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GAPA!  

Om upplevelsen av tandvårdsfobibehandling 

Sammanfattning 
 

I en tandvårdsfobibehandling måste klienten utsätta sig för något hon 
känner rädsla inför. KBT-metoder är framgångsrika vid behandling av 
tandvårdsfobi, men det har inte studerats närmare hur det upplevs att 
gå i behandling. Nio personer som genomfört behandling svarade på 
enkät och sex av dessa deltog i semistrukturerade intervjuer. 
Intervjupersonerna berättar om starka känslor som ångest och rädsla, 
men motivationen har varit hög. Terapeutens kunskaper och stöd har 
varit viktigt för att kunna genomföra behandlingen. 
Färdighetsteknikerna har haft varierande betydelse. Även en 
uppföljning av behandlingen ingick i studien. Deltagarna har idag ett 
annat förhållningssätt till tandvård, och resultaten tyder på att metoden 
har varit verksam. Studien ger en ökad förståelse för 
fobiproblematiken och kan bidra till att utveckla behandlingen.   

  
Nyckelord: Tandvårdsfobi, tandvårdsrädsla, fobibehandling, 
upplevelse, färdighetstekniker, kvalitativ.  
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The experience of dental phobia treatment 
 

Abstract 
 

During dental phobia treatment the client must expose herself to 
fearful stimuli. CBT-methods are successful in the treatment of dental 
phobia, but the experience of attending treatment has not been studied 
closer. Nine people who completed the treatment answered a survey 
and six of these participated in interviews. Interviewees tell about 
strong feelings like anxiety and fear but motivation has been high. 
Therapist’s knowledge and support has been of importance for the 
completion of treatment. The importance of coping skills has varied. A 
follow-up was also conducted. Participants now have a different 
approach to dental treatment. Results indicate that the method is 
successful. The study gives a better understanding of the phobia 
problem and can contribute to development of treatment.   
 
 
Keywords: Dental phobia, dental fear, phobia treatment, experience, 
qualitative. 
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Gapa! Om upplevelsen av tandvårdsfobibehandling 
 

Människor med tandvårdsrädsla har ett ansträngt förhållande till tandvård. Det finns 
behandlingsmetoder som fungerar, men hur är det egentligen att behöva konfronteras med det 
man är rädd för? Behandlingen innebär att klienten måste möta och ta tag i något hon annars 
försöker undvika. Klientens perspektiv på behandling är ett område som hittills inte har fått 
något utrymme i forskningen.  
 

Tandvårdsrädsla 
 
Tandvårdsrädsla drabbar många människor och påverkar inte bara hur man förhåller sig till 
tandvård, men har också betydelse för tandhälsan och livet i övrigt. Ungefär 5-7 % av 
befolkningen i Sverige uppvisar hög tandvårdsrädsla och ytterligare 10 % moderat 
tandvårdsrädsla (Hakeberg, Berggren & Carlsson, 1992). Studier från andra länder visar 
liknande siffror med en prevalens på mellan 4 och 11 % (Enkling, Marwinski & Jöhren, 2006; 
McGrath & Bedi, 2004; Schuller, Willumsen & Holst, 2003).  
 
Hög tandvårdsrädsla är vanligare bland kvinnor än bland män, och förekommer oftare hos 
yngre människor än hos äldre (Enkling et al., 2006; Hakeberg et al., 1992; Schuller et al., 
2003). Det verkar inte finnas någon etablerad teori om varför kvinnor är överrepresenterade i 
statistiken, men det spekuleras i att det kan bero på att det är mer socialt acceptabelt för 
kvinnor att rapportera om rädsla, att män har ett socialt tryck på sig att klara av skrämmande 
situationer eller att det finns predisponerande faktorer som bidrar till skillnaderna. 
Åldersskillnaden beror troligen på att tandvårdsrädsla minskar med åldern på samma sätt som 
många andra rädslor och fobier (Hägglin, 2000).  
 
Personer med hög tandvårdsrädsla undviker tandvård i högre grad än andra (Enkling et al., 
2006; Hakeberg et al., 1992; Schuller et al., 2003) och har överlag sämre tandhälsa än 
personer som inte har tandvårdsrädsla. Det visar sig bland annat genom att de har mer karies 
och har tappat fler tänder (Schuller et al., 2003; Hägglin, Hakeberg, Ahlqwist, Sullivan & 
Berggren, 2000; Abrahamsson, Berggren, Hakeberg & Carlsson, 2001). Att tandvårdsrädda i 
genomsnitt har sämre tänder beror troligen på att de i högre utsträckning undviker att gå till 
tandläkaren på grund av rädslan. Inga skillnader i egenvård av tänderna som tandborstning 
och användning av tandtråd har hittats mellan personer med och utan tandvårdsrädsla 
(Schuller et al., 2003). Det kan till och med vara så att tandvårdsrädda är extra noggranna med 
tandhygienen för att undvika tandvård (Cohen, Fiske & Newton, 2000). För personer med 
tandvårdsrädsla kan undvikande och dålig tandhälsa bidra till att tandvårdsrädslan förstärks. 
Det kan bli en ond cirkel där situationen leder till negativa känslor som förstärker ångesten 
och undvikandet ytterligare (Berggren, 1984, ref. i Berggren, 2001).   
 
Tandvårdsrädsla kan också påverka andra aspekter av livet förutom att det kan leda till 
försämrad tandhälsa och undvikande av tandvård. Majoriteten av personer med 
tandvårdsrädsla upplever en lägre livskvalitet i form av psykologiska och sociala 
konsekvenser av att ha tandvårdsrädsla (Locker, 2003; Abrahamsson, Berggren & Carlsson, 
2000; Moore, Brødsgaard & Rosenberg, 2004). Det kan innebära att de känner sig nedstämda, 
skäms, undviker att visa tänderna, oroar sig för tänderna, hämmas socialt och upplever 
problem i relationer till andra och på jobbet. Liknande aspekter har identifierats i kvalitativa 
studier där personer med tandvårdsrädsla har intervjuats, och de nämner dessutom fysiska 
stressreaktioner, sömnproblem, ändrade matvanor (Cohen et al., 2000), oro för hälsan och en 
ambivalens mellan undvikande och beredskap att agera (Abrahamsson, Berggren, Hallberg & 
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Carlsson, 2002a). Ytterligare andra studier har hittat att personer med hög tandvårdsrädsla 
upplever sämre livskvalitet generellt (Nilsson, 2002; McGrath & Bedi, 2004). Den omfattande 
påverkan tandvårdsrädsla kan ha i vardagen visar att det är ett komplext problem som måste 
tas på allvar. 
 
De allra flesta personer kan känna någon form av obehag eller nervositet vid tandläkarbesök. I 
detta sammanhang talas det om tandvårdsrädsla och tandvårdsfobi. Ibland används dessa som 
synonymer, men för att tydliggöra skillnaden mellan de olika termerna kommer här en 
definition: 
 
Tandvårdsrädsla 
Rädsla är en normal respons när man upplever situationer som hotfulla eller farliga. 
(Hakeberg, Hallonsten, Hägglin & Skaret, 2003) Att vara tandvårdsrädd kan med andra ord 
vara ett resultat av att man tidigare upplevt en tandvårdssituation som hotfull. I gruppen med 
tandvårdsrädsla ingår personer med olika grader av rädsla, också de med extrem rädsla och 
fobi.  
 
Tandvårdsfobi 
För att anses ha en specifik fobi, som i det här fallet tandvårdsfobi ska man uppfylla vissa 
kriterier:  

• Klienten har en uttalad och bestående rädsla som är överdriven och som framkallas när 
klienten ställs inför eller kan förvänta sig bli ställd inför en viss situation. Det är 
således inte bara i själva tandvårdsmiljön som obehaget kan komma utan också tanken 
på att befinna sig hos tandläkaren kan vara ångestframkallande.  

• Klienten har själv insikt om att rädslan är överdriven och orimlig. Rädslan står inte i 
proportion till det man är rädd för.  

• Det som framkallar fobin undviks helt eller genomlids under intensiv ångest. Att inte 
gå till tandläkaren är alltså inte en självklarhet för en tandvårdsfobiker. En del klienter 
går men upplever situationen som oerhört plågsam.  

• Exponering för det fobiska stimulit, i detta fall något tandvårdsrelaterat, utlöser en 
ångestreaktion.  

• Rädslan, undvikandet av tandvård, ångesten inför behandling eller plågan under själva 
behandlingen, för dem som ändå går till tandläkaren, stör ett normalt fungerande i 
vardagen. Yrkeslivet, sociala aktiviteter och relationer kan också bli lidande. Eller så 
uppfylls kriteriet genom att personen lider påtagligt av att ha fobin. (DSM-IV, 2003)  

 
För en del med tandvårdsrädsla har det räckt med en dålig upplevelse, men för de allra flesta 
handlar det om upprepade dåliga erfarenheter i tandvårdssituationer. Tandläkaren har varit 
hårdhänt eller högljudd. Tandvården har varit förknippad med tvång. Eller att man påverkades 
av andras negativa föreställningar om tandvården; föräldrar eller vänner. Det handlar alltså 
om direkt eller indirekt inlärning. Tandvårdsrädslan kan också ha sin grund i en annan fobi, 
exempelvis sprutfobi som har generaliserats till tandvårdssituationen (Milgrom, Weinstein & 
Getz, 1995).  
 
