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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tandvårdsrädsla är ett vanligt förekommande problem i tandvården vilket kan bi-

dra till en sämre oral hälsa. Tidigare forskning visar vissa samband mellan tandvårdsrädsla 

och olika temperament men de mest signifikanta resultaten varierar. Syfte: Syftet med studien 

var att undersöka samband mellan tandvårdsrädsla och temperament hos ungdomar i nionde 

klass. Metod: Studien är en tvärsnittsstudie baserad på ett stratifierat urval av ungdomar i ni-

onde klass. Två validerade enkäter innehållande självrapporterande frågor om tandvårdsrädsla 

och temperament delades ut till ungdomarna i klassrummen och samlades in vid samma till-

fälle. Resultat: Totalt 111 deltog, 3 % av ungdomarna konstaterades vara tandvårdsrädda. 

Signifikanta samband sågs mellan blyghet och DFS-poäng. Kvinnorna hade signifikant högre 

medelvärde av DFS-poäng och emotionalitet jämfört med männen. Männen hade signifikant 

högre medelvärde i aktivitet. Inga signifikanta samband fanns mellan tandvårdsrädsla och ut-

ländsk- eller svensk bakgrund. Ungdomarna med svensk bakgrund hade högre medelvärde i 

temperamentet sällskaplighet jämfört med ungdomarna med utländsk bakgrund. Slutsats: 

Prevalensen av konstaterad tandvårdsrädsla var 3 % hos ungdomarna. Kvinnorna hade högre 

grad av DFS-poäng och emotionalitet. Männen rapporterade högre grad av aktivitet. Ungdo-

mar med utländsk bakgrund hade en lägre grad av sällskaplighet. Ett signifikant samband 

fanns mellan DFS-poäng och temperamentet blyghet. 

 

Nyckelord: kön, personlighet, rädsla, tandvård, ungdomar 

 

 



Summary 
 

Associations between dental fear and temperament - does sex or foreign 

origin have an impact? A cross-sectional study of youths in the ninth grade 

in Jönköping. 

 

Background: Dental fear is a common problem in dental care which can contribute to a poor 

oral health. Previous research shows certain correlations between dental fear and tempera-

ments but varies. Objective: The aim of this study was to investigate the association between 

dental fear and temperament of youths in ninth grade. Method: The study is a cross-sectional 

study based on a stratified sample of youths in ninth grade. Two validated questionnaires con-

taining self-reported questions about dental fear and temperament was distributed. Results: A 

total of 3 % was found to have dental fear. Significant correlation between DFS scores and 

shyness were observed. Women had significantly higher mean in DFS scores and emotional-

ity, compared to men. Males had significantly higher mean in the temperament activity. No 

significant associations were found between dental fear and foreign or Swedish background. 

Youths with a Swedish background had higher mean in sociability. Conclusion: The preva-

lence of dental fear was 3 % of the young people. The women had a higher score of DFS and 

emotionality. The men reported higher degree of activity. Young people with foreign back-

ground had a lower degree of sociability. A significant association was found between DFS 

scores and shyness. 

 

Keywords: dental care, fear, gender, personality, youths  
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Inledning 

Tandvårdsrädsla är ett vanligt förekommande problem i tandvården hos både barn och vuxna. 

Studier visar att en sämre oral hälsa är vanligt hos individer med tandvårdsrädsla (Armfield, 

Slade & Spencer, 2009; Berggren, 2001; Eitner, Wichmann, Paulsen & Holst, 2006; Vidal & 

Milagre, 2006). En sämre oral hälsa kan påverka till en sämre livskvalité (Abrahamsson, 2000). 

Enligt Barnkonventionen har alla barn och ungdomar rätt till en god hälsa och en god vård vid 

sjukdom (FN, 2005). Alla barn har enligt tandvårdslagen också rätt till en god och trygg tand-

vård på lika villkor (SFS 1985:125). Genom ökad kunskap om tandvårdsrädslans etiologi kan 

tandvårdens mål uppnås genom att preventivt arbeta emot tandvårdsrädslan och arbeta för en 

bättre oral hälsa. 

Bakgrund 

Rädsla 

Rädsla utgör en reaktion på hot och är en nödvändig funktion för att kunna fly från faror 

(Craske, 2003; Öhman, 1994). Rädslans utveckling är sammanlänkat med individens känslo-

mässiga, sociala och intellektuella mognad samt den fysiska utvecklingen hos individen (Pia-

get, 1952). Rädslan kan utvecklas på grund av yttre eller inre faktorer, t ex smärta. Rädsla kan 

också vara psykologisk, att individen är rädd för att tappa kontrollen. Ett hot som skrämmer 

kan vara upplevelsen av ett hot men som inte är verkligt eller realistiskt (Öhman, 1994). Bete-

endegenetisk forskning visar att vissa genetiska komponenter hos individer tenderar ge en 

större benägenhet för rädsla (Freeman & Freeman, 2012; Öhman, 1994).  

 

Det är viktigt att särskilja rädsla och ångest även om de liknar varandra. Ångest och dess 

styrka är ofta irrationell jämfört med hur den verkliga situationen ser ut och mer förknippad 

med förväntan på att något negativt ska hända, jämfört med nödvändig rationell rädsla 

(Craske, 2003; Öhman, 1994). Specifika situationer kan trigga igång en ångestreaktion (Öh-

man, 1994). Graden av ångest hos en individ kan vara beroende av kön (Craske, 2003). Enligt 

Craske (2003) upplever kvinnor en lägre känsla av kontroll och blir då påverkade av negativ 

stress i högre grad, jämfört med män. 
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Fobi är en starkare version av irrationell rädsla ofta beroende av ångest. Uppkomst av fobi 

kan till exempel ha att göra med tidigare flertal panikattacker som betingats till en speciell si-

tuation, exempelvis tandvårdssituationen, eller föremål som resulterar i undvikande av dessa 

(Öhman, 1994).  

