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Sammanfattning 

   

Bakgrund 

Karies och dålig tandhälsa är en epidemi som drabbar många och främst samhällsklasser med 

små eller inga ekonomiska medel för att söka tandvård. Syftet med litteraturöversikten var att 

undersöka sambandet mellan socioekonomiska förhållanden och dålig tandhälsa. 

Metod  

I databasen PubMed söktes 10 vetenskapliga artiklar som behandlade ämnet socioekonomiska 

förhållanden och dålig tandhälsa. Endast artiklar som berörde Sveriges tandhälsa valdes, alla 

åldrar inkluderades. 

Resultat 

Studien visade att nästan alla artiklar tog upp korrelationen mellan sämre socioekonomiska 

förhållanden och dålig tandhälsa. Mer kunskap om socioekonomiska ojämlikheter behövs för 

ett preventivt arbete. 

Diskussion  

För att minska socioekonomiska svackor krävs kunskap och en mindre dyr tandvård då de 

höga priserna ofta är anledningen att låginkomsttagare drar sig för att uppsöka tandvård trots 

behov. Att kartlägga tandproblemen är av hjälp för att över lång tid se trender och kunna 

arbeta preventivt. 

Nyckelord  

Sweden, oral health, karies, socioekonomi, prevention. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Introduction  

Caries and poor oral health is an epidemy that affects many people and especially lower 

classes in society with small or non exiting financial measures to seek dental care. The aim 

with this overview was to look at the connection between bad socioeconomic aspects and 

poor oral health. 

Method 

10 scientific articles that treated the subject socioeconomic aspects and poor oral health were 

searched for in the database PubMed. Only articles regarding Swedish oral helath were 

chosen, all ages included. 

Result 

This study showed that almost every article brought up the correlation between bad 

socioeconomic relations and bad oral health. More knowledge about socioeconomic 

inequalities is needed in order to work in a preventive way. 

Discussion 

To even out socioeconomic inequalities knowledge is needed and a less expensive dental care 

because the reason low income gropus avoid seeking dental care is because they can not 

afford it even if they need it. Mapping out tooth issues is helpful to be able to detect trends 

over a long time in order to work preventively. 

Keywords 

Sweden, oral health, karies, socioekonomi, prevention. 
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Inledning  

I Sverige är från och med 2018 tandvården gratis till det året patienten fyller 23 år 

(Tandläkartidningen, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2013) blir tandhälsan i Sverige bättre men 

ändå finns det stora socioekonomiska skillnader på medborgarnas tandhälsa och många 

undviker att uppsöka tandvård trots behov. Anledningen är vanligtvis att individen inte har 

råd att betala för tandvården. Enligt en undersökning av Folkhälsomyndigheten (2017) visade 

enkätundersökningen Hälsa på lika villkor 2016 att 7 procent av kvinnorna och 9 procent av 

männen hade dålig tandhälsa bland Sveriges befolkning.  

Wamala, Merlo, & Boström (2006) nämner att det inte finns lika mycket forskning på 

sambanden mellan socioekonomiska skillnader och dålig tandhälsa som det finns mellan 

socioekonomiska skillnader relaterat till cancer och hjärt- & kärlsjukdomar. Förhoppningen är 

att detta arbetet kan belysa ämnet och öka intresset för socioekonomiska samband till dålig 

tandhälsa. Att studera ojämlikheter i befolkningens tandhälsa är intressant ur ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv, detta för att hitta bakomliggande orsaker så att preventiva 

åtgärder kan tas till. Det behövs mer forskning för att de sociala klyftorna skall jämnas ut 

(Hakeberg & Boman, 2018).  

Förtydligande av begrepp 

Statistiska centralbyrån (2018) förklarar socioekonomisk indelning (SEI) som en 

klassifikation som främst baseras på uppgifter om en individs yrke. I detta examensarbete 

kommer begreppet användas som ett samlingsnamn för att peka ut en individs sociala och 

ekonomiska kapital, det vill säga om individen har eftergymnasial utbildning och en 

ekonomisk situation som gör att den kan betala nödvändiga utgifter för att må bra, kommer 

den benämnas som att den är från ett socioekonomiskt bättre förhållande. Om en individ har 

ekonomiska bekymmer och måste avstå från nödvändiga utgifter som till exempel tandvård 

kommer den benämnas som att den är i ett socioekonomisk sämre förhållande.  

Världshälsoorganisationen (WHO) förklarar ordet hälsa som ”ett tillstånd av fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom”. Tandhälsa inkluderas i detta 

begrepp och är en viktig del av det allmänna hälsotillståndet hos en individ (Socialstyrelsen, 

2013). Dålig tandhälsa är i denna litteraturöversikt ett ord som beskriver att en individs tänder 

orsakar fysiska, mentala eller sociala problem.   
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Bakgrund  

Majoriteten av Sveriges befolkning upplever att de har relativt god tandhälsa.  

Även om tandhälsan förbättras i Sverige finns det fortfarande socioekonomiska skillnader i 

både tandhälsa och hur ofta individer besöker tandvården. Generellt anser arbetssökande och 

personer födda i ett annat land än Sverige att de har sämre tandhälsa och de undviker i större 

utsträckning att uppsöka tandvård (socialstyrelsen, 2013). 

Boman & Hakeberg (2018) visade i en undersökning att ju lägre inkomsten var desto sämre 

var den tandhälsan skattad.  