Tandvårdsrädsla är en komplicerad rädsla med många komponenter (Locker, Liddell & 
Shapiro, 1999). Den fruktade situationen består av flera moment som skulle kunna vara orsak 
till rädslan, och det har gett upphov till teorier om att det finns olika typer av tandvårdsrädsla. 
Ett exempel är det så kallade Seattle-systemet fyra kategorier av tandvårdsrädsla: rädsla för ett 
specifikt stimuli, misstro av tandvårdspersonal, generell ångest och multifobiska symptom, 
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och rädsla för katastrof och somatiska reaktioner under tandvårdsbehandlingen. (Milgromet et 
al., 1995).  
 
Samsjuklighet med andra psykiska störningar har visats i bland annat en studie som 
undersökte förekomsten av andra diagnoser hos personer med tandvårdsfobi enligt  
DSM-III-R. 45 % av personerna i studien hade minst en annan fobi än tandvårdsfobi varav 
flygfobi och höjdfobi var de vanligaste. 40 % hade en eller flera axel I diagnoser utöver fobi 
varav de vanligaste var ångestsyndrom och förstämningssyndrom. 61 % av personerna 
uppfyllde kriterierna för en eller flera axel II diagnoser, där fobisk personlighetsstörning var 
den vanligaste (Roy-Byrne, Milgrom, Khoon-Mei, Weinstein & Katon, 1994). Andra studier 
har hittat samband mellan tandvårdsrädsla, generell ångest och sinnesstämning (Hakeberg, 
Hägglin, Berggren & Carlsson, 2001) och mellan hög tandvårdsrädsla, andra fobier, 
neuroticism, högre ångestnivå och psykiska problem. Det långsiktiga förloppet av 
tandvårdsrädsla påverkas av dessa samband, och tyder på att det finns olika typer av 
tandvårdsrädsla med olika förlopp (Hägglin et al, 2001). Konsekvenserna av tandvårdsrädslan 
kan påverkas av andra psykiska faktorer, till exempel upplever personer med en hög nivå av 
generell rädsla mer negativa psykologiska och sociala konsekvenser som följd av 
tandvårdsrädsla än personer med låg nivå av generell rädsla (Locker, 2003; Abrahamsson et 
al., 2000). Tandvårdsrädsla verkar alltså ha samband med andra psykiska faktorer, som kan 
påverka hur tandvårdsrädslan uttrycks och förlöper.  
 
Ovanstående studier tyder på att personer med tandvårdsrädsla är en heterogen grupp. 
Tandvårdsrädsla varierar i omfattning, hur den tar sig uttryck och vad som är fokus för 
rädslan. Den har olika orsaker och kan påverka livet på olika sätt. Då tandvårdsrädsla och 
tandvårdsfobi ofta medför en rad problem för de personer som är drabbade är det viktigt att 
hitta behandlingsmetoder som fungerar. 
 

Behandling av tandvårdsrädsla 
 
I en rapport från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) om behandling av 
ångestsyndrom visade litteraturgenomgången att psykologisk behandling av specifika fobier 
främst fokuserar på olika former av kognitiv beteendeterapi (KBT) med varierande fokus på 
kognitiva och beteendeinriktade interventioner (SBU, 2005). Detta tycks också gälla för 
tandvårdsfobi och tandvårdsrädsla. En översiktsstudie om behandling vid tandvårdsrädsla 
hittade att nästan all psykologisk behandling vid tandvårdsrädsla innehåller KBT-metoder 
(Kvale, Berggren & Milgrom, 2004).  
 
Kognitiv beteendeterapi 

 
 KBT är en terapiform som integrerar teorier och metoder från kognitiv terapi och 
beteendeterapi. I KBT är det klientens nuvarande situation som står i centrum för 
behandlingen. Teorin går ut på att kognitioner och beteenden skapar och vidmakthåller de 
problem som klienten upplever. Genom att använda olika tekniker och metoder kan dessa 
kognitioner och beteenden identifieras och förändras (Westling, 2006). Det finns ingen 
överenskommen definition av KBT och det råder viss oenighet om vad KBT innebär och hur 
den skiljer sig från kognitiv terapi och beteendeterapi. Enligt Kåver (2006) är KBT ett 
samlingsbegrepp för ett antal teorier och tekniker. Det ger terapeuter möjlighet att arbeta på 
olika sätt och välja tekniker efter klientens problematik.  
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Det terapeutiska arbetet inom KBT ses som ett samarbete mellan klient och terapeut där båda 
har ansvar och delar på arbetet. Behandlingen inleds med en beteendeanalys där terapeuten 
kartlägger de problem som klienten upplever och gör en konceptualisering (Kåver, 2006; Öst, 
2006). Tillsamman sätter klient och terapeut upp konkreta mål som klienten vill uppnå och 
dessa mål kommer sedan att styra arbetet. Nästa steg är ofta att terapeuten introducerar 
förklaringsmodeller och information som hjälper klienten att få större förståelse för sin 
problematik, såkallad psykoedukation (Westling, 2006). Terapeuten väljer ut metoder och 
tekniker som passar klientens problematik och mål, och med hjälp av dessa kan klienten få 
nya erfarenheter, förändra beteenden och sätt att tänka, och få ”verktyg” för att hantera 
problem och svårigheter i framtiden.  
 
Några vanliga tekniker inom KBT som används vid tandvårdsfobibehandling är exponering, 
andnings- och avslappningsträning och kognitiv omstrukturering (Kvale et al., 2004). Här 
följer en förklaring av dessa metoder och två metoder som är ganska nya inom KBT, 
acceptans och mindfulness (Westling, 2006; Kåver, 2006). 
  
Exponering 
Att man aktivt utsätter sig för ångestframkallande situationer som man vanligtvis undviker. 
Antingen genom föreställning och fantasi eller i verkliga livet, så kallat ”in vivo”. Detta sker 
gradvis så att klienten utsätter sig för det minst ångestladdade först, enligt en ångesthierarki. 
När den situationen är bemästrad går man successivt vidare och utsätter klienten för svårare 
moment. Poängen är att utsätta sig för det ångestladdade momentet och stanna kvar där tills 
ångesten släpper. Tanken är att man förut undvikit det som framkallat ångest och på så vis 
vidmakthållit fobin. Här tillämpas exponering med responsprevention som innebär att man 
inte ska använda sig av säkerhetsbeteenden, det vill säga undvika situationen fysiskt eller 
tankemässigt. Genom att undvika dessa situationer har personerna aldrig blivit motbevisade 
eller fått chansen att korrigera föreställningar och katastroftankar. Syftet med exponeringen är 
att möjliggöra en nyinlärning av dysfunktionella beteenden och tankar. En form av 
exponering är systematisk desensibilisering, där klienten använder avslappning under 
föreställningsmässig exponering.  
 
Andningsövning 
Att lära sig en effektiv diafragmaandning. En övning går till så att man andas in djupt med 
magen. Genom att träna upp sig kan man kontrollera sin andning. Vid ångest och rädsla är det 
lätt att börja andas snabbare och jaga igång kroppen ännu mer. Syftet är att med hjälp av 
djupandning kunna genomföra tandvårdsbehandlingen utan att riskera att börja 
hyperventilera. 
 
Avslappningstekniker 
Tanken är att man ska kunna slappna av i stressade situationer Genom att sänka den allmänna 
spänningsnivån i kroppen minskar sannolikheten för att små vardagshändelser leder till 
panikångest. Ofta spänner sig klienten under tandvårdsbehandlingen. Exempel: i en övning 
går det ut på att först spänna olika muskler i kroppen och sen slappna av. Detta för att skapa 
förståelse för att man kan kontrollera sin kropp. Efter upprepade övningar i avslappnad miljö 
förväntas man kunna använda denna teknik i pressade situationer som hos tandläkaren.  
 
Kognitiv omstrukturering 
Tankar, känslor och beteende hänger ihop, och genom att förändra sättet att tänka på kan man 
påverka hur man reagerar, till exempel i en tandvårdssituation. För personer med 
tandvårdsrädsla är det vanligt med katastroftankar om vad som kommer att hända hos 
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tandläkaren. Genom att undersöka och ifrågasätta tankegångarna med frågetekniker kan man 
hitta ett annat sätt att tolka och tänka om situationen. Det blir en slags metakognitiv 
förändring, ett nytt sätt att tänka om sina tankar.  

 
Acceptans  
”Att välja att se, ha och stå ut med både den inre och den yttre verkligheten utan att fly, 
undvika, förvränga eller döma den och handla utifrån denna verklighet effektivt och i riktning 
mot sina värderingar och mål.” (Kåver, 2005, sid 29). Att leva innebär att ta sig igenom 
smärtsamma och svåra saker. Kan vi inte hantera dessa utmaningar är chansen stor att smärtan 
övergår i ett större lidande. Acceptera är inte samma sak som att tycka om, gilla eller ens 
tycka att det är bra. Det är helt enkelt att se saker för vad de är och inse sitt eget ansvar för sitt 
handlande. I det här sammanhanget, med tandvårdsfobi, acceptera sin rädsla men ändå 
genomföra momenten trots att det väcker obehag och ångest. Inse faktum att tandstatusen är 
dålig efter flera års undvikande av tandvård, men att man kan påverka genom att sköta sin 
munhygien och gå till tandläkaren. Men att det även finns saker man kan göra för att förvärra 
situationen.  
 
Mindfulness 
Betyder att vara vaken i nuet, inte distrahera sig med andra tankar. Se på det som händer 
omkring oss och hur det påverkar vårt inre. På detta sätt kan vi nå större självinsikt, öka våra 
valmöjligheter och på så vis nå våra mål. I det här fallet handlar det om att inte fly från det 
obehag som tandvårdsrädslan innebär. Att medvetet vara närvarande och kunna ha uppsikt 
över sina känslor, tankar och sitt beteende. Vad är det som händer omkring mig, inuti mig? 
Hur ser saker ut? Hur känns de mot min hud eller i munnen? Vad finns det för lukter och 
smaker? Det är vanligt att personer med tandvårdsrädsla har katastroftankar om hur 
behandlingen kommer gå till, hur det kommer att kännas, hur det var sist dom var hos 
tandläkaren. Detta bereder väg för en ”ny” tandvårdsupplevelse. Att se saker som de 
egentligen är. Eventuellt utan de skräckscenarion de redan har i huvudet.  
 
