som publicerades på något annat språk än engelska exkluderades dels på grund av 

avgränsning av författarens språkkunnighet och för att de flesta vetenskapliga artiklar 

publiceras på engelska. Flera artiklar som var både intressanta och relevanta exkluderades 

endast på grund av att de inte var etiskt granskade från någon etisk kommitté. När en studie 
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har fått etisk godkännande från en etisk kommitté innebär det att deltagarna i studien har 

skydd mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt (45). 

Totalt inkluderades 13 relevanta vetenskapliga studier i föreliggande litteraturstudiens 

resultat. Samtliga kvalitetsgranskades. Av dessa definierades 3 artiklar som hög kvalité och 

resten som medelkvalité. Kvalitetsbedömningen av artiklarna kan ha påverkats av den 

modifierade granskningsmallens antal frågor. 

Av de 13 inkluderade artiklarna utfördes 7 av dessa  i Norden, dock ingen i Sverige. 

Resterande 6 artiklar utfördes runt om i världen. Detta gör att resultatet kan ses utifrån ett 

internationellt perspektiv. 

Tydligt syfte, lämplig design, gruppstorlek, inklusions- och exklusionskriterier, etiska 

resonemang, reliabilitet, validitet och resultatets kliniska betydelse var bland de frågor som 

ställdes i den modifierade granskningsmallen för att bedöma kvalitén på utvalda artiklarna. 

Det är endast författaren som granskat artiklarna vilket kan anses som en svaghet vad det 

gäller bedömningen av artiklarna. Det är inte omöjligt att få annat kvalitetsresultat på 

artiklarna om någon annan granskar dem med samma granskningsmall. 

Författaren till den här litteraturstudien har försökt att tolka resultatet så värderingsfritt som 

möjligt.  

 

Resultatdiskussion 

Flera studier (32-35) visade liknande resultat om att barnets tandvårdsrädsla var associerat 

med föräldrarnas tandvårdsrädsla. Det verkar ganska självklart att barnet får den negativa 

inställningen till tandvården med tanke på att barn i ung ålder har en stark relation till sina 

föräldrar och det som deras förälder är rädda för överförs automatiskt till deras barn (12). För 

att förebygga tandvårdsrädsla är det viktigt att tandvårdspersonalen uppmärksammar sådana 

grupper av barn vars föräldrar är tandvårdsrädda. Inskolning med metoden "tell-show-do" kan 

minska prevalensen av rädslan hos barnet (46,47). Det finns en studie som visar motsatsen 

och påpekar att vissa barn kan bli mer rädda när de vet vad som kommer att hända dem 

härnäst eftersom detta skapar oro hos dem (48). 

I totalt 5 av studierna (32,34-35,38,42) påvisades att flickor hade en högre grad av 

tandvårdsrädsla än pojkar, men i en studie (36) sågs inga signifikanta skillnader mellan könen 
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gällande nivå på tandvårdsrädsla. Orsaken till att flickor var mer tandvårdsrädda kan bero på 

att de har lättare till att uttrycka sina känslor än pojkar.  

Ovanstående studie kom även fram till att barn som deltog i denna studie och hade syskon 

ansågs vara mer tandvårdsrädda än barn som saknade syskon. Därefter också att obehaglig 

upplevelse vid tandvårdsbesök var bidragande faktor till tandvårdsrädsla bland barn och 

ungdomar (36). Författaren tolkar detta på följande sätt: detta orsakssamband till 

tandvårdsrädsla hos dessa barn kan bero på att syskonen tar upp tandvårdsbesökserfarenheter 

mellan sig själva medan de leker. Barn under förskoleålder (3-6 år) använder mycket fantasi 

och påhittighet i leken (12). Om det ena syskonet har haft en negativ tandvårdsupplevelse 

någon gång kan detta påverka det andra syskonet, när de beskriver för varandra hur de upplevt 

tandvårdsbesöket. 

Det samband som fanns mellan allmän rädsla och tandvårdsrädsla (36) är förståeligt eftersom 

barn som är rädda allmänt för många andra saker, även kan bli rädda för tandvården och 

tandvårdsbehandlingar om de exempelvis känner sig hotade genom till exempel en smärtsam 

behandling. Hot utlöser rädsla (19). 