Statistik  

Folkhälsomyndigheten (2017) visade enkätundersökningen Hälsa på lika villkor 2016 att 7 

procent av kvinnorna och 9 procent av männen upplevde dålig tandhälsa bland Sveriges 

befolkning. Enligt socialstyrelsen (2017) besökte 77% av den vuxna befolkningen i Sverige 

tandvården mellan 2014 och 2016. 81% av kvinnorna och 74% av männen i befolkningen 

besökte tandvården den 3-årsperioden och akuta tandvårdsbesök är dubbelt så vanliga hos 

personer som inte har eftergymnasial utbildning. Mellan 2014 och 2016 hade endast 5 % av 

de som sökte akut tandvård eftergymnasial utbildning. 11 % av de akut sökande hade 

förgymnasial utbildning. 

 

Personer i åldrarna 70-79 besöker tandvården allra mest, 89 % under denna 3-årsperiod och de 

som går på minst tandvårdsbesök är i åldrarna 20-29 år (Socialstyrelsen, 2017). 

Den dåliga tandhälsan hos barn och ungdomar minskar, 2011 var 65 % 12-åriga barn i 

Sverige kariesfria. Mellan landstingen varierade dock siffrorna mellan 59 och 73 % kariesfria 

12-åringar det året (socialstyrelsen, 2013). Att vara kariesfri tyder på en relativt god tandhälsa 

då karies ofta har en stor del i dålig tandhälsa.  
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Inkomst   

Enligt Naidoo & Wills (2005) är inkomst en väldigt viktig bestämmelsefaktor för bra hälsa 

eftersom en inkomst möjliggör livsförenklande komponenter såsom vård, fordon, bostad eller 

bra mat. En låginkomsttagare kan ha sämre medel för att kunna ta sig till tandvården eller 

betala för ett tandvårdsbesök. Andås & Hakeberg (2014) visar i sin undersökning att det 

främst är välutbildade kvinnor som använder sig av tandvårdsförsäkring. För att få använda 

sig av tandvårdsförsäkring görs en undersökning och sedan klassas patienten in i en av fem 

riskgrupper. Ju högre riskgrupp en person hamnar i, desto dyrare är försäkringen och det är 

inte något som alla är beredda att betala, speciellt inte en låginkomsttagare. 

Kostvanor 

Kostvanor anknutet till ekonomi spelar roll i hur tandhälsan utvecklas hos människor.  

WHO (2017) menar att dålig tandhälsa är resultatet av för mycket socker i mat och dryck. De 

säger även att en reducering av dagligt sockerintag från 10 % till 5% av dagligt energiintag 

kommer vara av positiv effekt senare i livet. Naidoo & Wills (2015) säger att kosten är en 

väsentlig hälsofaktor och att dålig ekonomi direkt påverkar valet av mat. Människor i lägre 

socioekonomiska skikt får i sig mer mättat fett och socker och de äter upp till 50% mindre 

frukt än personer i höga inkomstgrupper. Grönsaker och frukt behöver alltså bli mer 

lättillgängligt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Socialt kapital  

Wramner., Wramner., & Wramner (2017) tar upp en av hälsans bestämningsfaktorer, socialt 

kapital. Socialt kapitals mening är att vara omgiven av ett socialt stöd, bra relationer och 

attityder som leder till social utveckling. Folkhälsovetenskapen har uppmärksammat att hälsa 

inte bara påverkas av biologiska och genetiska faktorer utan även av samhällsklass, 

ekonomisk status och socialt stöd och dessa faktorer kan bidra till sämre tandhälsa. Hakeberg 

& Boman (2018) visar att ju högre samhällsklassen var desto högre var munhälsan skattad av 

de tillfrågade. Wramner et al (2017) nämner förklaringsmodellen social position som 

beskriver att ju högre utbildning och yrke en person har, desto lägre hälsorisker utsätts den 

för. 
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Tandvårdsreformen år 2008 

2008 gjordes en tandvårdsreform (prop. 2007/8:49) som ändrade det statliga tandvårdsstödet. 

Från att det var försäkringskassan som prövade vilken typ av tandvård patienten behövde blev 

det vårdgivarens ansvar att bedöma vilken tandvård som enligt det nya regelverket hade rätt 

till ersättning. Sveriges medborgares tandhälsa började då följas på individnivå. Antal 

kvarvarande tänder och antal intakta tänder på alla som tar del av det allmänna 

tandvårdsbidraget började rapporteras till socialstyrelsens tandhälsoregister. Detta har visat en 

förbättring i tandhälsa mellan 2009 och 2016. Speciellt på äldre personer över 65 år syns en 

positiv utveckling och det tros bero på att amalgamfyllningar minskar i antal och därmed 

minskat behov av att göra om fyllningar (Regeringen, 2018).   

Målet för tandvården är enligt tandvårdslagen (1985:25) en god tandhälsa och lika villkor för 

hela befolkningen. Det statliga tandvårdsstödet är till för att locka människor till regelbundna 

tandvårdsbesök och till personer med större tandvårdsbekymmer ska tandvårdsstödet hjälpa 

patienten att betala sin tandvård (Regeringen, 2018).   

Statligt tandvårdsstöd  

Tandvård är i Sverige gratis tills det året patienten fyller 23 år Tandläkartidningen (2015). 