Tandvårdsrädsla 

Tandvårdsrädsla innebär att en individ känner rädsla eller ångest inför en specifik tandvårdssi-

tuation (Pipenbring, 1997). När individen med tandvårdsrädsla utsätts för situationen triggas 

en ångestreaktion fram, på samma vis beträffande ångest generellt (Öhman, 1994). Ångestre-

aktionen leder ofta till att individen då undviker tandvårdssituationen i framtiden för att undgå 

förlorad kontroll och att känna ångest (Jongh & Horst, 1993; Pipenbring, 1997). Ett undvi-

kande beteende kan leda till ett utvecklande av fobi för situationen (Öhman, 1994). 

Tandvårdsrädsla kan uppstå och utvecklas på olika sätt. Vid betingning uppstår ångestreakt-

ioner efter en obehaglig tandvårdssituation (Pipenbring, 1997). Modellinlärning innebär att 

individen lär sig, via iakttagelse av andra, att det är farligt. Tandvårdsrädsla kan också utveck-

las via överföring av information, med negativ klang, kring tandvårdsbesöket (Pipenbring, 

1997). Generell ångest har också visat sig vara en bidragande faktor till utvecklandet av tand-

vårdsrädsla (Bohman, Lundgren, Berggren & Carlsson, 2010; Klingberg, Berggren, Carlsson 

& Noren, 1995).  

 

Prevalensen av tandvårdsrädsla var år 2004 6.5 % bland 15-åringar i Jönköpings kommun 

(Stenebrand et al., 2013). I Sverige har prevalensen uppgetts vara 5.4 - 6.7 % för barn och 

vuxna (Hakeberg, Berggren & Carlsson, 1992; Klingberg, Berggren och Norén, 1994). I 

Skandinavien har prevalensen för tandvårdsrädsla visat sig vara mellan 4 – 20 % hos barn och 

ungdomar (Hakeberg, Hallonsten, Hägglin & Skaret, 2003; Wogelius, Poulsen & Sørensen, 

2003). 

 

Flera studier har gjorts vars resultat indikerar en könsskillnad i rapporterad tandvårdsrädsla 

(Armfield, Spencer & Stewart, 2006; Liddell & Locker, 1997; Moore, Birn, Kirkegaard, 

Brødsgaard & Scheutz, 1993; Smyth, 1993; Stenebrand et al., 2013).  En studie gjord i Sve-

rige mätte tandvårdsrädsla med två olika mätinstrument. Resultatet visade att kvinnor uppgav 

en signifikant högre grad av tandvårdsrädsla än männen, vilket gällde enskilt för varje mätin-

strument samt vid en sammanslagning av båda två (Hakeberg et al., 1992). En studie visade 
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att de kvinnliga deltagarna rapporterade tandvårdsrädsla och rädsla för smärta i samband med 

tandvård, i högre grad än män (Heft, Meng, Bradley & Lang, 2007). 

 

Det finns forskning som rapporterar konsekvenser av tandvårdsrädsla. Undvikande att besöka 

tandvården är en av dem (Armfield, 2013; Bohman et al., 2010). Det undvikande beteendet 

kan således bidra till en sämre oral hälsa (Bohman et al., 2010; Eli, Baht & Blacher, 2004). 

Studier har visat att tandvårdsrädda individer kan ha en större andel saknade tänder, fler ska-

dade tandytor, färre lagade tandytor, mer periradikulära skador och mer markanta bennedbryt-

ningar jämfört med icke tandvårdsrädda individer (Armfield et al., 2009; Eitner et al., 2006; 

Berggren, 2001). Tandvårdsrädsla beskrivs som ett folkhälsoproblem som ger konsekvenser 

på både individ- och samhällsnivå (Abrahamsson, 2000).  

Utländsk bakgrund 

Personer i Sverige med utländsk bakgrund definieras antingen som utrikes födda eller inrikes 

födda med två utrikes födda föräldrar (SCB, 2002). En studie visade att personer med ut-

ländsk bakgrund kan ha ett samband med tandvårdsrädsla. Studiens resultat visade att barn 

som var födda i Turkiet, men bosatta i Sverige, hade mer karies och uttryckte tandvårdsrädsla 

i högre grad, jämfört med de svenskfödda barnen (Mejàre & Mjönes, 1989). Gällande preva-

lensen av tandvårdsrädsla, hos barn och vuxna, är den betydligt högre i vissa länder utanför 

Europa (16 - 39 %) jämfört med Sverige (5.4 - 6.7 %) (Armfield et al., 2006; Hakeberg et al., 

1992; Klingberg et al., 1994; Lee et al., 2007; Taani, 2001). 

Temperament 

Begreppet temperament kan tolkas som en känslomässig egenskap hos individen som är oför-

ändrad över tid och i olika situationer. Temperament särskiljs men samverkar med andra 

egenskaper som motivation, kognition och olika känslor. Interaktionen mellan de olika egen-

skaperna leder individen till ett visst beteende och agerande (Buss & Plomin, 1975; 

Goldsmith, 1987). Psykologerna Buss och Plomin (1975) erhåller en teori där en individs tem-

perament består av fyra delar dvs. emotionalitet, aktivitet, sällskaplighet och impulsivitet 

[EASI]. De samverkar med varandra. Emotionalitet innebär att individen kan ha ett snabbt 

växlande humör, lätt blir upprörd, ledsen eller rädd. Aktivitet innebär att individen alltid är på 

gång och har svårt att sitta still länge samt föredrar mer energiska aktiviteter. Sällskaplighet 

betyder att individen gillar att umgås med andra eller blir lätt vän med folk. Blyghet anses 
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vara en del av temperamentet sällskaplighet och kan definieras som en lägre grad av sällskap-

lighet. Impulsivitet innebär att individen har svårt att reglera självkontroll, kan lätt bli uttråkad 

och har svårt att stå emot frestelser (Buss & Plomin, 1975). 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning, med koppling till studiens syfte, visar vissa samband mellan temperament och 

tandvårdsrädsla hos både barn och vuxna (Klingberg & Broberg, 1998; Lundgren, Elfström & 

Berggren, 2007; Stenebrand et al., 2013; Thomson, Locker & Poulton, 2000). En studie visade att 

tandvårdsrädsla hos barn var kopplat till blyghet och negativa känslor som uppgivenhet (Kling-

berg & Broberg, 1998). En annan studie mätte temperament hos tandvårdsrädda vuxna individer 

med flera typer av mätinstrument och visade samband mellan tandvårdsrädsla och emotionalitet, 

impulsivitet och blyghet (Lundgren et al., 2007). Stenebrand et al. (2013) visade samband mellan 

tandvårdsrädsla hos 15-åringar och de tre temperamenten emotionalitet, impulsivitet och aktivitet.  