KBT är oftast en korttidsterapi med 15-25 sessioner (Westling, 2006). Behandlingen har ett 
strukturerat upplägg och baseras ibland på manualer som har utarbetats för behandling av 
olika typer av problematik, som tandvårdsfobibehandlingen som intervjupersonerna i den här 
studien genomgick. Mellan sessionerna får klienten hemuppgifter som att träna avslappning 
och undersöka egna tankar. 
 
KBT är evidensbaserad, det vill säga att den grundar sig på forskning och utvärdering av de 
metoder och tekniker som används för att vara säker på att det fungerar. Kåver (2006) skriver 
i sin senaste bok att KBT fungerar för de flesta psykiska problem. Öst (2006) har granskat 
meta-analyser av behandlingsmetoder för en rad psykiska störningar. Han drar slutsatsen att 
KBT är en effektiv terapiform för de flesta störningar som den har testats för, och att KBT 
fungerar i den kliniska verkligheten (Öst, 2006). Roth och Fonagny (2005) har gjort en 
genomgång av dagens forskning om psykoterapi och vilken effekt det har för patienter med 
olika psykologiska problem. De hittade att KBT och KBT-metoder är verksamt vid bland 
annat specifik fobi.  
 
SBU har i sin rapport om behandling av ångestsyndrom (SBU, 2005) gjort en genomgång av 
den vetenskapliga litteraturen som finns på detta område. Rapporten hittar stöd för att KBT 
fungerar vid behandling av specifik fobi och andra ångestsyndrom. KBT har därmed ett starkt 
stöd i forskningen som en effektiv terapiform.    
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Tandvårdsfobibehandling på psykologmottagningen. 
 
 Psykologmottagningen startade hösten 2005 och är en utbildningsmottagning under 
huvudmannaskap av Örebro universitet. Ett obligatoriskt moment i psykologprogrammet är 
för studenterna att själva bedriva terapi under handledning och få en grundläggande 
utbildning i psykoterapi (Arbetsordning för psykologmottagningen, 2005). Detta sker genom 
att både ha långtidsklient i ca ett års terapi och en korttidsklient som i det som nu beskrivs, en 
strukturerad, manualbaserad KBT-behandling vid specifik fobi.  
 
Tandvårdsfobibehandlingen görs i samarbete med landstinget som har skyldighet att erbjuda 
behandling till patienter med extrem tandvårdsrädsla. Den terapeutiska behandlingen och den 
bastandvård som gavs under behandlingen betalades av Landstingets tandvårdsstöd.  
 
Höstterminen 2005 genomförde 12 klienter tandvårdsfobibehandling med studenter från 
psykologmottagningen som terapeuter. Behandlingen är upplagd på nio sessioner med fokus 
på exponering med responsprevention. Klienterna får lära sig färdighetstekniker för att kunna 
hantera sina känslor och tankar i obehagliga situationer. Syftet är att efter behandlingen kunna 
genomföra tandvård regelbundet och vid behov. Från första mötet med klienten tog 
behandlingen ungefär tre månader. Följande är en beskrivning av manualen: 
 
Session 1 
Första mötet sker på psykologmottagningen. Då träffas klient och terapeut för första gången 
och grunden läggs för ett bra samarbetsklimat. Klienten får kortare information om KBT-
metoden, hur man kommer att arbeta tillsammans och lite historik. Terapeuten går igenom 
behandlingsupplägget och hur de nio sessionerna kommer att se ut. Här görs också en 
strukturerad intervju för att bättre få en överblick över klientens problemområden och som 
grund för en beteendeanalys. En ångesthierarki arbetas fram där syftet är att få en tydlig bild 
av vilka moment i tandvårdsbehandlingen som är svåra för klienten. Det kan vara att få 
bedövningssprutan, ligga i behandlingsstolen, höra borren mm. Exponeringen planeras utifrån 
vad klienten säger om dessa moment. Klienten får med sig testformulär, Beck Anxiety 
Inventory (BAI) och Dental Beliefs Survey (DBS), att fylla i tills nästa session.  
 
Session 2 
Färdighetsteknikerna introduceras. Terapeuten går igenom acceptans, mindfulness, 
andningsövning samt avslappningsövning. Förklaring av Subject Unit Discomfort – grafen 
(SUD) och hur den ska användas samt syftet. Med hjälp av SUD-grafen registrerar terapeuten 
var 5:e minut klientens ångest-påslag samt avtagande av densamma. Man kan på så vis tydligt 
följa klientens utveckling och det blir ett påtagligt bevis för att ångesten successivt mattas av. 
Detta är viktigt då klienten förut har blivit av med sin ångest genom att fly eller undvika 
situationen. Genom att vara kvar i obehaget ser klienten att ångesten avtar även utan att fly.  
Andra sessionen innehåller också viss förberedelse inför första exponeringen på 
mottagningen. Hemuppgift tills nästa gång är att träna på färdighetsteknikerna. 
 
Session 3  
Detta möte sker på tandläkarmottagningen med tillgång till behandlingsrum men utan 
tandvårdspersonal. Klienten ska här exponeras för lokalerna och obehagliga moment i 
behandlingsrummet, samtidigt som han eller hon använder sig av färdighetsteknikerna. 
Momenten beror på vad som visat sig vara ångestframkallande i den strukturerade intervjun. 
Det kan handla om att ligga i stolen, lyssna på och prova borren och hålla i sprutan. Sonden är 
för många ett otäckt instrument. (den lilla kroken som man skrapar med). Under exponeringen 
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tar terapeuten först fram sonden, håller den i handen, håller den mot kinden, mot munnen och 
fungerar som modell för klienten. Efter att klienten kunnat genomföra momentet ska hon 
framför spegeln skrapa på sina egna tänder. Mellan varje moment är det viktigt att låta 
ångesten hinna sjunka och sedan göra om samma moment tills klienten känner att det inte 
längre framkallar samma obehag. Samma hemläxa som förra veckan; träna mera på 
färdighetsteknikerna! Några av klienterna får också med sig sonden hem för att öva på att 
höra och känna den skrapa mot tänderna.  
 
Session 4 
Mötet sker på tandläkarmottagningen med tandvårdspersonal. Presentation av 
tandvårdspersonalen i syfte att försöka skapa en avslappnad relation till personalen. Målet är 
att tillsammans genomföra en undersökning sant lägga upp en tandvårdsplan inför kommande 
sessioner. Hemläxa fortsätter vara träning av färdighetsteknikerna och eventuellt exponering 
med hjälp av sonden. 
 
Session 5-8  
Under dessa sessioner fortsätter tandvårds- och exponeringsbehandlingen i tandvårdsmiljö 
och färdighetsteknikerna befästs. Terapeuten fyller ca var 5:e minut i SUD-grafen efter 
klientens skattningar. Terapeuten håller också koll på att klienten använder sig av 
färdighetsteknikerna och behåller fokus på den behandling som nu genomförs och inte 
försöker undvika genom att tänka på annat. Under alla sessioner med exponering ifylles SUD-
grafen kontinuerligt. Efter varje session går klient och terapeut igenom grafen för att se hur 
ångesten ökat och avtagit.   
 
Session 9 
Avslutar behandlingen genom att åter träffas på psykologmottagningen. Går igenom de 
verksamma mekanismerna i behandlingen. Klienten får även sammanfatta behandlingen. 
Talar om möjligheten till tillfälliga bakslag och hur dessa kan hanteras.  
Att fortsätta gå till tandläkaren är det absolut bästa sättet att vidmakthålla och förbättrad de 
resultat de redan uppnått. Klienten får också fylla i testformulären BAI och DBS igen, samt en 
klienttillfredsställelse för att kunna utveckla behandlingen och i kvalitetssäkrande syfte (Mill, 
2005). 
 
Det här är en generell presentation av innehållet i manualen. Klientens individuella behov styr 
dock upplägget vilket gör att behandlingen alltid modifieras efter individen.   
 
Utvärdering av behandling vid tandvårdsrädsla.  
 
Både psykologiska och icke-psykologiska behandlingsmetoder används och har utvärderats. 
För att mäta behandlingsmetodernas effekt på ett trovärdigt sätt används olika 
självskattningsmått på tandvårdsrädsla. Skattningarna av tandvårdsrädsla innan och efter 
behandling jämförs för att hitta eventuella signifikanta förändringar. Uppgifter om 
tandvårdsbesök, till exempel om personen har varit hos tandläkaren eller går dit regelbundet, 
kan också användas som ett mått på effekt (Kvale et al., 2004).  
 