Det finns tre olika tandvårdsbidrag i Sverige: allmänt tandvårdsbidrag är från och med den 15 

april 2018 600 kronor per år till och med det året personen fyller 29 och från och med det året 

patienten fyllt 65. För alla mellan 30 och 64 år är bidraget 300 kronor per år. Särskilt 

tandvårdsbidrag ges till patienter som har en sjukdom eller är rörelsehindrade på så vis att de 

riskerar sämre munhälsa, och i detta bidrag ges 600 kr två gånger per år. Skyddet mot höga 

tandvårdskostnader finns för att personer med stort tandvårdsbehov ska kunna ha råd att få 

vård. Även om tandvårdbidrag delas ut betalar patienten alltid en del av tandvårdsbesöket 

själv (Regeringen, 2018). 
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Landstingets tandvårdsstöd  

Utöver det statliga tandvårdsstödet finns även landstingets tandvårdsstöd. Det är till för 

grupper som av olika skäl behöver mer tandvård. Tandvård vid långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning (F-tandvård) är ett speciellt tandvårdsstöd som är avsett för grupper i 

särskilt behov av tandvård som till exempel personer med funktionsnedsättningar eller 

långvarig sjukdom. Detta på grund av att de då kan ha svårigheter att sköta sina tänders 

hygien. Nödvändig tandvård (N-tandvård) är till för att förbättra förmågan att tala eller äta. 

Nödvändiga procedurer som karieslagning eller tandlossning ingår men behandling av 

fastsittande protetik ingår inte. Särskilda tandvårdsåtgärder som ett led i en 

sjukdomsbehandling (S-tandvård) är ett stöd som ges till patienter som genomgår en 

medicinsk behandling som inte får äventyras. Oralkirurgi kan ingå i denna kategorin 

(Regeringen, 2018). 

Tandvårdsutgifter i Sverige 

År 2015 var tandvårdsutgifterna i Sverige enligt statistiska centralbyrån och försäkringskassan 

27 miljarder kronor. De statliga kostnaderna var 5,3 miljarder kronor, landstingens kostnader 

var 6,1 miljarder kronor, kommunernas kostnader var 7 miljoner kronor och hushållens 

utgifter var 15,3 miljarder kronor vilket innebär att hushållen själva står för 61 procent av 

kostnaderna. Tandvård är relevant ur ett folkhälsoperspektiv då det kostar samhället stora 

summor och det blir en klassfråga att söka tandvård. Låter man bli att söka vård på grund av 

små ekonomiska marginaler kan det komma att kosta samhället ännu mer då tandvården blir 

extra dyr och ingreppen blir extra komplicerade ju längre tiden går mellan tandvårdsbesöken 

(Regeringen, 2018). 

Förebyggande åtgärder 

Enligt WHO (1986) är hälsofrämjande arbete en process som ger människor möjlighet att öka 

kontrollen över sin egen hälsa och att förbättra den (Wramner et al, 2017). 

WHO (2017) anser att det borde vara av högsta prioritet att hitta strategier för att reducera 

intaget av socker. Föräldrar upplärda i oral hygien och interventioner i fluoranvändning skulle 

också vara av stor vikt enligt WHO (2017).  
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Dålig tandhälsa är ojämnt fördelat över landet och i en undersökning gjord av Strömberg, 

Holmén, Magnusson, & Twetman (2012) visade sig geografisk kartläggning, även kallat Geo-

mapping vara en bra metod för att ha översikt över hur kariesprevalensen i Halland ändrades 

och flyttade över tiden. Detta är ett epidemiologiskt sätt att övervaka trender för att resurser 

ska kunna fördelas till de områden som behöver mest hjälp.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sambandet mellan socioekonomiska 

förhållanden och dålig munhälsa i Sverige och hur det kan förebyggas.  

Metod  

Design 

En litteraturöversikt har gjorts genom sökande av 10 vetenskapliga artiklar.  

Datainsamling kan enligt Forsberg & Wengström (2013) göras på olika vis, 

journalgranskning, provtagningar eller frågeformulär men i denna litteraturstudie har 

insamling endast skett genom journalgranskning. Reliabiliteten visas genom graden av 

överensstämmelse mellan de 10 artiklarna. Ju högre reliabilitet desto högre grav av tillit för 

resultatet. Det är även viktigt att valda artiklar inte har några etiska konflikter, att de alltså är 

etiskt granskade. 

Datainsamling och urval  

Litteraturöversikten gick tillväga genom systematiskt sökande av 10 lämpliga vetenskapliga 

artiklar på sökmotorn Pubmed som är inriktad på biomedicin och medicin. Eftersom Pubmed 

är just inriktat på dessa ämnen föll det sig naturligt att söka alla artiklar där då valt ämne är 

just medicinrelaterat. Sökord som caries, dental care, socioeconomic, socioeconomic 

differences, dental hygiene, Sweden och AND användes i sökandet av artiklar.  

Enligt exlusionskriterier fick inga artiklar vara för gamla, bara en artikel var äldre än sex år. 

Undantaget var från 2006 och eftersom den talade om socioekonomiska skillnader och 

verkade intressant och relevant valdes den med trots ett lite äldre datum. Först valdes artiklar 

från hela världen men 2018-06-05 gjordes nya sökningar och alla artiklar som inte var från 

svenska undersökningar slängdes och ersattes med svenska artiklar.  
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Det blev alldeles för brett och svårt att få en röd tråd när artiklarna kom från olika håll på 

jordklotet och en anledning kan ha varit att tandhälsan ser väldigt olika ut beroende på vilket 

land som undersöks. Svenska artiklar gjorde att arbetet såg mer intressant ut för en svensk 

medborgare att läsa. Enligt inklusionskriterier valdes endast artiklar som innehöll 

undersökningar eller interventioner och alla artiklar var vetenskapliga originalartiklar som var 

etiskt granskade och peer rewiewed. Ingen specifik ålderskategori valdes eftersom syftet var 

att förstå vilka bakomliggande socioekonomiska orsaker som kan ligga till grund för dålig 

tandhälsa. 