 

Resultaten i tidigare studier kring sambandet mellan tandvårdsrädsla och temperament stämmer i 

huvudsak överens med varandra. De signifikanta resultaten skiljer sig dock mellan studierna 

(Klingberg & Broberg, 1998; Lundgren et al., 2007; Stenebrand et al., 2013; ten Berge et al., 

2002; Thomson et al., 2000). 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka samband mellan tandvårdsrädsla och temperament hos 

ungdomar i nionde klass i Jönköpings kommun. 

Frågeställningar 

1. Hur hög är prevalensen av tandvårdsrädsla hos elever i klass nio, i Jönköpings kommun? 

2. Vilken betydelse har kön och utländsk bakgrund gällande tandvårdsrädsla och tempera-

ment? 

Material och metod 

Design och urval 

Studien är en tvärsnittsstudie baserad på ett urval av ungdomar i nionde klass i Jönköpings 

kommun.  

 

Ett stratifierat urval gjordes. Kommunen kontaktades via e-mail för att få information om det 

totala antalet ungdomar i nionde klass som fanns i kommunen. Det totala antalet var 1340 
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ungdomar. Tre högstadieskolor utav sammanlagt elva stycken i kommunen valdes ut. Det tre 

skolorna utgjorde 25 % (n=315) av Jönköping kommuns niondeklassare. Urvalet grundades 

på att de hade högst antal procent elever med utländsk bakgrund (33-51 %) (Tabell I). Inform-

ationen om andelen elever med utländsk bakgrund på skolorna mottogs via kontakt per e-mail 

med kommunen. Rektorerna på samtliga skolor tillfrågades via e-mail om skolorna ville delta 

i studien. Skola 1 och 2 tackade ja och Skola 3 tackade nej till att delta. Totalt sex klasser i 

årskurs nio valdes ut i samråd med respektive rektor utifrån klassens schema och möjlighet att 

ta emot författarna. Det var fyra klasser (n=4x20) på Skola 1 och två klasser (n= 22 + n=26) 

på Skola 2. Totalt 128 ungdomar inkluderades vilket utgjorde 9,5 % av kommunens nionde-

klassare. 

 

Tabell I. Totalt antal elever och elever med utländsk bakgrund på de tillfrågade högstadieskolorna, 

årskurs 7-9. 

Skolor Totalt antal Utländsk bakgrund Utländsk bakgrund % 

Skola 1 240 122 51 % 

Skola 2 767 383 50 % 

Skola 3 344 114 33 % 

 

Genomförande 

Vid det inledande e-mailet gavs en presentation av författarna, vad studiens syfte var och hur 

den skulle genomföras. Följebrev (Bilaga 1) skickades därefter ut via e-mail till rektorerna. 

Efter överenskommelse med rektorerna skulle de ansvara för att kontakta föräldrarna via 

veckobrev för att informera om studien. Föräldrarna fick information i veckobrevet om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när deltagaren ville. Föräldrarna hade möjlighet 

att kontakta skolan om de inte gav samtycke till att deras barn skulle delta.  

 

Författarna besökte skolorna vid överenskommelse. Vid utlämningstillfället av enkäterna god-

kändes genomförandet av studien genom en underskrift av vardera rektor. Under besöket i 

klassrummen gavs en presentation av författarna och information om att deltagandet var fri-

villigt, att deltagandet kunde avbrytas vid önskemål, att all data skulle bearbetas konfidenti-

ellt, vad studiens syfte var och nyttan med studien. Enkäterna delades ut av författarna i klass-

rummen och samlades in direkt på plats när de var ifyllda. Författarna stod kvar i klassrum-

men för att kunna svara på eventuella frågor från eleverna. Information gavs även om att sko-

lorna får ta del av den färdiga studien per e-mail. 
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Mätinstrument 

Tre enkäter innehållande olika självrapporterande frågor användes i studien. Första enkäten 

behandlade bakgrundsvariabler (Bilaga 2) som redogjordes via frågor kring könstillhörighet 

(kvinna, man, annat), ålder och utländsk bakgrund (ja, nej). Den andra enkäten innehöll frågor 

om graden av tandvårdsrädsla (Bilaga 3) och den tredje beträffande olika temperament (Bi-

laga 4). Enkäterna som behandlar tandvårdsrädsla och temperament är validerade, har hög re-

liabilitet och har använts i tidigare forskning (Arnrup, Broberg, Berggren & Bodin, 2007; Jo-

hansson & Berggren, 1992; Shuurs & Hoogstraten, 1993; Skaret, Raadal, Berg & Kvale, 

1998; Skaret, Raadal, Berg & Kvale, 1999; Skaret, Raadal, Kvale & Berg, 2000; Stenebrand 

et al., 2013; Vika, Skaret, Raadal, Öst & Kvale, 2008). Enkäterna kodades för att underlätta 

databearbetning och för möjlighet till jämförelser mellan de två olika skolorna. 