Psykologisk och icke-psykologisk behandling har jämförts i flera studier, där den icke-
psykologiska behandlingen oftast verkar innebära behandling med läkemedel. En studie 
jämförde till exempel effekterna av lugnande läkemedel med en sessions KBT-behandling 
bestående av systematisk desensibilisering, kognitiv omstrukturering och psykoedukation. 
Lugnande läkemedel hade en kortvarig signifikant effekt, men efter två månader var 
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tandvårdsrädslan tillbaka på samma nivå som innan behandling. De personer som fick 
behandling med KBT upplevde en större reduktion av tandvårdsrädslan och effekten verkade 
hålla i sig över tid (Jöhren, Jackowski, Gänger, Sarory & Thom, 2000). En annan studie som 
jämförde lugnande läkemedel med videobaserad systematisk desensibilisering hittade en svag 
men icke-signifikant effekt av behandling med lugnande läkemedel. Systematisk 
desensibilisering hade signifikant effekt direkt efter behandling och vid uppföljning 10 år 
senare (Hakeberg, Berggren & Carlsson, 1990). I en studie som jämförde videobaserad 
systematisk desensibilisering, lugnande läkemedel och generell anestesi hittades en 
signifikant reduktion i tandvårdsrädsla med systematisk desensibilisering och lugnande 
läkemedel 10 år efter behandling. Ingen förändring hittades efter behandling med generell 
anestesi. Personer som hade fått behandling med systematisk desensibilisering var vid 
uppföljningen oftare regelbundna tandvårdsbesökare än personer från de andra 
behandlingsgrupperna (Hakeberg, Berggren, Carlsson & Gröndahl, 1993). Effekten av lustgas 
har också undersökts, bland annat i en studie som jämförde lustgas, kognitiv omstrukturering 
och tillämpad avslappning. Exponering ingick i alla tre behandlingsmetoderna, och alla visade 
sig ha signifikant effekt varav tillämpad avslappning ledde till störst reduktion i 
tandvårdsrädsla. De som fick behandling med kognitiv omstrukturering eller tillämpad 
avslappning hade bättre förhållningssätt till tandvård fem år efter behandling än de som fick 
lustgas (Willumsen, Vassend & Hoffart, 2001; Willumsen & Vassend, 2003). Resultaten från 
dessa studier tyder på att vissa läkemedel kan ha effekt, men att psykologisk behandling med 
KBT-metoder är mer effektiva i att reducera tandvårdsrädslan med långvariga resultat. 
 
Andra studier har jämfört psykologiska behandlingar med varandra eller utvärderat en viss typ 
av behandling för tandvårdsrädsla. I en studie där behandling med kognitiv omstrukturering 
jämfördes med videobaserad systematisk desensibilisering hittades signifikant minskad 
tandvårdsrädsla för båda behandlingsgrupperna, men effekten gav sig till uttryck på olika sätt. 
Tandvårdsrädslan sjönk mer markant i gruppen som fick behandling med systematisk 
desensibilisering, men fler personer i gruppen som fick kognitiv omstrukturering fullföljde 
behandlingen (Berggren, Hakeberg & Carlsson, 2000). En annan studie hittade att 
tandvårdsrädslan sjönk signifikant direkt efter behandling med en session kognitiv 
omstrukturering i jämförelse med information om tandvård. Vid uppföljningen ett år senare 
hade tandvårdsrädsla minskat signifikant i båda grupperna och det hittades ingen skillnad i 
effekt mellan kognitiv omstrukturering och information, något som kan tyda på att en session 
är för lite (de Jongh et al., 1995). In vivo exponering utan samtidig avslappning har också 
undersökts, bland annat i en uppföljningsstudie där tandvårdsrädslan minskade signifikant och 
tandvårdsbesöken ökade efter behandlingen (Kvale et al., 2002).   
 
En annan variant av psykologisk behandling är gruppterapi. I en jämförelse mellan 
hypnosterapi och systematisk desensibilisering med video individuellt och i grupp hittades att 
alla tre behandlingsformerna var effektiva i att reducera tandvårdsrädsla signifikant. Personer 
som fått behandling gjorde mer regelbundna tandvårdsbesök vid uppföljning tre år senare än 
personer i en kontrollgrupp (Moore, Brødsgaard & Abrahamsen, 2002). En studie hittade att 
KBT-behandling i grupp med avslappning, föreställningsmässig exponering och kognitiv 
omstrukturering ledde till signifikant minskad tandvårdsrädsla som bestod över tid (Liddell, 
Di Fazio, Blackwood & Ackerman, 1994).  
 
Resultaten från dessa studier tyder på att psykologisk behandling i form av KBT har en 
positiv effekt vid tandvårdsrädsla och tandvårdsfobi, något som bekräftas i översiktsstudier 
som har gjorts på området (Kvale et al., 2004; Berggren, 2001). Dessutom tyder ytterligare 
studier på att effekten av behandlingen kan generaliseras. Bland annat hittade en studie att 
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personer med tandvårdsfobi som fick behandling med systematisk desensibilisering fick 
förbättrat humör och en signifikant minskning i generell rädsla i tillägg till signifikant 
minskad tandvårdsrädsla (Moore, Brødsgaard, Berggren & Carlsson, 1991). I en annan studie 
där tandvårdsrädsla behandlades med avslappningstekniker, lustgas eller KBT i form av 
kognitiv omstrukturering och exponering uppvisade alla behandlingsgrupperna signifikant 
minskad tandvårdsrädsla och en signifikant minskning av generella psykiska besvär (Vassend, 
Willumsen & Hoffart, 2000).  
 
I vissa studier är det tandläkare som håller i behandlingen, men behandlingsmetoder och den 
problematik som många personer uppvisar kräver i många fall psykologiska färdigheter som 
tandläkare inte har (Smith, Getz, Milgrom & Weinstein, 1987). Ett samarbete mellan 
psykologer och tandvårdspersonal förefaller därför nödvändigt för att kunna erbjuda en 
effektiv behandling (Pipenbring, 1997).  
 
Studenter som terapeuter 
 
Efter våra efterforskningar är det tydligt att det saknas studier som belyser effekten av 
studenter som terapeuter. Men det vore rimligt att anta att erfarenhet bidrar till en viss 
fingertoppskänsla. En studie indikerar att terapeuter kan använda erfarenheter från tidigare 
klienter för att bättre hjälpa senare klienter. Dock måste den nya klienten ha samma 
problematik och uppvisa demografiska likheter som den föregående klienten. Den nya 
klienten ska dessutom starta sin terapi kort efter att terapeutens föregående klient avslutats 
(Leon, Martinovich, Lutz & Lyons, 2005).  
 
I en studie har man försökt titta på hur det är att gå i terapi hos studenter. Rapporten har 
begränsat värde för oss då den inriktar sig på psykodynamiska långtidsterapier. Men 
resultaten visar, som i så många andra studier, att psykoterapi fungerar överlag (Månsson & 
Olverin, 2004). Dock kan inte studien besvara studenternas del i det hela. En annan tolkning 
är att likheterna mellan olika terapiformer är större än vad skillnaderna är. Till exempel de 
gemensamma faktorer som verkar finnas i alla terapiformer: alliansen, relationen mellan 
terapeut och klient, empati, stöd och förväntad förbättring (O’Brien & Houston, 2000). I så 
fall kan föregående rapport om framgången hos klienter som gått i psykodynamisk terapi hos 
studenter vara gällande även för den terapi som avhandlas i detta arbete, det vill säga KBT.  
 
I en studie hade man tittat på resultatet som terapeuter under utbildning fått fram. De terapier 
som lyckades bäst var länkade till terapeutens förmåga till stor empati, mer engagemang från 
klienten, och mindre grad av ledande direktiv från terapeuten (Lafferty, Beutler & Crago, 
1989). I en rapport hade de kodat 48 olika studier enligt terapeuternas erfarenhet. 53% visade 
positiva resultat för de mer erfarna terapeuterna medan endast 18% av de oerfarna 
terapeuterna visade framgång (Bergin, 1971; ref i Roth & Fogany, 2005). En meta-analys 
gjord utifrån 32 studier jämförde professionella med paraprofessionella och resultatet visade 
ingen skillnad, vare sig vid avslutningen av terapin eller vid uppföljning (Berman & Norton, 
1985). Som alltid kan det vara värt att notera att termen ”erfarenhet” kan vara något svår att 
definera samt att olika studier har använt termen på varierande sätt. Det är svårt att hitta någon 
tydlig information om studenter som terapeuter. I det stora hela verkar det helt enkelt som att 
man kan hitta de bevis man vill ha som stöd för sin egen teori. 
 
 
 
 



                                                                                                                                  GAPA! 

 

14 

 

Klientens perspektiv 
 
Forskning om tandvårdsfobibehandling har fokuserat mycket på tekniker och effekter, och har 
kommit fram till att KBT fungerar som behandlingsmetod. Det verkar däremot finnas få 
studier som undersöker klienternas egna berättelser om hur det upplevs att genomgå en sådan 
behandling. En studie har med hjälp av frågeformulär undersökt vad som hjälpte personerna 
att gå igenom tandvårdsbehandling efter en KBT-baserad behandling för tandvårdsrädsla. 
Frågorna var fokuserade på aspekter av tandläkarens och psykologens roller. Bland annat 
bidrog psykologen till ökad förståelse för problematiken och känslor av trygghet under 
tandvårdsbehandlingen. Från tandläkarens sida var det till exempel viktigt att denne tog sig tid 
och förklarade vad som skulle hända (Smith et al., 1987).  
 
Det finns troligen många aspekter i upplevelsen av psykoterapeutisk behandling, och vad 
klienten tycker har hjälpt utgör bara en del av upplevelsen. En studie har hittat nio områden av 
upplevelseaspekten från klientens perspektiv. Fem områden har att göra med klientens egna 
psykologiska processer som intentioner, känslor, hur man relaterar till sig själv, hur man 
relaterar till terapeuten och de centrala problem man hanterar i terapin. Två områden handlar 
om vad terapeuten gör, interventioner och intentioner samt vilka personliga egenskaper 
terapeuten har. De sista två områdena koncentrerar sig på klientens upplevelse av förändring i 
terapin, att man blivit hjälpt och hur man har påverkats. Tre dimensioner genomsyrar dessa 
nio områden. En dimension handlar om hur klienterna har värderat olika aspekter av terapin; 
terapin har varit smärtsam versus behaglig, klienten har varit arbetsam versus undvikande. En 
annan dimension fokuserar på interpersonell kontroll kontra oberoende. Den sista 
dimensionen tar upp alliansen kontra tekniker (Elliot & James, 1989).  
 