 

Artiklarna som valdes ut kunde på olika vis besvara syftet, att förstå om det finns ett samband 

mellan dålig tandhygien och dåliga socioekonomiska förhållanden. I val av artiklar fanns 

tanken att försöka hitta artiklar som inte bara handlar om kopplingar mellan dålig oral hygien 

och socioekonomiska förhållanden. Detta på grund av att syftet är att få reda om det kan 

finnas något annat som är bidragande orsak till dåliga tänder. Det var inte lätt då de flesta 

artiklar tog upp ämnet socioekonomiska förhållanden. 

Databearbetning  

De valda artiklarna lästes igenom en och en och enligt Forsberg & Wengström (2013) gjordes 

en innehållsanalys. Det vill säga att artiklarna lästes systematiskt och klassificerades för att 

kunna identifiera teman och gemensamma nämnare mellan artiklarna. En analys görs för att 

kunna hitta den viktigaste informationen och lyfta fram den samt hitta mönster och 

gemensamma nämnare som kan göra artiklarna mer tillförlitliga. Ju fler artiklar som kommer 

fram till liknande resultat desto mer pålitligt blir själva resultatet. Artiklar valdes bort om de 

inte innehöll en fullständig resultatdel då de inte var intressanta för att forma ett resultat på 

själva frågeställningen av denna litteraturöversikt. Ytterligare artiklar fick då sökas när 

förvalda artiklar valdes bort. Gemensamma nämnare mellan artiklarna formades till flera 

kategorier som sedan lyftes upp i resultatdelen för att svara på syftet. De gemensamma 

nämnarna valdes genom att de var återkommande ord i flera artiklar. Det vanligaste ordet som 

fanns med i nästa alla artiklar var socioekonomiska skillnader och ekonomiska anledningar 

till att undvika tandvård. Geografisk kartläggning var ett begrepp som också kom upp i mer 

än en artikel. 
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Etiska aspekter  

I en allmän litteraturstudie på redan befintliga undersökningar är etiska aspekter redan 

genomtänkta så förutom att uppvisa källor för all information och sanningsenligt och opartiskt 

försökt lägga fram rätt information har inga etiska aspekter tilltagits. I sökning av 

vetenskapliga artiklar har i så stor mån som möjligt etiskt övervägda artiklar valts ut och 

enligt Forsberg & Wengström (2013) är det även viktigt att inte fuska eller utesluta källor när 

det handlar om medicinsk forskning. Att inte förvränga tolkningen av data är viktig och ett 

försök att alltid vara opartisk i läsandet och belysa olika svar angående frågeställningen har 

gjorts för att undvika att vinkla resultatet. Källor har efter bästa förmåga lagts in i löpande text 

och i källhänvisningar. En tanke har lagts på den egna förförståelsen och att försöka hålla sig 

översiktlig. 

Resultat 

De tio analyserade artiklarna presenteras nedan i två tabeller (se tabell 1 och 2). 

Jämförelser av artiklarna visade flera gemensamma nämnare som har formats till teman som 

presenteras under tabellerna.  

De fyra teman som formades är: Ekonomiska aspekter, Livsstil och konsumtion, Egenvård 

och Förebyggande arbete.  
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Tabell 1, sammanställda artiklar  
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Författare  Titel Publik

ationså

r 

Sökdatum Antal 

resultat 

på 

sökning 

Antal 

deltagar

e 

Kort beskrivning 

Andrén. A., C. 

& Hakeberg. M.  

Who chooses prepayed 

dental care? A baseline 

report of a prospective 

observational study. 

2014 2018- 

06- 

05 

7 13,719 En undersökning 

på vilka som 

använder sig av 

tandvårdsförsäkri

ng.  

Wamala. S., 

Merlo. J. & 

Boström. G. 

Inequity in access to 

dental care services 

explains current 

socioeconomic 

disparities in oral health: 

The Swedish National 

Surveys of Public Health 

2004–2005 

2006 2018- 

06- 

05 

7 73,330 Sökandet efter 

samband mellan 

dålig tillgång till 

tandvård och 

socioekonomiska 

förhållanden. 

Hedayati-

Hajikand. T., 

Lundberg. U., 

Elde. C. & 

Twetman. S 

 

Effect of probiotic 

chewing tablets on early 

childhood caries – a 

randomized controlled 

trial 

2015 2018- 

06- 

05  

7 138  En undersökning 

där småbarn gavs 

probiotiska 

tabletter för att 

förhindra 

kariesutveckling. 

Östeberg. A-L., 

Bengtsson. C., 

Lissner. L. & 

Hakeberg. M 

 

Oral health and obesity 

indicators 

2012 2018- 

06- 

05  

9 1462 En undersökning 

för att se om det 

finns något 

samband mellan 

fetma och dålig 

munhälsa. 

Holmén. A., 

Strömberg. U., 

Magnusson. K. 

& Twetman. S. 

 

Tobacco use and caries 

risk among adolescents – 

a longitudinal study in 

Sweden 

2013 2018- 

06- 

05 

4 10,068 En undersökning 

för att hitta något 

samband mellan 

tobaksanvändning 

och ökad 

kariesrisk. 