Dental Fear Survey 

Graden av tandvårdsrädsla mäts och värderas med poängsättning med hjälp av Dental Fear 

Survey [DFS] innehållande 20 olika delfrågor. Svarsalternativen i varje fråga rankas från 1-5 

där 5 klassas som den mest intensiva rädslan. Svaren värderas i poäng där rankning 1 värderas 

som 1 poäng, rankning 2 som 2 poäng och så vidare. Tandvårdsrädsla graderas mellan 20-100 

poäng där ≥ 60 poäng skattas som tandvårdsrädsla (Milgrom, Fiset, Melnick & Weinstein, 

1988; Milgrom, Kleinnecht, Elliot, Hsing & Choo-Soo, 1990; Milgrom, Vignehsa & Weins-

tein, 1992; Skaret, 2000). Vid ofullständiga svar i enkäten bör de exkluderas ur kommande 

beräkningar gällande tandvårdsrädsla. 

EASI temperament survey 

”The EAS Temperament Survey for Children” (Buss & Plomin, 1984) mäter temperament hos 

barn och har översatts till svenska (Hagekull & Bohlin, 1990) men reviderats för vuxna 

(Lundgren et al., 2007). Impulsivitet lades sedan till på mätinstrumentet då en slutsats dragits 

om att impulsivitet kan vara ärftligt. Mätinstrumentet utvecklades då från EAS till EASI 

(Buss, 1995). Mätinstrumentet EASI (Buss & Plomin, 1984; Buss & Plomin 1995) mäter fyra 

olika temperament; emotionalitet, aktivitet, sällskaplighet och impulsivitet samt en senare till-

förd del blyghet. Varje temperament beräknas enskilt och har fem delfrågor vardera där varje 

fråga poängsätts genom att rankas på en skala mellan 1 till 5. Rankning 1 innebär “Stämmer 

inte alls” och rankning 5 innebär “Stämmer mycket bra”. Nio av tjugofem frågor är spegel-

vänt formulerade vilket innebär en omvänd poängsättning (5=1, 4=2, 3=3, 2=4, 1=5). Den 

sammanlagda summan av varje temperament divideras med fem för att få ett medelvärde som 
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sedan analyseras (Buss & Plomin, 1984). De frågor som är ofullständigt besvarade, angående 

ett visst eller flera temperament, bör exkluderas enskilt medan övriga temperamentdelar in-

kluderas i beräkningarna. Mätinstrumentet EASI har använts i enkätform i tidigare studier 

(Arnrup et al., 2007; Stenebrand et al., 2013) och dess reliabilitet har kontrollerats (Ste-

nebrand et al. 2013). 

Statistisk analys 

Insamlad data bearbetades i det statistiska dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sience, SPSS, [IBU Corp. Armonk, New York, USA] version 21,0. Deskriptiv statistik ge-

nomfördes på fördelning av bakgrundsvariabler, prevalens av tandvårdsrädsla samt medelvär-

den av DFS- och EASI-poäng kopplat till kön och utländsk bakgrund. Independent sample t-

test samt Mann-Whitney u-test användes som statistisk metod vid analys av skillnader mellan 

olika variabler i tandvårdsrädsla, DFS-poäng och temperament. Testen gav samma resultat, t-

test redovisades endast. Samband mellan tandvårdsrädsla, DFS-poäng och temperament ana-

lyserades via Pearsons korrelationskoefficient. Styrkan av korrelationerna bedömdes genom 

tre nivåer enligt Pallant (2013) då 0,10 – 0,29 innebar en svag korrelation, 0,30 – 0,49 en me-

delstark och 0,50 – 1,0 en stark korrelation. Signifikansnivån i alla statistiska analyser var 

0,05. 

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning av utförandet i studien genomfördes tillsammans med handledare på 

Hälsohögskolan i Jönköping med hänsyn till Inte skada-principen (SBU, u. å). Det bedömdes 

att ingen deltagare skulle komma till skada.  

 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna dvs. informationskravet, samtyckeskra-

vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan enkäten dela-

des ut gavs information till ungdomarna om studiens syfte, hur den genomförs, att deltagandet 

var frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas när som helst om ungdomen önskade, vilket 

stämmer överens med Autonomiprincipen (SBU, u. å). Information gavs även om att enkä-

terna innehas endast av författarna, att de endast används till att svara på studiens syfte, att 

ungdomarna får ta del av studien när den är färdigställd samt att enkäterna makuleras när stu-

dien är färdigställd. Ungdomarnas föräldrar hade möjlighet att maila skolan om de inte gav 

samtycke till att deras barn skulle delta i studien. Ungdomarna bekräftade samtycke genom att 

fylla i enkäten. Ungdomarna i studien är skyddade via personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
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eftersom enkäterna behandlas konfidentiellt och ingen personlig information om deltagaren 

tillhandahålls. Ungdomarna är även skyddade via Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) då ett 

tredje alternativ på kön fanns i enkäten som behandlar bakgrundsvariabler. 

 

Studien syftar till att främja oral hälsa genom att förebygga och minska tandvårdsrädsla, vil-

ket stämmer överens med Godhetsprincipen (SBU, u. å). Enligt Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association Declaration of Helsinki, 1964) ska all medicinsk forskning bidra 

till att skydda liv, hälsa, integritet och värdighet hos människan vilket denna studie tagit i be-

aktande. 

 

En ökad kunskap om tandvårdsrädslans etiologi ökar chanserna till en likvärdig tandvård för 

hela befolkningen, vilket stämmer överens med Rättviseprincipen (SBU, u. å). Alla har rätt, 

enligt tandvårdslagen (SFS 1985:125), till en god och trygg tandvård på lika villkor. 

Resultat 

Av 128 inkluderade ungdomar deltog 111 (86 %) i studien. Bortfallet berodde på frånvaro av 

elever i klassrummen vid tidpunkt för datainsamling. Interna bortfall förekom i några av enkä-

terna, från båda skolorna, då vissa frågor lämnades obesvarade (Tabell II).  

 

Tabell II. Totalt antal inkluderade enkäter och interna bortfall avseende DFS samt EASI (n=111). 