Det finns några kvalitativa studier som undersöker vad det innebär att ha tandvårdsfobi 
(Abrahamsson et al., 2002a; Moore et al., 2004). En studie fokuserar på hur det upplevs att gå 
till tandläkaren när man har tandvårdsfobi. Studien kom fram till att det mest centrala var 
upplevelsen av ett existentiellt hot där en aspekt var rädsla för förlorad autonomi; man trodde 
man skulle dö, kvävas eller förlora kontrollen. En annan aspekt var rädsla för kränkningar; 
man var rädd för oförutsedda händelser, och kände sig maktlös och sårbar (Abrahamsson, 
Berggren, Hallberg & Carlsson, 2002b). Dessa studier tar dock inte upp hur det upplevs att gå 
i tandvårdsfobibehandling.  
 
En bättre inblick i upplevelsen av behandlingen skulle kunna ge ökad förståelse för 
personernas problematik och det som händer under behandlingen. Det kanske också kan säga 
något om hur behandlingen kan förbättras och anpassas till problematiken (Elliot & James, 
1989) och hur dessa klienter kan bemötas på bästa sätt. Fobibehandlingen kan vara paradoxal 
för klienterna då de ska utsätta sig för saker de under lång tid har undvikit. Det är därför av 
intresse att få ta del av deras upplevelse och få en ökad förståelse för hur det är att utsätta sig 
för det man är mest rädd för.  
 
Vi är intresserade av hur klienterna ser på terapeutens roll i behandlingen och hur de tänker 
kring att de hade studenter som terapeuter. Klienterna lär sig färdighetstekniker som de kan 
använda sig av under behandlingen, och de fungerar då som klientens verktyg för att hantera 
obehag och ångestpåslag. Det är intressant att undersöka hur det upplevdes att ha verktyg att 
ta till, hur klienterna använde sig av dem och vilken roll de spelat under behandlingen.  
 
Då vi själva har använt den här behandlingsmetoden är vi nyfikna på hur det har gått för 
klienterna, hur de upplevde behandlingen och om beteendet har förändrats. Därför gör vi 
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också en uppföljning nu ett år efter behandling för att öka möjligheterna för att de har varit 
hos tandläkaren då det är vanligt att få kallelse en gång i året. Som en del av 
psykologmottagningens kvalitetssäkring fyllde klienterna i DBS och BAI innan och efter 
behandlingen, och därför är vi intresserade av att veta hur de skattar dessa formulär ett år 
senare. 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för klienters upplevelse av KBT-behandling vid 
tandvårdsfobi. Uppsatsen innefattar också en uppföljning av klienternas nuvarande tankar och 
känslor kring sin tandvårdsrädsla samt om behandlingen har medfört någon förändring i 
beteende. De övergripande frågeställningarna är följande: 

• Hur upplevde klienterna behandlingen?  
• Hur beskriver klienterna samarbetet med terapeuten? 
• Hur tänker klienterna kring färdighetsteknikerna som användes under behandlingen? 
• Hur beskriver klienterna sitt förhållningssätt till tandvård idag ungefär ett år efter 

behandling? 
• Hur skattar klienterna sin generella ångest samt attityd till tandvård nu i jämförelse 

med innan och direkt efter behandling?  
 

Metod 
 

Syftet med studien medför att personernas egna, subjektiva beskrivningar utgör det mest 
centrala bidraget till datainsamlandet. För att erhålla deras beskrivningar och få en ökad 
förståelse för deras upplevelse valdes en kvalitativ ansats med individuella semistrukturerade 
intervjuer (Kvale, 1997). Intervjuerna bandas, transkriberas och analyseras för att senare 
sammanställas i teman som beskriver intervjupersonernas upplevelser. Innan intervjuerna 
genomfördes skickades enkäter och frågeformulär till deltagarna för att få ett underlag till 
intervjuerna och för att göra en uppföljning av behandlingen. Kombinationen av att samla in 
information med olika metoder, det vill säga intervjuer, enkäter och frågeformulär, och från 
varierande källor, det vill säga olika personer, bidrar till en triangulering av materialet. 
Triangulering används i kvalitativa studier för att öka validiteten (Kazdin, 2003).  
 
Deltagare 
 
Urvalsgruppen bestod av samtliga klienter som genomförde tandvårdsfobibehandling på 
psykologmottagningen höstterminen 2005, alltså 12 personer. Innan behandlingen gick alla 
personer genom en screeningprocess, och kriteriet för att få gå i behandling var diagnosen 
tandvårdsfobi som specifik fobi enligt DSM-IV. Nio personer svarade på brevet, sex av dessa 
intervjuades.  
 
Samtliga genomförde behandlingen enligt behandlingsmanualen. De personer som svarade på 
enkäten var alla kvinnor. Åldern varierade mellan 26 och 70 år. Medelåldern var 45 år. De 
personer som intervjuades hade en åldersintervall på mellan 26 och 57 år med en medelålder 
på 41,3 år.  
 
Av de tre personerna som inte svarade på brevet kontaktades två personer per telefon för att 
undersöka orsaken till bortfallet. En person uppgav tidsbrist som orsak, den andra hade varit 
bortrest. Den tredje kunde inte kontaktas. En av personerna som inte skickade in svar på 
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enkäten är en man och skiljer sig således från studiens deltagare med hänsyn till kön, men 
annars hittades inga väsentliga skillnader.  
 
Material 
 
Personerna i urvalsgruppen kontaktades skriftligt med ett brev med information om studien 
och en förfrågan om deltagande i intervju. Med brevet följde en enkät och frågeformulären 
BAI och DBS.  
 
Brevet innehöll information om studien och syftet med studien, hur materialet kommer att 
behandlas och uppmaning att ta kontakt vid frågor och funderingar. I brevet fanns ett 
adresserat kuvert med frimärke för att underlätta svarandet.  
 
Enkäten utvecklades med utgångspunkt i behandlingsmanualen som användes under 
tandvårdsfobi-behandlingen och ett frågeformulär om klienttillfredsställelse som personerna 
fick fylla i efter behandlingen. Ytterligare idéer fick vi från en uppföljningsstudie av patienter 
efter behandling av tandvårdsrädsla (Kvale et al., 2002). Syftet med enkäten var dels att få 
fram aspekter av personernas upplevelse av behandling som ett underlag inför intervjuerna, 
dels att undersöka personernas nuvarande förhållningssätt till tandvård (se bilaga 1). 
 
BAI mäter generell ångest och utvecklades för att användas i psykiatriska populationer. Det är 
ett självskattningsformulär där personen får skatta förekomsten av ångestsymptom under den 
gångna veckan och består av en lista med 21 items med svarsalternativ från 0 (inte alls) till 3 
(mycket). BAI har hög intern reliabilitet (α = 0,92) och hög test-retest reliabilitet (r=0,75) 
(Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988).  
 
DBS är ett självskattningsformulär som undersöker patientens uppfattning av tandläkaren och 
processen att få tandvård (Milgrom, Weinstein, Kleinknecth & Getz, 1985; Smith, Getz, 
Milgrom & Weinstein, 1987). Patienten får skatta på en femgradig skala från ”aldrig” (1) till 
”nästan alltid” (5) hur han eller hon ställer sig till 15 påståenden om tandläkare och 
tandläkares beteenden, exempelvis ”jag tror att tandläkaren inte lyssnar till vad jag har att 
säga”. DBS används som ett mått på tandvårdsrädsla och har hög korrelation med andra mått 
på tandvårdsrädsla (Skaret, Raadal, Berg & Kvale, 1998; Kvale et al., 1997). DBS har hög 
intern reliabilitet (α = 0,91) och kan användas för att diskriminera mellan tandvårdsrädda och 
icke-tandvårdsrädda (Kvale et al., 1997). Inga normvärden verkar finnas, men en norsk studie 
hittade att en grupp med tandvårdsrädda patienter skattade i genomsnitt 44,6 innan behandling 
och gruppen 25,2 (Kvale et al., 1997).  
 
Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide som innehåller teman som 
intervjun ska fokusera på och förslag till frågor som ska ställas. Intervjuguiden i denna studie 
utformades med utgångspunkt i enkätsvaren, litteraturen och studiens frågeställningar och 
innefattade följande teman: Upplevelse av behandling, samarbete med terapeut, uppföljning 
av behandling, användande av färdighetstekniker (se bilaga 2).  
 
Tillvägagångssätt 
 
Höstterminen 2005 genomgick 12 personer tandvårdsfobibehandling, och den här studien 
gjordes ungefär ett år senare. Personerna från den terminen valdes för att öka sannolikheten 
för att se tendenser till långsiktig påverkan. Ett presentationsbrev med frågeformulär och 
enkät samt förfrågan om att ställa upp i intervju skickades ut till alla 12. Respondenterna fick 
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10 dagar på sig att skicka tillbaka formulären. I brevet framgick tydligt att även om man inte 
var intresserad av intervju ville vi ändå gärna ha svaren på frågeformulären och enkät. Till 
dem som inte svarat inom 10 dagar skickades ett ytterligare brev med ett senarelagt 
svarsdatum, sju dagar. Efter båda utskicken hade 9 av 12 personer skickat tillbaka svaren på 
brevet. Sju personer av de nio som svarade var intresserade av att delta i en intervju och 
lämnade kontaktuppgifter.  
 