Tabell 2, sammanställda artiklar  
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Författare  Titel  Publika

tions år  

sökd

atu

m 

Antal 

resultat  

på 

sökning 

Antal 

deltagar

e 

Kort beskrivning 

Molarius A, 

Simonsson B, 

Lindén-Boström 

M, Kalander-

Blomqvist M, 

Feldman I, 

Eriksson HG. 

Social inequalities in 

self-reported 

refraining from health 

care due to financial 

reasons in Sweden: 

health care on equal 

terms? 

2014 201

8-

06-

04 

113 38,536 Sociala skillnader på 

egenrapporterad 

munhälsa. 

Strömber. U., 

Holmén. A., 

Magnusson. K. & 

Twetman. S 

 

 

Geo-mapping of time 

trends in childhood 

caries risk a method 

for assessment of 

preventive care 

2012 201

8- 

06- 

05 

9 9973 En epidemiologisk 

undersökning där 

geografiska kartor görs 

för att se var det behövs 

mest tandvård och 

preventionsarbete.  

 

Holmén. A., 

Strömberg. U., 

Håkansson. G. 

&Twetman. S 

Effect of risk-based 

payment model on 

caries inequalities in 

preschool children 

assessed by geo-

mapping. 

2018 201

8- 

06- 

05 

5 10,927 En undersökning för att 

se skillnader mellan 

nyanlända barn och 

infödda svenska barns 

tänder. 

Hakeberg. M. & 

Wide Boman. U 

 

Self-reported oral and 

general health in 

relation to 

socioeconomic 

position 

 

2017 201

8- 

06- 

05  

64 3500 En enkätstudie där 

människor fick skatta 

sin orala hälsa och 

generella hälsa i 

relation till sin 

socioekonomiska 

position. 

Molarius. A., 

Engström. S., 

Flink. H., 

Simonsson. B. & 

Tegelberg. Å. 

Socioeconomis 

defferences in self-

rated oral health and 

dental care utilisation 

after the dental care 

reform in 2008 in 

Sweden. 

2014 201

8- 

06- 

05 

7 5999 En undersökning för att 

se om det finns 

socioekonomiska 

skillnader i 

tandvårdsanvändning 

efter tandvårdsreformen 

i Sverige 2008. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molarius%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simonsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lind%C3%A9n-Bostr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lind%C3%A9n-Bostr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalander-Blomqvist%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalander-Blomqvist%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feldman%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468266


Tema 1: Ekonomiska aspekter 

I flera av artiklarna härleds tandhälsa direkt till ekonomiska aspekter. Det vill säga om 

individen har råd att prioritera tandvård. Andrén & Hakeberg (2014) visar i sin undersökning 

att de som valde att använda sig av tandvårdsförsäkring var främst kvinnor med 

eftergymnasial utbildning. Andrén & Hakeberg (2014) kom också fram till att ekonomin 

spelade en central roll i tillgång till tandvård.  

Ju sämre det socioekonomiska förhållandet var desto högre var den dåliga tandhälsan. 

Tillgången till tandvård visade sig också vara lägre och individer från dåliga socioekonomiska 

förhållanden var 7-9 gånger mer benägna att undvika att söka tandvård, det på grund av 

ekonomiska skäl.  

I undersökningen gjord av Molarius, Engström, Flink, Simonsson & Tegelberg (2014) fick 

12,235 svenska medborgare fylla i blanketter för att skatta sin tandhälsa och 75% av de 

svarande skattade sin tandhälsa till att vara relativt god. De som oftast skattade sin tandhälsa 

högre var högutbildade och 8% svarade att de undvek att uppsöka tandvård på grund av sin 

ekonomi. De som undvek att söka tandvård var i högre grad outbildade, ensamstående, 

sjukskrivna eller födda i ett land utanför Sverige. De som lät bli att svara på enkäten var till 

största andel utlandsfödda män. Hakeberg & Wide Boman (2017) nämner i deras 

undersökning att tandhälsa är starkt kopplat till socioekonomiska aspekter. De tillfrågade 

individerna fick skatta sin tandhälsa och det visade sig att de som tjänade mindre än 200.000 

kr/ år skattade sin tandhälsa till sämre än de som tjänade mer. Ekonomiska aspekter var den 

huvudsakliga aspekten till en sämre tandhälsa. Molarius, Simonsson, Lindén-Boström, 

Kalander-Blomkvist, Feldman & Eriksson (2014) visar också sambandet ekonomiska aspekter 

knutna till att söka tandvård. I deras undersökning svarade 10% att de hade undvikit att 

uppsöka tandvård på grund av att de inte hade råd. Även I denna studie visade det sig att de 

som i största mån drog sig för att söka tandvård kom från lägre socioekonomiska skikt. 
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Tema 2: Livsstil och konsumtion 

Livsstilsvanor och konsumtion spelar en roll i befolkningens tandhälsa. Vad en individ väljer 

att konsumera kan ha en direkt påverkan på tänderna. I en undersökning gjord av Östberg, 

Bengtsson, Lissner & Hakeberg (2012) hittades samband mellan fetma och dålig tandhälsa. 

Det fanns även en koppling mellan låg socioekonomisk status och fetma och individer som 

var överviktiga gick i mindre mån till tandvården. Undersökningen menar att detta kan 

förklaras med att ta hand om den orala hälsan är kopplat till andra livsstilsvanor. 