Enkäter DFS Blyghet Emotionalitet Sällskaplighet Aktivitet Impulsivitet 

Inkluderade 97 96 99 91 99 98 

Exkluderade 14 15 12 20 12 13 

 

Fördelningen av deltagande män och kvinnor var lika. Fem ungdomar fyllde i annat som kön. 

Gällande åldersfördelningen var majoriteten ungdomar 15 år (Tabell III).  

Tabell III. Fördelning av ålder och kön hos deltagarna. 

Kön 14 år  15 år  16 år  17år  Total  

Kvinna 2  45  5  1 53 

Man 1 45 6 1 53 

Annat 0 5 0 0 5 

Total 3  95  11 2   111 
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Svarsfrekvensen på frågan om utländsk bakgrund var 99 % då en ungdom lämnade frågan 

obesvarad. Hos det totala antalet deltagare som besvarat frågan (n=110) hade 62 % (n=68) av 

ungdomarna utländsk bakgrund och 38 % (n=42) hade svensk bakgrund. 

Tandvårdsrädsla 

Fördelningen av DFS-summans poäng varierade mellan 20-69 poäng och var snedfördelat åt 

de lägre poängen (Figur I). Tre ungdomar (3 %), två kvinnor och en man, hade ≥ 60 DFS-

poäng och skattades som tandvårdsrädda. Sju ungdomar hade mellan 55-59 poäng. Medelvär-

det av DFS-poäng skiljde sig signifikant mellan kvinnor och män (p=0,044) (Figur II). Kvin-

norna (n=48) hade ett medelvärde på 33,35 och männen (n=45) hade 28,53. Medelvärdet av 

DFS-poäng hos ungdomar som valt annat som kön (n=4) var 23,25. 

 

 

Figur I. Fördelning av DFS-summans poäng (n=97).  Figur II. Medelvärdet av DFS-poäng hos 

de olika könen (n=97). 

 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i konstaterad tandvårdsrädsla eller i medelvärdet 

av DFS-poäng mellan ungdomar med utländsk eller svensk bakgrund. 

Temperament 

Emotionalitet (p=0,000) och aktivitet (p=0,008) skiljde sig statistiskt signifikant mellan kvin-

nor och män. Kvinnorna hade högre medelvärde i emotionalitet (2,79) än män (2,08) och män 

i aktivitet (3,37) jämfört med kvinnorna (3,01). Kvinnorna hade en tendens till högre medel-

värde i blyghet men inte signifikant säkerställt. Signifikanta skillnader fanns mellan annat 

som kön och män gällande temperamentet emotionalitet (p=0,014) där annat som kön hade 
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högre medelvärde. Signifikant skillnad fanns också mellan annat som kön och kvinnor gäl-

lande aktivitet (p=0,023) där annat som kön hade högre medelvärde (Tabell IV). 

 

 

Tabell IV. Medelvärdet av samtliga temperament hos de olika könen. 

Temperament Kön n Medelvärde 

Blyghet Kvinna 49 2,48 

  Man 47 2,18 

  Annat 3 3 

Emotionalitet Kvinna 50 2,79 

  Man 49 2,08 

  Annat 3 3,13 

Sällskaplighet Kvinna 46 3,55 

  Man 45 3,57 

  Annat 3 3,73 

Aktivitet Kvinna 48 3,01 

  Man 51 3,37 

  Annat 2 3,9 

Impulsivitet Kvinna 50 2,56 

  Man 48 2,43 

  Annat 3 3,06 

 

Sällskaplighet skiljde sig signifikant (p=0,027) mellan ungdomar med utländsk (N=55) och 

svensk bakgrund (N=40). Medelvärdet för sällskaplighet var 3,440 hos ungdomarna med ut-

ländsk bakgrund och 3,760 hos ungdomarna med svensk bakgrund. Ett flertal temperament 

hade en statistisk signifikant korrelation med varandra. Blyghet korrelerade negativt med säll-

skaplighet och aktivitet samt positivt med impulsivitet. Emotionalitet korrelerade positivt med 

impulsivitet. Sällskaplighet korrelerade positivt med aktivitet (Tabell VI) 

Tandvårdsrädsla och temperament 

Det fanns inget signifikant samband mellan individer med konstaterad tandvårdsrädsla och 

temperament i studien (Tabell V). Resultatet konstaterade en positiv korrelation mellan DFS-

poäng och blyghet (Tabell VI). 

Tabell V. Temperamentens medelvärde hos tandvårdsrädda respektive icke tandvårdsrädda. 

Temperament Tandvårdsrädd n Medelvärde p-värde SD 

Blyghet Nej 93 2,33 0,545 (ns) 0,7 

  Ja 3 2,6   1,1 

Emotionalitet Nej 96 2,42 0,172 (ns) 0,9 

  Ja 3 3,13   0,3 

Sällskaplighet Nej 88 3,54 0,197 (ns) 0,7 
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  Ja 3 4,06   1,0 

Aktivitet Nej 96 3,19 0,988 (ns) 0,7 

  Ja 3 3,2   0,8 

Impulsivitet Nej 95 2,48 0,332 (ns) 0,8 

  Ja 3 2,93   0,6 

* p ≤ 0.05 

Tabell VI. Korrelationer mellan DFS-poäng och de olika temperamenten.  