De klienter som hade anmält intresse för en intervju ringdes upp för att få vidare information 
om studien och intervjun. Därefter bokades tid och plats för intervju enligt klientens 
möjligheter och önskemål. En person kunde inte intervjuas på grund av praktiska förhinder. 
Slutligen genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex personer.  
 
Lokaler för intervjuerna diskuterades utifrån hur det skulle påverka intervjupersonerna då 
delar av tandvårdsfobibehandlingen utfördes på mottagningen. De intervjuer som 
genomfördes på mottagningen skedde i andra rum än under behandlingen och möbleringen 
planerades för att skapa en jämlik atmosfär. Innan intervjuerna diskuterades risken för att 
intervjuaren kan bli frestad att gå in i en behandlande roll, och vi var uppmärksamma på detta 
under intervjuerna. Fem intervjuer genomfördes på Psykologmottagningen, en intervju 
hemma hos intervjupersonen. En intervju utgick på grund av praktiska omständigheter.  
 
Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer med syftet 
att få intervjupersonerna att berätta spontant och med egna ord om det aktuella ämnet (Kvale, 
1997). Intervjuguiden utgjorde ramen för intervjuerna. Efter de första intervjuerna fick vi nya 
idéer och kunskaper och intervjuguiden utvecklades under arbetets gång genom att några nya 
frågor tillkom. Vi valde att vara två intervjuare vid varje intervju för få mer information och 
bättre förståelse för intervjupersonens beskrivning (Trost, 2004). En intervjuare hade 
huvudansvaret för intervjun och höll i den medan den andra var mer observerande och 
kompletterade med frågor och följdfrågor. Detta för att inte intervjun skulle upplevas som ett 
förhör (Kylén, 2004). Varje intervju inleddes med att informera intervjupersonen om 
intervjuns ramar, konfidentialitet och studiens syfte. Själva intervjun inleddes med öppna 
frågor som följdes upp med följdfrågor och kommentarer för att uppmuntra till vidare 
berättelse (Kylén, 2004; Kvale, 1997). Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter och 
ansågs klara när intervjuarna hade fått svar på sina frågor och intervjupersonen inte hade 
något mer att tillägga. I slutet av varje intervju gavs ytterligare information om studien, 
uppsatsen och om att materialet förstörs när uppsatsen är klar. Samtliga intervjupersoner 
svarade ja till att kontaktas och svara på ytterligare frågor vid behov. Efter intervjun 
reflekterade intervjuarna över det som sagts och information som inte kom med på bandet 
(kroppsspråk).  
 
Intervjuerna spelades in på band. Det är det vanligaste sättet att registrera en intervju (Kvale, 
1997) och valdes för att få ett så fullständigt material som möjligt. Materialet transkriberades 
sedan efter överenskomna instruktioner: Transkriberingen gjordes ordagrant, dialekt och 
talspråk gjordes i största utsträckning om till skriftspråk. Vi valde att dela upp materialet och 
transkribera hälften var. För att kontrollera reliabiliteten gjordes stickprov för jämförelse med 
varandras utskrifter. Det visade att materialet i stort uppfattades på samma sätt, och de 
skillnader som fanns gällde enstaka ord med liknande uttal. Då båda intervjuarna var 
närvarande vid alla intervjuer kunde utskrifterna dessutom till viss del kontrolleras genom att 
läsa varandras utskrifter.  
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Allt material lästes igenom av båda författarna flera gånger för att få överblick över materialet 
och leta efter mönster. Därefter gjordes en sammanfattning av varje intervju for att få en 
bättre översikt över intervjuerna. Sammanfattningarna kontrollerades mot utskrifterna igen för 
att säkerställa att allt viktigt var med. För att lättare kunna jämföra intervjuerna och hitta 
teman kodades texten i sammanfattningarna med olika färger för de olika frågeställningarna. 
Text från olika intervjuer som hörde till samma frågeställning samlades i egna dokument på 
datorn. Under varje frågeställning identifierades teman på följande sätt: Först lästes materialet 
igenom av författarna som individuellt hittade olika teman som var centrala och hade nämnts 
av flera intervjupersoner, eller tvärtom; att något uttalande skiljt sig från övriga. Därefter 
jämfördes vilka teman som hade hittats och en lista med gemensamma teman sammanställdes. 
Teman med liknande innehåll sorterades sedan in under mer övergripande teman (Kylén, 
2004). I resultatdelen presenteras temana och exemplifieras med citat. Citaten valdes för att på 
ett illustrativt sätt åskådliggöra intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter inom ett visst 
tema. Dessutom var det av vikt att alla sex intervjupersonerna i studien skulle vara 
representerade med egna citat. Citaten presenteras i skriftspråk för att underlätta förståelsen 
(Kvale, 1997). Eventuella identifierande ord och meningar har tagits bort eller ersätts av 
förklaringar.  De delar av intervjuerna som inte är relevanta för studiens undersökning 
redovisas inte. 
 
Enkätsvaren utgjorde först och främst ett underlag för intervjuerna, men de svar som var 
aktuella för uppföljningen av behandlingen sammanställdes.  
 
För att undersöka eventuella förändringar i deltagarnas skattningar av ångest och attityd till 
tandvård som följd av behandlingen gjordes en jämförelse av resultaten på DBS respektive 
BAI från förmätning, eftermätning och uppföljning ungefär ett år efter behandling. Eventuella 
skillnader mellan mätningarna räknades ut i programmet SPSS med det icke-parametriska 
Wilcoxon teckenrangtestet, då antalet deltagare är lågt och mätvärdena förmodades vara 
snedfördelade.  
 
Etiska överväganden 
 
Innan personerna i urvalsgruppen söktes upp kontaktades landstingets etiska råd av 
psykologmottagningens chef. Studien fick klartecken och behövde inte godkännas av rådet då 
det gällde en examensuppsats och ämneshandledaren jobbar på psykologmottagningen.     
 
Deltagarna i studien fick information om studien och studiens syfte skriftligt i brevet som 
skickades ut. Där informerades också om slutprodukten och uppsatsens tillgänglighet. 
Informationen upprepades muntligt inför och under intervjuerna. Det framgick i brevet att allt 
deltagande i studien var frivilligt. Personerna fick också information om att de skulle vara 
anonyma för alla utom oss och att materialet som används i uppsatsen avidentifieras.  
 
Avidentifiering är en viktig del av de etiska övervägandena för studien för att 
intervjupersonerna skulle känna sig fria att berätta om behandlingen. Terapeuterna som 
utförde tandvårdsfobibehandlingen är våra kollegor och har tillgång till uppsatsen när den är 
klar. Möjligheten finns därmed att intervjupersonerna kan identifieras om inte materialet 
behandlas konfidentiellt. Svar på enkäter och frågeformulär kodades från början med en siffra 
för varje deltagare i stället för namn. Bandinspelningar och transkriberingar av intervjuerna 
kodades på samma sätt för att värna om deltagarnas identitet. Materialet från intervjuerna har 
avidentifierats. Innehåll i citat som kan identifiera personen i fråga har ändrats eller tagits bort 
i resultatdelen.  
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En av deltagarna som ville intervjuas hade en av oss som terapeut under 
tandvårdsfobibehandlingen, något som ledde till etisk diskussion om huruvida personen skulle 
intervjuas. Vi kom fram till att personen inte står i beroendeställning till terapeuten då 
behandlingen är avslutad. För att minska påverkan leddes intervjun av den av oss som inte 
varit intervjupersonens terapeut. När det gäller de andra intervjupersonerna valde vi att inte ta 
del av journalmaterialet innan intervjuerna. Detta för att behålla en mer neutral inställning och 
inte påverkas av personernas bakgrundshistoria.  
 
Överväganden av eventuella konsekvenser av att delta i intervjuerna har gjorts, men har inte 
bedömts vara problematiska. Temat för intervjun är avgränsat, uppskattas inte vara ett 
känsligt ämne att prata om och deltagande är frivilligt. Intervjupersonerna fick utrymme att 
fråga, kommentera och berätta om saker som de anser viktiga för intervjun. De visste att 
materialet behandlas konfidentiellt och förstörs efter att uppsatsen är klar.  
 
Citaten i resultatdelen presenteras i skriftspråk då talspråk skiljer sig från skriftspråk på ett 
sätt som kan upplevas som stötande för intervjupersonen (Trost, 2004).  

 

Resultat av intervjuerna 
 

Utifrån de sex intervjuerna identifierades nio teman som behandlar intervjupersonernas 
upplevelse av tandvårdsfobibehandling. I det första temat ryms intervjupersonernas attityder 
innan behandlingen. Det andra temat belyser hur det är att leva med tandvårdsfobi. Både tema 
ett och två innehåller material som till viss del ligger utanför studiens frågeställning, men vi 
anser att det är viktigt att få en bakgrund till hur intervjupersonerna tidigare har ställt sig till 
tandvård och tandvårdsfobibehandling. Det tredje temat innehåller intervjupersonernas tankar 
kring samarbetet och den roll som terapeuten spelade i behandlingen. Bland annat var vi 
nyfikna på om intervjupersonerna tyckte att det påverkade att ha studenter som terapeuter. I 
det fjärde temat berättar de intervjuade om hur det är att utsätta sig för och möta sin rädsla. I 
det femte temat presenteras intervjupersonernas användande av färdighetsteknikerna. Tema 
nummer sex beskriver hur färdighetstekniker har smittat av sig på andra områden av livet. Det 
sjunde temat innehåller en beskrivning av hur intervjupersonerna upplever att livskvaliteten 
har förändrats. Det näst sista temat fokuserar på om de intervjuade har varit hos tandläkaren 
och hur de förhåller sig till tandvård idag. I det sista temat ryms intervjupersonernas åsikter 
om tandvårdsfobibehandlingen.  
 