Holmén, Strömberg, Magnusson & Twetman (2013) visar ett samband mellan 

tobaksanvändning såsom cigaretter och snus och dålig tandhälsa. Ungdomar mellan 16 och 19 

år undersöktes och ett samband hittades i dåliga socioekonomiska områden. Det visade sig 

dock även finnas samband i alla samhällsskikt.  

Tema 3: Egenvård  

Andrén & Hakeberg (2014) visade i sin undersökning om vilka som använder 

tandvårdsförsäkring att de som gjorde det även tog bättre hand om sig själva på andra vis. 

Förutom att de var mer välutbildade, fler kvinnor än män, hade de hälsosammare vanor och 

större motivation till att följa egenvårdstips. De bedömde även att tandstatus var av vikt för 

deras välmående. Molarius et al (2014) nämner att individer med lägre socioekonomisk 

position tenderar att skatta sig till att inte behöva lika mycket omsorg vad gäller deras 

tandhälsa. Hedayati-Hajikand, Lundberg, Eldh & Twetman (2015) undersökte sambandet 

mellan att ge probiotiska tuggtabletter till 2-åriga barn och förhindrandet av kariesutveckling. 

Undersökningen var i syfte att se om egenvård i form av att dela ut probiotiska tabletter kunde 

ha en positiv inverkan på barnens tandhälsa. Probiotiska bakterier ska ändra munfloran så att 

saliven inte blir lika skadlig för tänderna och det visade sig att barnen som fick en tablett om 

dagen i ett år hade mindre kariesutveckling än kontrollgruppen.  

Tema 4: Förebyggande arbete 

Även om den större delen av Sveriges befolkning skattar sin tandhälsa till att vara ganska bra 

finns det socioekonomiska skillnader och socialt utsatta personer löper större risk att inte ha 

råd med sin tandvård.  
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Det finns tydliga skillnader mellan vuxna medborgare och de som har svårare att ta sig till 

tandvården är socialt utsatta människor. Invandrare, ensamstående, låginkomsttagare, 

sjukskrivna, arbetslösa eller socialbidragstagare som inte har chansen att ta emot en större 

summa pengar i månaden är speciellt utsatta när det gäller att kunna betala sin  

tandvård. Därför är det av stor vikt att arbeta preventivt så fler kan få tillgång till tandvård 

(Hakeberg & Boman, 2018). Epidemiologiska undersökningar såsom geografisk kartläggning 

(geo-mapping) har visat sig vara effektivt just i förebyggande syfte. Strömberg et al (2012) 

och Holmén, Strömberg, Håkansson & Twetman (2018) nämner i sin undersökning att 

fördelarna med geo-mapping är att en kartläggning under en längre period kan göras i en viss 

region. På så vis kan trender följas och när kariesprevalensen rör på sig geografiskt syns det i 

kartläggningen.  

 

Holmén et al (2018) gjorde en geografisk kartläggning över kariesprevalensen hos 3-6 åriga 

barn i Halland. Studien visade att utlandsfödda barn hade ca 4 gånger större kariesprevalens 

än de svenskfödda barnen. Geo-mapping används för att staten ska se vart resurser behöver 

fokuseras och det är även till för att kunna kartlägga om interventioner haft någon verkan 

(Strömberg et al 2012). 

En förebyggande intervention gjordes av Hajikand-Hedayati et al (2015) där probiotiska 

bakterier I tablettform delades ut under ett års tid för att se om det kunde förebygga karies i 

småbarns tänder. Probiotiska bakterier ska ändra munfloran och göra saliven mindre farlig för 

tänderna. Barnen delades in i en test- och en placebogrupp och efter ett år var kariesökningen 

signifikant lägre i testgruppen jämfört med placebogruppen. Resultat pekar på att det går att 

motverka kariesökning.  

Andrén & Hakeberg (2014) säger att det är en väldigt svår utmaning att försöka motivera 

patienter till att skaffa sig bra tandvårdsrutiner. Chansen är större att en patient lyssnar på sin 

tandvårdare om hon är en välutbildad kvinna som tränar, är rökfri, skattar sin tandhälsa till att 

vara viktig och är villig att följa tips om egen tandvård. Enligt Molarius et al (2014) går det 

emot det nationella målet för Sveriges hälsovårdssystem att de mest behövande avstår från att 

söka tandvård på grund av ekonomiska skäl. Detta pekar på att något inte är jämlikt och att 

något måste göras för att alla ska ha råd att uppsöka tandvård.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Sökorden kombinerades ihop för att inte få för många träffar. De tre viktigaste sökorden i 

kombination var sweden AND caries AND socioeconomic. När dessa sökord kombinerades 

var det lätt och överskådligt att hitta intressanta artiklar som hade stor chans att svara på 

syftet. En litteraturstudie kan omedvetet belysas från olika håll även om det inte är tanken från 

början, så hade till exempel andra sökord valts såsom tandhälsa och psykisk sjukdom så hade 

fokus legat på att hitta samband mellan psykisk sjukdom och dålig tandhälsa. Det finns 

kanske andra anledningar till dålig tandhälsa men eftersom intresset låg i att få reda på 

information om just socioekonomiska samband så kan andra artiklar ha förbisetts omedvetet. 