  DFS Blyghet 
Emot-

ionalitet 

Sällskap-

lighet 

Aktivivi-

tet 

Impulsivi-

tet 

DFS Korrelation 1 ,227# 0,194 0,118 -0,007 0,21 

  p-värde   0,038* 0,073 0,296 0,951 0,051 

  n 93 84 86 81 87 87 

Blyghet Korrelation ,227# 1 0,169 -,366## -,212# ,328## 

  p-värde 0,038*   0,1 0,001* 0,04* 0,001* 

  n 84 96 96 89 94 93 

Emot-

ionalitet 
Korrelation 0,194 0,169 1 0,009 -0,126 ,209# 

  p-värde 0,073 0,1   0,933 0,22 0,042* 

  n 86 96 99 91 96 95 

Sällskap-

lighet 
Korrelation 0,118 -,366## 0,009 1 ,340## -0,078 

  p-värde 0,296 0,001* 0,933   0,001* 0,466 

  n 81 89 91 91 90 89 

Aktivitet Korrelation -0,007 -,212# -0,126 ,340## 1 -0,102 

  p-värde 0,951 0,04* 0,22 0,001*   0,326 

  n 87 94 96 90 99 94 

Impulsivi-

tet 
Korrelation 0,21 ,328## ,209# -0,078 -0,102 1 

  p-värde 0,051 0,001* 0,042* 0,466 0,326  

  n 87 93 95 89 94 98 

* Korrelation är signifikant vid ≤ 0,05 (2-tailed)  # Svag korrelation 0,10-0,29

    ## Medelstark korrelation 0,30-0,49 

    ### Stark korrelation 0,50-1,0 

 

Diskussion 

Studien visade att tre av det totala antalet ungdomar (n=97) konstaterades vara tandvårdsrädda. 

Inga signifikanta samband fanns mellan konstaterad tandvårdsrädsla och temperament. Signi-

fikanta samband sågs mellan graden av DFS-poäng och blyghet. Den inverkan kön hade, gäl-

lande tandvårdsrädsla och temperament, var att kvinnor hade högre medelvärde i DFS-poäng 

och emotionalitet. Männen hade högre medelvärde i aktivitet. Ungdomar med annat som kön 

hade signifikant högre medelvärde i emotionalitet och aktivitet jämfört med övriga kön. Inga 

samband fanns mellan tandvårdsrädsla och utländsk eller svensk bakgrund. Ungdomar med 
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svensk bakgrund visade sig ha högre medelvärde i sällskaplighet än ungdomar med utländsk 

bakgrund, om än inte så framträdande.  

Metoddiskussion 

Gällande urvalet i studien var ett kriterie att studiegruppen skulle utgöras av ungdomar om-

kring 15 års-ålder för att kunna jämföra resultatet med tidigare studie gjord på ungdomar i 

samma åldersgrupp i Jönköping (Stenebrand et al., 2013). Ett ytterligare kriterie var att studie-

gruppen skulle inkludera individer med både utländsk- och svensk bakgrund då det hade varit 

intressant att se om det fanns eventuella skillnader. För att försäkra sig om att individer med 

utländsk bakgrund skulle inkluderas i studien valdes tre skolor ut i kommunen med högst an-

del elever med utländsk bakgrund.  

 

Istället för att göra ett stratifierat urval av skolor hade ett slumpmässigt urval av fler än tre 

skolor kunnat göras med fler antal elever inkluderat. Dessa faktorer hade kunnat ge ett mer 

representativt urval av ungdomar i nionde klass i kommunen. Ytterligare ett alternativ hade 

varit ett urval av en studiegrupp med individer som redan konstaterats tandvårdsrädda. Med 

en högre prevalens av tandvårdsrädda individer hade studien kunnat designas som en fall- 

kontrollstudie och lättare kunnat svara på syftet. Kontrollgruppen hade utgjorts av en grupp 

individer utan tandvårdsrädsla. Detta alternativ diskuterades tidigare i planerandet av studien 

men ansågs inte möjligt att genomföra på grund av tids- och resursbrist.  

 

Författarna besökte skolorna personligen vilket kan ha gett både positiva och negativa effekter 

gällande svarsfrekvensen och trovärdigheten i svaren. Risken för förlorad svarsfrekvens hade 

troligtvis varit högre om enkäterna delats ut per e-mail eller post. Författarna stod kvar i klass-

rummet under tiden ungdomarna fyllde i enkäterna. Det kan ha bidragit till en ökad svarsfre-

kvens då ingen ungdom i klassrummet avböjde att delta. Ungdomarna kanske inte vågade 

tacka nej till deltagande direkt inför författarna vilket kan ha pressat dem till att delta. En po-

sitiv aspekt av författarnas närvaro i klassrummet var att ungdomarnas frågor gällande enkä-

terna besvarades, vilket ökade chanserna till ökad svarsfrekvens samt trovärdigare svar. För-

fattarnas närvaro i klassrummet kan också ha haft en stressande effekt på ungdomarna och på-

verkat till de interna bortfall som förekom samt hur noggrant ungdomarna svarade på enkä-

terna. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat till de interna bortfallen och svarens trovärdig-

het kan vara brist på motivation hos ungdomarna. Motivationsbristen kan dels bero på att de 
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fasta svarsalternativen i enkäterna kan ha upplevts monotona och att det var ett stort antal frå-

gor i enkäten. Patel och Davidson (2011) betonar vikten av varierade enkätfrågor för att und-

vika bristande motivation hos deltagarna. Deltagarna fick heller inget tillbaka i utbyte av att 

delta i studien, förutom att ta del av studien när den är klar, och var därför kanske mindre mo-

tiverade att engagera sig i den.  

 

Självrapporterande frågeformulär har ansetts vara en användbar teknik för ungdomar och kan 

användas på liknande sätt hos dem som för vuxna (Costa & McCrae, 1994). Ungdomar i se-

nare tonåren har också utvecklat ett abstrakt tänkande (Askland & Sataöen, 2014) vilket kan 

underlätta ifyllandet av frågeformulären. Enkäterna (DFS, EASI) är validerade och anses ha 

en hög reliabilitet (Arnrup et al., 2007; Johansson & Berggren, 1992; Shuurs & Hoogstraten, 

1993; Skaret et al., 1998; Skaret et al., 1999; Skaret et al., 2000; Stenebrand et al., 2013; Vika 

et al., 2008). Dessa faktorer tillsammans bidrar till att mätinstrumenten anses lämpliga som 

metod i denna studie. 