Bland barn och ungdomar påvisades ett samband mellan ungdomarnas tandvårdsrädsla, 

psykiska funktion och smärtupplevelse (37). Barn som har någon psykisk 

funktionsnedsättning kan ha mindre förståelse för varför de måste besöka en främmande 

person (tandläkare/tandhygienist) samt när de upplever någon smärta under tandbehandlingen 

kan det komplicera ännu mer. De blir rädda och till slut kanske undviker tandvården av den 

anledningen. Enligt tandvårdslagen ska tandvården ta hänsyn till patientens behov av trygghet 

i vården och behandlingen (11). Genom att minska smärtupplevelse under tandbehandlingen 

med hjälp av exempelvis bedövningssalva, kan sådana patienter uppleva en mer trevlig 

upplevelse eller rättare sagt ingen smärta under tandbehandlingen. En studie visar att tolkning 

och upplevelse av smärta hos barn avgörs beroende på barnets tidigare erfarenheter av smärta 

och utvecklingsnivå (22). 

Faktorer såsom borrning, lokalanestesi och att höra ljudet av borrningen orsakade rädsla bland 

9 till 12-åriga barn (38). Barn upplever smärta på samma sätt som vuxna, men de har inte 

samma förmåga att förmedla den till omgivningen. Därför är det viktigt att 

tandvårdspersonalen tar hand om barnet för att erhålla bästa möjliga smärtlindring vid t.ex. 

lagning av tand (2). En annan studie (41) påvisade liknande resultat d.v.s. att plågsamma 
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smärterfarenheter hos barn hade ett samband med tandvårdsrädsla. Detta kan ses som ett 

vettigt skäl eftersom ingen vill känna smärta överhuvudtaget om det skulle vara möjligt att 

undvika. Barn som upplever smärta under till exempel tandbehandling kan undvika 

tandvårdsbesök i framtiden. Denna konsekvens kan öka risken för ohälsa hos dessa barn. Det 

har också påvisats att barn som undviker tandvårdsbesök kan få sämre tandhälsa (2). Det är av 

stor betydelse att tandvårdspersonalen tänker på barnets bästa och förebygger smärta hos dem. 

Barnets bästa ska gå före allt annat i alla situationer (14). Smärta är en subjektiv upplevelse 

(21) och barn tolkar ofta smärta som hot och kränkande. Det finns ett starkt samband mellan 

tandvårdsrädsla och upplevelser av smärta, obehag samt kränkande behandling (2). Genom att 

ge enkel och ärlig information med hänsyn till barnets psykologiska och kognitiva 

utvecklingsnivå kan oro reduceras samt ge en känsla av trygghet (49). 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att även injektion (34,39) och tidigare erfarenhet av 

tandvärk (32,40) var associerat med tandvårdsrädsla. Att injektion var förknippad med 

tandvårdsrädsla kan bero på stickandet, vilket kan förebyggas ganska bra genom användning 

av bedövningssalva på rätt sätt. Det kan även ha med psykologin att göra, alltså att själva 

ordet eller bilden av injektion kan vara skrämmande för många barn. Barn som har/får 

tandvärk i någon tand kan tro att tandläkaren drar ut den ifall han/hon besöker tandvården 

vilket möjligtvis leder till eller ökar rädslan för tandvården hos denne.  

Tandvårdsrädslan hos barn som inte besökte tandvården regelbundet (41) kan bero på att de 

haft behov av reparativa behandlingar och varit rädda för till exempel injektion eller haft 

tidigare dålig upplevelse i tandvården. Denna typ av rädsla till tandvården har i föreliggande 

litteraturstudie påvisats (34,39). 