Det flest träffar hittades när ordet socioekonomi inkluderades. Artikeln med flest sökresultat 

hade 101 träffar och den artikel som hade minst träffar hade 4 sökresultat. De valda artiklarna 

pekade entydigt åt samma håll angående resultat och ett starkt samband mellan dålig 

tandhälsa och socioekonomiska förhållanden visades. Det fanns inte en artikel som inte 

nämnde sambandet. Det gav en helhetsbild (utan att kunna gå in för djupt i området på grund 

av tidsbrist) på hur det faktiskt ser ut i Sverige idag med tandhälsan.  

 

De valda artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa artiklar och enligt Forsberg & 

Wengström (2013) kan det ge en större bild av problemet då både större epidemiologiska 

studier gjorts såväl som kvalitativa undersökningar med orala tandvårdsgenomgångar och 

intervjuer. Kvantitativa undersökningar kan visa samband mellan två olika fenomen och det 

ger mätbara resultat som kan användas till att testa hypoteser och är mer deduktiva medan 

kvalitativa undersökningar är mer induktiva. De går mer in på djupet än på bredden och 

undersöker hur deltagarna upplever fenomenet. Det är mer personligt då upplevelser är 

subjektiva.  

 

Wamala et al (2016) nämner att inte alla valde att svara på enkäten i undersökning och den 

främsta anledningen var män i dåliga sociala förhållanden och invandrare som kanske inte 

kunde språket alltför väl och det bör tas i akt när enkäter utvärderas.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att hitta samband mellan dålig tandhälsa och 

socioekonomiska skillnader i Sverige, och även se hur det kan förebyggas. Samtliga artiklar 

visade ett tydligt samband mellan socioekonomiska skillnader och sämre tandhälsa. 

Resultaten artiklarna kom fram till var upprepade gånger desamma. Enligt Andrén et al 

(2014) uppsöker välutbildade medborgare, främst kvinnor tandvård oftare än individer som 

bor i sämre socioekonomiska områden och som inte har eftergymnasial utbildning.  

Trots behov undviker många att uppsöka tandvård och förklaringen är ofta att individen inte 

har det tillräckligt bra ekonomiskt för att kunna betala sin tandvård. Att avstå från tandvård 

kan leda till högre kostnader för staten och patienten när det blir akut behov av dyra 

procedurer.  

Enligt Molarius et al (2017) går det emot det nationella målet (att alla ska få en jämlik vård) 

för Sveriges hälsovårdssystem eftersom de mest behövande avstår från tandvård.  

Det spelar alltså roll vilken social klass en person befinner sig i när det kommer till deras 

tandhälsa och hur ofta de uppsöker tandvård. Detta pekar rakt mot att något bör göras 

eftersom inte alla medborgare har råd till tandvård. Kvinnor med högre utbildning är de som 

går mest regelbundet till tandkontroller i förebyggande syfte, och detta tyder på att det inte 

bara handlar om socioekonomiska skillnader utan att genus även spelar in. Molarius et al 

(2014) nämner i sin enkätundersökning att de som i största mån undvek att svara på enkäten 

var utlandsfödda män och där spelar också könsskillnader in. Detta skulle kunna vara av 

intresse för framtida studier att titta närmre på. Resultatet visade även att individers 

livsstilsvanor har en inverkan på tandhälsan. Östeberg et al (2012) visade ett samband mellan 

fetma och dålig tandhälsa och däri låg kopplingar till socioekonomiska skillnader. 

Undersökningen visade även att individer som var överviktiga i mindre mån gick till 

tandvården. Detta visar på att kopplingar kan dras mellan olika riskbeteenden.  

 

Wramner et al (2017) diskuterar självtillitsmodellen och den kan kopplas till att överviktiga i 

mindre mån går till tandvården. Självtillitsmodellen är en modell för beteendeförändringar 

och den går ut på att individens egna tilltro att en förändring är möjlig avgör om hen väljer att 

försöka förändra sitt beteendemönster.  
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Om det finns ett mönster som skulle behöva förändras, såsom att äta för mycket onyttig mat, 

så är chansen stor att det även finns andra mönster som hör ihop med det första, såsom att inte 

uppsöka tandvård så ofta.  

 

En förklaring kan vara att individen inte tror på sin egen förmåga att förändra situationen. 

Enligt Rydén & Stenström (2015) kan stressfyllda livshändelser leda till ohälsosamma 

beteenden som sedan leder till ohälsa. Detta kallas orsaksförhållanden och att bo i sämre 

socioekonomiska områden där många undviker att uppsöka tandvård skulle kunna tolkas som 

en stressfylld livshändelse. Holmén et al (2013) hittade samband mellan alla socioekonomiska 

områden och rökning och det kan vara något att ta i akt i framtida forskning då det tyder på att 

det finns andra samband mellan rökning och dålig tandhälsa än rent socioekonomiska 

skillnader. Resultatet visade att det är dubbelt så stor risk för föräldrar med dålig tandhälsa att 

deras barn även ska få dålig tandhälsa och enligt Hajikand-Hedayati et al (2015) skulle det 

kunna bero på att skillnader i sociala klasser är anknutet till utbildning. 

Andrén et al (2014) visade resultat på att de som tog bäst hand om sina tänder och var 

benägna att ta till sig tips om egenvård var välutbildade kvinnor och detta skulle kunna styrka 

resultaten Hajikand-Hedayati et al (2015) fått fram, att en bra tandhälsa är anknutet till 

utbildning. 