 

Gällande enkäten om bakgrundsvariabler valdes tre svarsalternativ på frågan om könstillhö-

righet (kvinna, man, annat) för att undvika att händelsevis komma att kränka någon ungdom 

gällande könstillhörighet, könsöverskridande uttryck eller identitet, med hänsyn till diskrimi-

neringslagen (SFS 2008:567).  

 

Utländsk bakgrund som variabel valdes med i enkäten som behandlar bakgrundsvariabler för 

att analysera samband mellan utländsk bakgrund, tandvårdsrädsla och temperament. Begrep-

pet utländsk bakgrund är mycket brett, då ungdomar med utländsk bakgrund kan ha rötter från 

alla världens länder. Detta medförde att statistiska slutsatser av samband mellan variablerna 

utländsk bakgrund och tandvårdsrädsla komplicerades. En eventuell slutsats av sambandet 

skulle ha resulterat i en ytlig generalisering då ingen information gavs i enkäten om vilket 

land ungdomen härstammade ifrån. Ett alternativ hade kunnat vara att ha med en till fråga i 

enkäten gällande bakgrundsvariabler, där landet ungdomen härstammar från kunnat anges, för 

att kunna dra tydligare och djupare slutsatser. 

Resultatdiskussion 

Jämförs prevalensen av tandvårdsrädsla i denna studies resultat (3 %) med övriga studier gjorda 

i Sverige (Hakeberg et al., 1992; Klingberg et al., 1994; Stenebrand et al. 2013) så var preva-

lensen halverad. Dock visar studier att prevalensen av tandvårdsrädsla inte minskar trots bättre 
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utvecklade behandlingsmetoder (Hakeberg et al., 2003) vilket gör att det är svårt att dra slutsat-

ser av denna studies resultat. Å andra sidan fick sju ungdomar 55-59 DFS-poäng, vilket är 

mycket nära gränsen till konstaterad tandvårdsrädsla (≥ 60p). Dessa ungdomar upplever troligt-

vis starkt obehag och rädsla i tandvårdssituationen men klassas enligt mätinstrumentet DFS inte 

som tandvårdsrädda. Om dessa ungdomar räknats med i gruppen som konstaterats tandvårds-

rädda hade prevalensen varit 10,3 % och stämt bättre överens med andra studier gjorda i norra 

Europa (Hakeberg et al., 2003). Det kan vara svårt att dra en exakt gräns för vad som är tand-

vårdsrädsla eller inte. Ett annat mätinstrument som mäter tandvårdsrädsla hade möjligen gett 

ett annat resultat.  

 

Det är svårt att dra slutsatser av jämförelser mellan alla tre kön i konstaterad tandvårdsrädsla 

och DFS-poäng, då det var få som angett annat som kön. Därför diskuteras endast skillnader 

mellan kvinnor och män. Dock var antalet individer med konstaterad tandvårdsrädsla få i denna 

studie (N=3) och försvårade en jämförelse mellan könen i det avseendet. Kvinnorna hade emel-

lertid högre medelvärde i DFS-poäng jämfört med männen, vilket även Stenebrand et al. (2013) 

visade. Konstaterad tandvårdsrädsla har förekommit i majoritet hos kvinnor i ett flertal tidigare 

studier (Bedi, Sutcliffe, Donnan & McConnachie, 1992; Bergius, Berggren, Bogdanov & Ha-

keberg 1997; Milgrom et al., 1995; Skaret et al., 1998; Stenebrand et al., 2013; Taani et al., 

2005; ten Berge et al., 2002; Thomson, Poulton, Kruger, Davies, Brown & Silva, 1997). Studier 

och litteratur menar att kvinnor rapporterar tandvårdsrädsla mer frekvent beroende på sociala 

konstruktioner och normer (Craske, 2003; Heft, Meng, Bradley, & Lang, 2007; Pierce & 

Dwight, 1992). Det är mer accepterat för kvinnor att öppet uttrycka känslor kring oro, ångest 

och rädsla (Craske, 2003; Gadbury-Amyot & Williams, 2000; Keogh & Herdenfeldt, 2002). 

Det kan likväl finnas språkliga skillnader mellan könen som begränsar vilka ord som tillåts i 

beskrivandet av tandvårdsrädsla, vilket kan påverka upplevelsen och erkännandet av den (Heft 

et al., 2007). Enligt studier skiljer sig även smärttröskeln hos könen, då kvinnor upplever smärta 

i större utsträckning jämfört med män (Holtzman, Berg, Mann, & Berkey, 1997; Keogh & Her-

denfeldt, 2002). Å andra sidan nämner Pierce och Dwight (1992) att kvinnor förväntas rappor-

tera smärta oftare än män och att smärta är mer accepterat hos kvinnor, likväl beroende av 

sociala konstruktioner. Följaktligen bör omtalade skillnader mellan könen tolkas med försiktig-

het och inte förhastat generaliseras. 

 

Det är viktigt att ha kunskap om temperamentens olika delar och hur de samverkar med 

varandra (Buss & Plomin, 1975) för att erhålla ett bredare perspektiv gällande samband mellan 
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temperament och tandvårdsrädsla. I denna studie hade blyghet en signifikant negativ korrelat-

ion med sällskaplighet, precis som Stenebrand et al. (2013) kom fram till. Det kan förklaras av 

att individer med lägre grad av sällskaplighet har ett mindre intresse för ett socialt umgänge och 

blir troligtvis blygare (Buss & Plomin, 1975). Blyghet korrelerade också negativt med aktivitet, 

precis som Stenebrand et al. (2013) visade. Korrelationen får anses vara svag och en försiktighet 

att dra generella slutsatser är att föredra. En förklaring till att sällskaplighet och aktivitet korre-

lerar skulle kunna vara att kontakt med andra människor kräver en viss aktivitet. Blyghet kor-

relerade även positivt med impulsivitet. Det kan tolkas som att vissa individer är impulsiva 

samtidigt som de har ett mindre behov av social interaktion. 