Barn blir behandlingsmogna vid ca 2,5 års ålder. Det räcker inte att tänka på åldern och tro att 

de är redo för behandling, utan barnets kommunikationsförmåga, intellektuella utveckling och 

sociala och emotionella mognad ska tas hänsyn till (13). Det är fullt möjligt att detta var 

orsaken till att barn som besökte tandvården vid en ålder av ≤ 2 år var rädda samt att deras 

rädsla var högre än barn som var 2 till 3 år gamla eller äldre (41). När barn i så tidig ålder 

besöker tandvåden är det mycket viktigt för tandvårdspersonalen att känna till de ovan 

nämnda faktorerna och ha dem i åtanke. 

Regelbundna tandläkarbesök som bidragande faktor till tandvårdsrädsla bland turkiska 

tonåringar (33) kan ha med tandvårdspersonalens bemötande och/eller tandvårdens miljö att 
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göra. Om tandvårdspersonalen inte tar hänsyn till barnets mognad och utvecklingsnivå, samt 

att inte respektera hans/hennes integritet kan barnet känna sig kränkt och hotad, vilket kan 

leda till rädsla. En annan sannolik anledning till detta är moderns tandvårdsrädsla, eftersom 

tonåringarnas mödrar var tandvårdsrädda. 

En annan studie visade motsatsen, det vill säga barn som besökte tandläkare oregelbundet 

hade högre nivåer av tandvårdsrädsla (42). Orsaken kan bero på barnets tidigare obehagliga 

eller smärtsamma upplevelser från tandvården (36-37,41). Regelbunden kontakt med 

tandvården kan minska den förväntade sannolikheten för förekomst av negativa erfarenheter 

hos barn, om till exempel behandlingen utförs i samråd med barnet. 

Att tidigare besök hos tandläkare var en av de bidragande faktorerna till tandvårdsrädsla (36) 

kan vara en följd av en känsla av bristande kontroll över situationen eller smärtupplevelser vid 

tidigare tandvårdsbesök (37,41). 

Barn som är både avslappnade och kooperativa under undersökning (43) verkar som ett gott 

tecken på att de upplever mindre rädsla för tandvården och vid rädsla kan obekvämhet visas 

tydligt hos många barn. 

Att gå med obehandlade kariesangrepp (43) kan bland annat bero på att antingen föräldern 

inte tar barnet till tandvården, eller barnet själv undviker tandvården av någon anledning. Det 

är möjligt att dessa barn har haft mer kariesangrepp och fått behandlingar. Behandlingen kan 

vara en obehaglig eller svår process för en del barn på grund av kanske rädslan för 

bedövningsinjektion (38) och eller borrning (34,38,39). Karieserfarenhet hos barn som var 

förknippat med tandvårdsrädsla (44) kan även bero på flera orsaker, bland annat rädsla för 

smärta och lagning eller extraktion av tänder. 

Associationen mellan tandvårdsrädsla och tidigare medicinsk erfarenhet (36), användning av 

astmamediciner, och öronproblem (39) kan grunda sig i att de har besökt vården så många 

gånger för sina astmasjukdom och öronproblem, så nu är de bara trötta på att gå till vården i 

allmänt inte bara till tandvården. Andra spekulationer kan vara att de någon gång fått någon 

smärtsam behandling för öronproblemet eller astmasjukdomen och därefter kopplar /blandar 

ihop det med tandvården eftersom det kan vara svårt för barn att skilja mellan en läkare och 

tandläkare. 
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Kvävningskänsla (39), inte kunna andas under behandlingen, att ha något instrument i 

munnen, att hålla munnen öppen samt användningen av salivsug i munhålan (38) kan hos 

barnet förknippas med brist på kontroll över behandlingen. 

Sjukhusmiljön och tandvårdsmiljön liknar i stort sett varnadra och sannolikt kan det vara 

därför som negativ upplevelse av sjukhusinläggning var förknippat med tandvårdsrädsla (36). 

Detta betyder att om något barn är tandvårdsrädd, så beror det kanske inte enbart på tandvåren 

och/eller tandvårdspersonalen.  