Wramner et al (2017) nämner en inlärningsteori som heter social inlärningsteori. Teorin utgår 

från att det mänskliga beteendet utvecklas genom att observera andras agerande och sedan se 

resultatet. Sedan är det tilltron till sig själv som bestämmer om en individ vågar genomföra 

beteendet eller till och med sikta på att göra en beteendeförändring. Detta indikerar på att 

livsstil och beteendeinitiativ är viktigt att lära ut för att minska de sociala klyftorna. Skolan är 

en perfekt arena att lära ut barn om egenvård så att de finner tilltron i sig själva för att lära sig 

bra rutiner och egenvård såsom tandborstning och användandet av fluor i tandkräm. Inom 

tandvården är det vanligare än i vården att människor avstår från att söka hjälp på grund av de 

höga tandvårdskostnaderna (Regeringen, 2018). Epidemiologiska undersökningar såsom 

geografiska kartläggningar har visat sig vara effektiva för att hitta mönster och följa trender 

inom valt område. Strömberg et al (2012) och Holmén et al (2018) visade i sina studier hur 

geografisk kartläggning var av värde för att se vilka områden som hade mest akut behov av 

tandvård. 
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Hajikand-Hedayati et al (2015) visade tydligt i sin undersökning på dagisbarnen att det ger 

resultat att jobba preventivt i skolmiljö. Detta exempel visar på att skolan är en arena full med 

möjligheter för att jobba mot en bättre tandhälsa för alla Sveriges barn. 

Det är viktigt för skolorna att tänka på vad de kan göra för barnen. Simpla handlingar så som 

att servera daglig frukt skulle kunna vara ett litet steg mot att utjämna svackorna mellan 

samhällsklasser eftersom inköp av frukt och grönsaker är kopplat till en högre inkomst 

(Naidoo & Wills, 2015).  

 

Wamala et al (2006) nämner att socioekonomiska samband med dålig tandhälsa inte 

uppmärksammas lika mycket som till exempel socioekonomiska samband och hjärt- & 

kärlsjukdomar. Det är dock viktigt att tandhälsan blir lika uppmärksammad som den fysiska 

hälsan i Sverige, eftersom dålig munhälsa i samband med socioekonomiska förhållanden visar 

på klyftor i samhället och om tandförhållandena är dåliga kan det påverka det sociala livet 

negativt. Både självkänsla och självförtroende sänks om en person inte känner sig fullt frisk 

just i ansiktet säger Wamala et al (2006). Smärta är även en faktor som påverkar vardagslivet 

till det sämre.  

 

Wramner et al (2017) säger att det viktiga inte är hur vida ett land är rikt eller inte, utan en 

god folkhälsa kommer av att resurserna fördelas så att så många som möjligt ska få ett bra liv. 

Ur ett filosofiskt perspektiv är enligt Arrington & Rachels (1998) det utilitaristiska synsättet 

dvs att så många som möjligt ska ha det så bra som möjligt och om vi ska gå efter ett etiskt 

utilitaristiskt tänk då behöver de socioekonomiska klyftorna jämnas ut för att människor ska 

kunna ha råd att gå till tandläkaren. Ett etiskt problem blir då enligt Naidoo & Wills (2005) att 

samhällena inte vet hur de ska jämna ut klyftorna. Att höja skatter för de välbärgade kan anses 

stötande för de som berörs och att höja bidragen för de som inte har inkomst kan verka etiskt 

fel då samhället får stå för deras kostnader. Enligt regeringen (2018) finns ett behov av fler 

insatser och uppdrag kommer ges till myndigheter för att ta reda på fler samband mellan 

socioekonomiska förhållanden för att kunna öka jämlikheten inom tandvård. 
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Slutsats  

Av denna litteraturöversikt kan slutsatsen dras att socioekonomiska klyftor är nära förknippat 

med dålig tandhälsa. Även om tandhälsan i Sverige förbättras finns det väldigt stora skillnader 

mellan samhällsgrupper. 

 

Det är dyrt att uppsöka tandvård och majoriteten av de som rapporterat dålig munhälsa 

invandrare, arbetslösa eller sjukskrivna vilket kan tyda på att de kommer från en lägre 

socioekonomisk grupp. Barn till föräldrar med dålig tandhälsa löper större risk att även de få 

sämre tänder. 

 

En dålig tandhälsa påverkar det sociala livet och det är av vikt för människor att känna sig 

fräscha och smärtfria i ansikte och huvud för att inte bli drabbade av dålig självkänsla eller 

dåligt självförtroende. Sverige är ett så pass socioekonomiskt utvecklat land att det inte ska 

vara möjligt att efter att ha sett en individs tandhälsa döma vilken socioekonomisk grupp de 

kommer från. Ändå är det just det som händer. 

  

De som tar bäst hand om sina tänder i Sverige har visat sig vara högutbildade kvinnor och 

denna grupp har även visat sig vara mest benägen att ta till sig tandvårdstips från tandvården 

gällande egenvård och skötsel av tänder. För att minska klyftorna behövs mer information och 

forskning om hur dålig munhälsa kan förebyggas och det är viktigt att med epidemiologiska 

undersökningar kartlägga riskområden för att kunna arbeta preventivt. Fokus behövs speciellt 

i utsatta områden där det bor många invandrare, då denna litteraturöversikt visat att de barn 

som kom från andra länder inte hade lika bra tandhälsa som svenskfödda barn. Arbetets 

relevans är mycket hög då tandvårdskostnaderna kan höjas när problemen med tänderna blir 

värre och tandvård väl uppsökes akut är det omfattande och dyrare procedurer som behöver 

göras. 
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