 

Jämförelser mellan annat som kön och övriga kön i temperamenten försvårades också, då det 

var få som angett annat som kön och betydligt fler som var kvinnor och män. Därför diskuteras 

endast skillnaderna mellan kvinnor och män gällande temperamenten.  

 

Orsaksfaktorer till att kvinnorna hade högre medelvärde av emotionalitet i denna studie kan 

kopplas till olika förväntningar på könen beroende på samhällsnormer, att det är mer accepterat 

för kvinnor att uttrycka emotionalitet (Buss & Plomin, 1975; Craske, 2003; Gadbury-Amyot & 

Williams, 2000; Keogh & Herdenfeldt, 2002). Individen reagerar och beter sig utefter normerna 

för att upprätthålla sin könsroll, vilket resulterar i att könsrollerna uppehålls och tankesättet att 

kvinnor skulle vara mer emotionella vidtar (Buss & Plomin, 1975). Denna studie visade att 

männen hade högre värden av aktivitet, jämfört med kvinnorna, vilket även Buss och Plomin 

(1975) menar. Stenebrand et al. (2013) visade liknande resultat men skillnaden mellan könen 

var inte statistiskt säkerställd. Svårigheter finns att dra slutsatser i ämnet då forskning kring 

genus och orsaker till detta fortgår. 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan ungdomar med svensk- och utländsk bakgrund gäl-

lande sällskaplighet. Ungdomarna med svensk bakgrund rapporterade mer sällskaplighet än 

ungdomarna med utländsk bakgrund. Detta resultat får dock tolkas med försiktighet då inga 

tidigare studier angående sambandet påträffats. 

 

Resultatet konstaterade ett positivt svagt signifikant samband mellan DFS-poäng och blyghet. 

Lundgren et al. (2007) och Klingberg och Broberg (1998) kom fram till liknande resultat, men 

då gällande konstaterad tandvårdsrädsla och blyghet. Enligt Buss och Plomin (1984) kan blyg-

het dels bero på en brist av social träning, som leder till brist på social kompetens. Det kan leda 
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till att individen blir osäker i mötet med andra människor. Förmodligen kan det även ge en 

osäkerhet i tandvårdssituationen hur individen får kontakt med tandvårdspersonalen. Kommu-

nikationssvårigheter och en obehaglig upplevelse kan uppstå som försvårar situationen för in-

dividen. Det kan utveckla en oro eller ångest för att besöka tandvården vilket kan utvecklas till 

ett undvikande beteende. Det undvikande beteendet skulle kunna leda till fobi, enligt Öhman 

(1994).  

 

Det visade sig i denna studie att kvinnor hade signifikant högre grad av DFS-poäng och emot-

ionalitet samt en tendens till högre grad av blyghet, jämfört med männen. I denna studie obser-

verades ett samband mellan blyghet och DFS-poäng, som nämnt tidigare. Konstaterad tand-

vårdsrädsla har tidigare visat sig ha ett samband med blyghet (Klingberg & Broberg, 1998) och 

emotionalitet (Lundgren et al., 2007; Stenebrand et al., 2013). En tanke är att kvinnor på detta 

vis, med högre grad av emotionalitet och blyghet, skulle kunna ha en betydelse i hänsyn till 

temperamentens koppling till tandvårdsrädsla, då tidigare studier visat att kvinnor rapporterat 

mer tandvårdsrädsla, emotionalitet och blyghet jämfört med män (Armfield, Spencer & Ste-

wart, 2006; Klingberg & Broberg, 1998; Liddell & Locker, 1997; Lundgren et al., 2007; Moore, 

Birn, Kirkegaard, Brødsgaard & Scheutz, 1993; Smyth, 1993; Stenebrand et al., 2013). 

Ytterligare forskning 

Tandvårdsrädsla är ett folkhälsoproblem på både individ- och samhällsnivå (Abrahamsson, 

2000). Genom ökad kunskap om tandvårdsrädslans koppling till temperament kan en tidig 

riskbedömning av dessa patienter ske och på så sätt förebygga tandvårdsrädsla och oral ohälsa 

(Armfield et al., 2009; Eitner et al., 2006; Berggren, 2001). En utökad kunskap om tandvårds-

rädslans koppling till temperament ökar då chanserna till en likvärdig tandvård för hela be-

folkningen, som stämmer överens med Tandvårdslagen (SFS 1985:125). 

 

Författarna ville jämföra denna studies resultat med studien som utfördes i Jönköping på samma 

åldersgrupp (Stenebrand et al., 2013). Resultatet i denna studie visade sig delvis stämma över-

ens med resultatet ur Stenebrand et al. (2013). De samband tidigare forskning hittat gällande 

konstaterad tandvårdsrädsla och blyghet hittades också i denna studie men då gällande graden 

av DFS-poäng kopplat till blyghet. Resultatet bör dock ses med försiktighet och det uppmuntrar 

till vidare forskning inom området för att kunna dra säkrare slutsatser.  
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Slutsatser 

Prevalensen av konstaterad tandvårdsrädsla var 3 % hos ungdomarna. Kvinnorna hade högre 

grad av DFS-poäng och emotionalitet, jämfört med männen. Männen rapporterade högre grad 

av aktivitet än kvinnorna. Ungdomar med utländsk bakgrund hade en lägre grad av sällskaplig-

het, jämfört med ungdomar med svensk bakgrund. Konstaterad tandvårdsrädsla hade inget sam-

band med temperament. Ett signifikant samband fanns mellan DFS-poäng och temperamentet 

blyghet.  
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Bilaga 1 

 

  



  

Bilaga 2 

 

Kryssa/skriv ditt svar:     

  

 

1. Kön 

[  ] Kvinna 

[  ] Man 

[  ] Annat 

 

2. Ålder ____ 

 

3. Utländsk bakgrund (med utländsk bakgrund menas att du antingen är född utomlands 

eller född i Sverige men har föräldrar som är födda utomlands) 

[  ] Ja 

[  ] Nej 
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