Kunskap om de olika orsaksfaktorerna som har samband med tandvårdsrädsla hos barn och 

ungdomar är av stor vikt för tandvårdspersonalen att känna till. Detta för att på bästa sätt 

kunna förebygga och individanpassa behandlingen för tandvårdsrädda. För att arbeta mot 

tandvårdsrädsla krävs det från tandvårdspersonalen att utföra behandlingen på ett lugnt och 

skonsamt sätt. Det är viktigt att uppmärksamma barn som uteblir ofta, då det kan vara ett 

tecken på tandvårdsrädsla. Andra tecken som bör uppmärksammas är om barnet är tystlåten, 

pratsam, blyg, ledsen, svettig eller spänd. När barnet andas fortare än normalt kan detta även 

vara ett tecken för tandvårdsrädsla. Att bedöma eller upptäcka dessa olika tecken på 

tandvårdsrädsla kan dock vara svårt hos barn och ungdomar. Det kan bero på att barn oftast är 

oförutsägbara, det vill säga att deras beteende eller humör kan ändras snabbt samtidigt som 

det inte behöver vara kopplad till tandvårdsrädsla. 

Inskolning (berätta-visa-göra) grundar sig på en inlärningspsykologisk metodik som bland 

annat tandvårdspersonal tar hjälp vid inlärning av nytt beteende och för reducering av rädsla 

hos barn (2). Hänsyn tas till patientens ålder samt att ett språk används som han/hon förstår. 

Därefter ges demonstration av momenten, exempelvis att rotera handstycket långsamt på 

nageln för att visa hur det går till, och slutligen utförs momentet i munnen. Inskolning kan 

minska rädsla hos patienten (46). Det kan vara tack vare att behandlaren beskriver stegvis för 

patienten vad som kommer att hända (46), vilket kan ge barnet trygghet under behandling. 

När till exempel tandhygienisten introducerar något barn till tandvården med hjälp av 

inskolning, kan detta barn känna sig mer tryggt och uppleva ett bättre bemötande. För att 

förebygga tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar är det mycket angeläget att 

tandvårdpersonalen använder sig av denna metod. 

För att barnet ska få bra förutsättningar för en god oral hälsa kan det vara viktigt att barnet lär 

sig att samarbeta i tandvårdsituation från ung ålder. 
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Slutsats 
Det finns olika orsakssamband till tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar. Flertal forskning 

konstaterade att barnets tandvårdsrädsla är associerat med föräldrarnas tandvårdsrädsla. 

Studier påvisar att flickor har en högre nivå av tandvårdsrädsla än pojkar. Vanligaste faktorer 

som är förknippade med tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar är obehaglig upplevelse, 

tidigare erfarenhet av tandvärk, plågsamma smärterfarenheter, lokalanestesi, injektion, 

borrning och ljudet av borrningen. 

 

Omnämnande 

Ett stort tack riktas till handledaren, Agneta Stenebrand på Hälsohögskolan i Jönköping. 

Denna litteraturstudien kunde genomföras tack vare handledarens goda respons under hela  

studiens gång. 
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Bilaga1. Tabell över litteratursökningen 

Databas Datum Sökord Resultat Utvalda 

artiklar 

Doss 2013-03-10 Dental anxiety AND factor* AND 

adolescent 

12 2 

Doss 2013-03-10 Dental anxiety AND fear AND factor* 36 2 

Doss 2013-03-10 Dental fear AND anxiety AND oral 

health AND children 

12 2 

Medline 2013-03-10 Dental anxiety AND fear AND factor* 3 1 

Medline 2013-03-11 Dental anxiety factors AND oral health 

AND children 

4 1 

Medline 2013-03-11 Dental fear AND anxiety AND 

adolescent 

75 1 

Doss 2013-03-26 Dental fear OR dental anxiety OR 

dental behaviour management problem 

536 4 
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Bilaga 2. Modifierad granskningsmall för kvantitativ studier             

                                                                                                                 

          Ja(1p) Nej(0p) 

Är syftet tydligt beskrivet?           Ja Nej                            

Är designen lämplig utifrån syftet?                Ja Nej               

Är urvalsförfarandet beskrivet?               Ja Nej               

Är urvalet representativt?                 Ja Nej               

*Är gruppstorleken adekvat?               Ja Nej               

Finns kriterier för inklusion och exklusion?            Ja Nej                                                     

Finns ett etiskt resonemang?                               Ja Nej               

Är mätinstrumentet beskrivet?             Ja Nej               

Är reliabiliteten diskuterad?              Ja Nej               

Är validiteten diskuterad?                              Ja Nej                          

Är huvudresultatet tydligt redovisat?                Ja Nej               

Har resultatet klinisk betydelse?                      Ja Nej               

* Minst 20 st. 