I texten används mängdbegrepp där majoriteten, många och flera betyder att fler än tre 
intervjupersoner har uttryckt sig om temat. Några, en del och andra innebär att två-tre 
personer har yttrat sig om ämnet.  
 
Inställning och tankar innan tandvårdsfobibehandlingen  
 
Majoriteten av de intervjuade var skeptiska till tandvårdsfobibehandlingen. Många trodde inte 
att de skulle lyckas. Det skulle vara för krävande att möta sin rädsla och flera trodde de skulle 
avbryta eller att de efter avslutad behandling inte skulle hantera sin fobi bättre än innan. 
 

”När jag först hörde om behandlingen trodde jag inte så mycket på det. Det är säkert 
någon som kommer misslyckas och det lär väl bli jag det” 
 
”Jag tänkte att: det här kommer aldrig att gå. Jag har gått i terapi förut och avbrutit”  
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Förutom att intervjupersonerna var oroliga för huruvida de skulle bli bättre av behandlingen 
var många också nervösa för hur deras tandstatus skulle vara. Flera hade skräckscenarion i 
huvudet om att deras tänder var på väg att falla ur, var ruttna eller skulle behöva dras ut. 
Några berättade att de kände det pinsamt att ha skött sina tänder så dåligt och skämdes över 
att behöva visa tandläkaren sina tänder.  
 

”Jag kände att mina tänder mer eller mindre började rasa” 
 
”Jag var inte så rädd för själva tandvården som för: vad har jag gjort mot mig själv? Och 
låta tandläkaren titta på mina tänder. Och vansinnigt rädd att få höra att dom skulle få 
lov att dra ut alla tänder” 
 

Flera av de intervjuade hade, innan behandlingen började, en något negativ bild av psykologer 
och terapi. Endast en person hade tidigare erfarenhet av terapi och då den inte sågs som 
lyckad bidrog detta till skepticismen. En av de intervjuade hade blivit avrådd att gå i 
behandlingen av en vän då denna var negativt inställd till terapi. Personen ifråga tog inte sin 
väns råd utan tog chansen med terapin och avslutade även behandlingen med framgång.   
Många hade också en negativ syn på tandläkare, de kände inget förtroende för tandläkare och 
kände sig inte respekterade. De har upplevt att tandläkaren inte förstod rädslan, har varit 
stressad och inte tagit sig tid att lyssna. Det har inneburit att personerna inte har vågat ställa 
krav eller vågat berätta om sin rädsla.  
 

”Jag har haft den här inställningen att dom (tandläkare) skiter fullständigt i vad jag 
säger” 
 

Att leva med tandvårdsfobi.  

 
Uppkomsten av tandvårdsfobi kan variera något. En del menar att den härstammar från 
traumatiska upplevelser i barndomen. Att möten med ”elaka” tandläkare eller smärtsamma 
behandlingar satt sina spår och är orsaken.  
 

”Det här kommer ju sen långt tillbaka i tiden när jag gick i skolan. Det var en tandläkare 
som skrämde mig så. Hon var högljudd och arg, ryckte ner en i stolen och skrek: gapa! 
Hon var hårdhänt också och körde in bedövningssprutan med full kraft. Det är därifrån 
rädslan kommer” 
 

Andra säger att det blivit som ett arv, att någon i familjen överfört rädslan. Det blir som en 
total sanning från barnsben; att det kommer göra ont hos tandläkaren. I vissa fall har 
föräldrarna haft tandvårdsrädsla vilket lett till att ingen av de övriga familjemedlemmarna gått 
hos tandläkaren. Ingen av de vuxna har velat följa med. På samma sätt tror några av 
intervjupersonerna att de har påverkat sina barn och detta fungerade för vissa som 
motivationsfaktor för att söka behandling.  
 
Många av intervjupersonerna uppger att de har undvikit tandvård under längre tid. Bara 
tanken på att gå till tandläkaren har väckt ångest och oro. För att undvika att gå till 
tandläkaren har flera av de intervjuade gått till drastiska åtgärder. En intervjuperson berättar 
att hon fått smärtstillande tabletter utskrivna vid ett flertal tillfälle så att hon kunnat stå ut och 
leva med tandvärken. En annan person berättar att hon brukat spara resterna från barnens 
penicillinkurer för att kunna behandla sig själv om hon fick någon infektion i tänderna.  
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Då intervjupersonerna i stor grad undanhållit sig från tandvårdsbehandlingar har de ändå 
genomfört vissa akuta ingrepp. Då dessa tandvårdsfobiker varit hos tandläkaren har de tagit 
sig igenom behandlingarna med hjälp av sövning, hypnos, samt lugnande medel som stesolid. 

 
”Jag kan ju inte ta stesolid varje gång jag ska till tandläkaren! Dels behöver jag i så fall 
ta ledigt från jobbet hela dagen, ha skjuts till och från tandläkaren, ha barnvakt på 
eftermiddagen då jag är så trött att jag bara sover” 
 

I vuxen ålder har några påpekat att det dels är tandvårdsrädslan som stoppat dem från att gå 
till tandläkaren men också ekonomiska bekymmer då tandvård är dyrt. I synnerhet om man 
ska göra speciella ingrepp; bryggor, implantat eller dylikt, vilket ofta är fallet med klienter 
som hållit sig borta från tandvård och vars egna tänder är i dåligt skick:  
 

”Jag vill ju göra i ordning mig i munnen, men idag handlar det om ekonomi”  
 
”Du vet det var 20 år sedan jag var hos tandläkaren. Ja, förutom de gånger som varit 
akut. En gång hade jag sådan tandvärk att jag faktiskt beställt tid, men avbokade i sist 
stund. Tandvärken gav sig inte. Till slut var kinden uppsvullen och jag hade så ont att 
jag drog ut tanden själv” 
 

Terapeutens roll i behandlingen  
 
Intervjupersonerna menade att det var viktigt att känna sig trygg med sin terapeut, att man 
kunde lita på och känna förtroende för sin terapeut. Detta byggdes bland annat upp genom att 
terapeuten var lyssnande och hade kunskap. Terapeuten har lärt ut och förklarat de olika 
teknikerna i behandlingen. En klient berättar: 

 
”Terapeuten var lugn, sansad och inte stressad. Förklarade alla saker tydligt och 
berättade efter varje moment varför vi gör så här” 
 

Det som terapeuten sade om hur kroppen skulle reagera under stress och dess konsekvenser 
stämde. Terapeuten talade sanning och försökte inte linda in saker. Kommunikationen var 
tydlig och rak. Flera menade att terapeuten hade en lugnande inverkan. Det fanns en känsla av 
att terapeuten var engagerad och ville hjälpa. Samarbetet beskrivs också som ett teamarbete.  

 
”Jag kände att terapeuten stod på min sida gentemot tandläkarvärlden och 
tandläkarrummet. Terapeuten var bron emellan. När jag inte klarade av att träffa 
tandläkarpersonalen vid första exponeringen tog terapeuten kommandot och körde ut 
dom och sa: att ni måste gå ut härifrån nu. Det fick mig att lita på henne och jag kände 
mig trygg” 
 

Några menade att det var terapeuten som fick dem att stanna kvar hos tandläkaren 
överhuvudtaget. Att de annars hade lämnat väntrummet och gått därifrån eller avbrutit 
tandvårdsbehandlingen. Många nämner stöd från terapeuten som en viktig komponent i 
behandlingen, att man känner sig trygg i att någon är närvarande och påminner om vad man 
ska göra.  
 

”Terapeuten säger att om man sitter kvar fast man är skräckslagen kommer ångesten att 
övervinnas och sjunka. Jag tycker det verkar knäppt, men skulle jag inte ha vetat om det 
och skulle inte terapeuten vart där för att säga åt mig att sitta kvar så skulle jag ha 
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sprungit iväg och då skulle jag aldrig ha fått veta att det faktiskt fungerar! Man sitter inte 
kvar i en sådan situation om ingen mer eller mindre tvingar en till det. Alltså säger att: 
du ska sitta kvar här nu” 
 
”Och även fast man vet att det är viktigt med andningen och så där behöver man någon 
som säger till, påminner en. För det tar ett tag innan man lärt sig hur man ska göra” 
 

I föregående citat kommer intervjupersonen också in på att hela behandlingen är en 
inlärningsprocess, att det faktiskt tar tid att lära sig de olika färdighetsteknikerna. Meningen är 
att man ska börja öva när man redan är avslappnad för att sedan försöka använda teknikerna i 
mer stressade situationer och slutligen i fobisammanhang där ångestpåslagen är som störst.   
 
Några klienter menade att det var terapeuten som fick dem att gå till tandläkaren 
överhuvudtaget. Att det vid flera tillfällen hade varit lockande att avboka tandläkarbesöket, 
men att deras gamla beteende av att avboka tider eller inte dyka upp numer inte var 
accepterade. Det fanns ju fler involverade nu än bara de själva. Det fanns någon form av 
lojalitetskänsla gentemot terapeuten.  
 

”Ibland sviktade jag lite grann. Men så är jag ju envis också. Jag kommer ihåg ett par 
gånger då jag funderade på att ringa återbud, men tänkte för mig själv att: det ska du inte 
alls! Nu ska du åka iväg med bussen! Jag tänkte att: det var då fan. Jag måste ju. Man 
kan ju inte bara strunta i det heller. Det kändes som terapeuten fick mig att gå till 
tandläkaren” 
 

Ingen av de intervjuade lade någon större vikt vid att terapeuten var student. En person 
uttryckte att det möjligtvis kunde ses som positivt.  
 