 

Kvalitetsgränser:  

Hög kvalitet: 10-12 poäng  

Medel kvalitet: 7-9 poäng  

Låg kvalitet: 0-5 poäng      

                    

            Hög kvalitet    Medel kvalitet    Låg kvalitet 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                             
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Bilaga 3. Tabell över samtliga kvalitets granskade artiklar 

Ref Författare Population År & land Syfte Kvalité 

32 Colares V, et 

al. 

N=970 2013, Brasilien Utvärdera rädsla, smärta och / eller 

obehag i samband med 

tandbehandling bland 5 -12-åringar. 

Medel 

33 Basak Cinar 

A, et al. 

Finska barn  

(N=338) 

Turkiska barn 

(N=611) 

2007, Finland Öka förståelse av tandvårdsrädsla 

bland tonåringar genom bedömning 

av psykologiska och mödrars 

faktorer i olika tandvård och 

kulturmiljöer i Turkiet och Finland. 

Medel 

34 Salem K, et 

al. 

N=200 2012, Iran Utvärdera förekomsten av 

tandvårdsrädsla och 

beteendeproblem hantering, samt 

undersöka förhållandet mellan 

tandvårdsrädsla / ångest och 

sannolika åtföljande faktorer. 

Medel 

35 Rantavuori 

K, et al. 

N= 1157 2009, Finland Undersöka sambandet mellan 4 

barns tandvårdsrädsla åtgärder och 

behandlingsmetoder, munhälsovanor 

och familj egenskaper i olika åldrar. 

Hög 

36 Suprabha 

BS, et al. 

N=125 2011, Indien Hitta en association av ålder, kön, 

familjegenskaper, tidigare 

medicinsk erfarenhet och tidigare 

tandvårdsupplevelse med 

tandvårdsrädsla samt 

tandvårdsbeteende av barnet. 

Medel 

37 Marsac M L, 

et al. 

N=129 2007, USA Klargöra sambandet mellan ett barns 

psykologiska funktion, tandvårds 

ångest, coping typ och 

smärtupplevelse. 

Hög 

38 Rantavuori 

K, et al. 

N=1212 2005, Finland Undersöka olika aspekter av 

tandvårdsrädsla bland barn i olika 

åldrar. 

Medel 
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39 Wogelius P, 

et al. 

N=1666 2003,Danmark Bedöma förekomsten av 

tandvårdsrädsla och 

beteendehanterings problem bland     

6-8 åriga danska barn. 

Medel 

40 Wogelius P, 

et al. 

N=1235 2003,Danmark Undersöka sambandet mellan astma, 

öronproblem, och tandvårdsrädsla 

hos barn. 

Hög 

41 Lee CY, et 

al. 

N=247 2008, Taiwan Undersöka tandvårdbesöksvana, 

tidigare tandvårdserfarenheter, 

förberedandevägen, och kliniskt 

relaterade prediktor av 

tandvårdsrädsla hos barn. 

Medel 

42 Carrillo-

Diaz M, et 

al. 

N= 147 2011,Spanien Undersöka sambanden mellan 

tandvård besök, tidigare behandling 

erfarenheter, förväntningar på 

motvilja / sannolikheten för negativa 

tandvård händelser och 

tandvårdsrädsla hos barn. 

Medel 

43 Nicolas E, et 

al. 

N= 1303 2010, Finland Utvärdera förekomsten av 

tandvårdsångest i franska barn och 

analysera några av de faktorer som 

kan påverkar tandvårdsrädslas 

nivåer. 

Medel 

44 Wigen TI, et 

al. 

N=523 2009, Norge Undersöka associationer mellan 

undvikande beteende och tandvårds 

ångest hos både föräldrar och barn 

och karies erfarenhet i 5-år gamla 

barn. 

Medel 

 