”Va bra att dom (studenterna) kan lära sig något! Och sen tänkte jag, ursäkta uttrycket, 
men ni är inte så förstörda att ni sitter i ett hörn och hummar. Ni har inte hört samma sak 
700 gånger ännu. Utan ni är ju intresserade och det är rätt trevligt”  
 

En annan säger följande: 
 
”Att det var en student som höll i terapin var inget jag tänkte på, nej. Jag var nyfiken på 
om terapeuten skulle fixa det här åt mig. Och jag tänkte att gör du inte det, ja då gör du 
inte det” 
 

En av de intervjuade var skeptisk till att terapeuten var ung, halva intervjupersonens ålder.  
 
”Jag trodde inte att en så pass mycket yngre person skulle kunna få mig att känna mig 
trygg. Men samarbetet var kanon och samarbetet fungerade perfekt hela tiden” 
 

Överlag uttrycker alla att det har varit positivt att få prata med någon om sin rädsla, att någon 
har lyssnat och att de har fått känna förståelse och acceptans. Samtidigt säger flera att det har 
varit påfrestande att prata om saker som är jobbiga eller obehagliga, exempelvis när minnen 
kommer tillbaka och känslor från gamla händelser hos tandläkaren har väckts till liv.  
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Att utsätta sig för det otäcka 
 
Exponeringen är ett av huvudmomenten i behandlingen. Här utsätter sig personen för det som 
är mest ångestladdat. Fem av sex intervjuade beskriver den här delen av behandlingen som 
jobbigast. Speciellt första gången man besöker tandläkarmottagningen när man inte riktigt vet 
vad som väntar, men även första gången man möter nya instrument eller nya 
tandvårdsmoment.  
 

”Att närma mig sonden var fanimig det svåraste jag gjort i hela mitt liv. Jag störtgrinade 
så att jag inte kunde andas och skakade som ett asplöv. När jag skulle försöka ta i 
sonden var det som två magneter som har samma poler. Det bara gick inte! Jag hade 
massa vilja i huvudet men fick inte armen att lyda! Jag hade ingen kontroll över mig 
själv. Till slut gick det på rena rama ilskan. Och sen när jag gick därifrån kände jag mig 
jättestärkt” 
 

Flera av de intervjuade nämnde att de hade behov av kontroll och känslan av bristen på 
kontroll kunde utlösa rädsla och kunde få dem att känna sig utsatta. Det var flera som hade 
problem med sonden, att ta i den, känslan av att den skrapar på tänderna. För andra kunde det 
värsta handla om att sitta i stolen. Några var också rädda för den smärta de trodde sig komma 
att uppleva.  
 
Behandlingen upplevdes periodvis som krävande, flera personer använder ord som att de var 
skräckslagna, oroliga och rädda under vissa moment av behandlingen. En del har upplevt ett 
ganska starkt motstånd mot att utsätta sig för tandläkaren. Tankarna har kombinerats med 
ångest och tankar om tidigare traumatiska upplevelser hos tandläkaren har väckts till liv.  
 
Tanken på tandläkaren kan vara skrämmande, men även att behöva gå in i väntrummet, känna 
lukten av desinficerande medel eller höra ljudet av borren väcker oro hos många. 

  
”Men när vi kom dit så började vi med att våga gå in överhuvudtaget. Jag hade en 
fruktansvärd hjärtklappning. Usch! Men när vi väl kom över tröskeln och in på 
mottagningen så var ju inte det det värsta, utan det värsta var när jag kom in i tandläkar-
rummet”  
 

En av klienterna fann det inte hjälpsamt med den delen av behandlingen då exponering 
skedde utan tandvårdspersonal. Personen kände sig inte rädd eller ångestladdad inför några 
instrument eller moment i rummet.  
 

”Jag undrade vad det skulle hjälpa att titta på en borr och fylla på vatten i en mugg” 
 
Några av intervjupersonerna uttryckte att de blev förvånade över att behandlingen hjälpte och 
att det gick bra.  
 

”Jag tänkte att kan dom hjälpa mig så är det himla bra. Faktiskt så blev det över 
förväntan. Jag var förvånad själv över att det kunde hjälpa mig. Visserligen så var jag 
rädd, det var jag. Jag var stolt över mig själv. Jag kom ut därifrån helskinnad” 

 
Trots rädsla och skepticism så har ändå tron på den egna förmågan stärkts och personerna 
blev peppade inför framtida tandläkarbesök.  
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”Det (att exponera sig) var ju skitjobbigt. Samtidigt som man var helt slut, så var man 
jättenyfiken på, vad ska jag klara nästa gång?”   
 

Flera intervjupersoner beskriver behandlingen som intensiv. Förutom de inbokade sessionerna 
har de övat på hemuppgifter under resterande veckan samt tänkt mycket på behandlingen. 
Några personer säger att de upplevde kontinuiteten som en viktig del av behandlingen.   

 
”Jag tänkte ju på det där nästan varje dag och varje kväll när jag gick och lade mig 
också” 
 

Färdighetsteknikerna som verktyg 
 
När det gäller färdighetsteknikerna som användes under behandlingen; andning, avslappning, 
acceptans och medveten närvaro har intervjupersonerna haft lite olika favorittekniker. En del 
har använt sig av alla fyra teknikerna medan andra fallit för en eller ett par av dem. 
Majoriteten säger dock att de funnit det verksamt att lära sig se situationer på ett nytt sätt, 
genom acceptans och medveten närvaro. 

 
”Att vara närvarande var det som var svårast att styra över. Det var väldigt lätt att man 
försökte fly bort och tänka på något annat. Men då ropade ju terapeuten: är du med mig 
nu, närvarande här i rummet? Dessutom har många tandläkare en affisch i taket som kan 
distrahera. Ofta styrs man medvetet bort och nästan får råden att man ska tänka på något 
annat tills det obehagliga är över. Nu var det nya spelregler, nu skulle man plötsligt vara 
där, närvarande. Man ska vara kvar i situationen och det är svårt” 
 
”Egentligen använde jag mig nog mest av acceptans. Acceptera att: fan, jag är skiträdd, 
men då får jag väl vara det då. Bättre att tänka så än att inte gå till tandläkaren alls. 
Acceptera att: jag är rädd, men jag kommer inte att dö. Dom kommer inte att ha ihjäl 
mig. Och gör dom det, ja då är det ett misstag liksom” 
 
”Jag var spänd som en fjäder. Det hjälpte att bara lära sig slappna av i stolen. Det var 
himla viktigt! Jag försökte andas djupt och slappna av från fötterna och uppåt och sen 
samma väg tillbaka genom kroppen igen”   
 

Behandlingen lägger stor vikt vid färdighetsteknikerna och majoriteten av de intervjuade 
berättar att de haft stor hjälp av dessa. En av de intervjuade skiljde sig dock från mängden då 
hon ej använde sig av färdighetsteknikerna, förutom acceptans, i någon större utsträckning. 

 
”Vi gjorde några övningar men jag tog aldrig till mig dom. Jag kände mig nästan 
generad över att behöva sitta och andas på ett speciellt sätt. Det var inte min grej” 
 

För den här klienten hjälpte det bättre med den psykoedukationella delen av behandlingen; att 
hon med hjälp av en sekvensanalys kunde förstå sina reaktioner. Hur tanke, känsla och 
handling hängde ihop. 
 

”Jag var så himla rädd. Haft katastroftankar. Jag har alltid trott att jag kommer ligga 
med munnen full av grejor och inte kunna genomföra behandlingen utan att flyga upp ur 
stolen. Och så tror jag att jag ska dö. Jag lärde mig hur kroppen reagerar, att min tanke 
gör att jag andas snabbare och kroppen blir stel, att det startar någonting” 
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En del av intervjupersonerna menar att de inte kunnat genomföra behandlingen utan 
färdighetsteknikerna, att de har varit oerhört viktiga i behandlingen. Att lära sig hur man kan 
hantera och kontrollera sin rädsla, motverka hyperventilering samt genom att acceptera sin 
rädsla faktiskt få mer kontroll över situationen.  
 
Några spekulerar i att de kanske kunnat genomföra behandlingen utan färdighetsteknikerna. 
Det är framförallt med terapeutens stöd och uppmuntran som de i så fall ser sig lyckas i 
tandvårdsfobibehandlingen utan tekniker. De tror att själva upplägget att genomföra 
tandvårdsbehandling om och om igen skulle leda till desensibilisering och rädslan skulle avta. 
Dock tror dessa personer att behandlingen skulle ha tagit längre tid då de inte själva haft några 
verktyg att jobba med.  
 
Färdighetstekniker i andra delar av livet  
 
Flera av de intervjuade berättar att de använder sig av färdighetsteknikerna i andra situationer 
som upplevs som stressande eller på annat sätt påfrestande. Det kan vara på jobbet, i hemmet 
eller vid exempelvis bilkörning. När personen känner sig förbannad, pressad eller nervös.  

 
”På mornarna kan jag lätt stressa upp mig. Klockan springer iväg, barnen ska på med 
kläder, frukost ska ätas, plötsligt har någon glömt att de ska ha med gymnastik kläder 
eller att något annat ska med. Då försöker jag andas. Hellre det än att explodera. Det har 
en viss avkylande effekt”  
 
”I lördags sjöng jag på en tillställning och var rätt nervös innan. Då upptäckte jag att jag 
stod och djupandades. Det lugnar ner mig och får mig att sänker axlarna lite” 
 

Det var inte alltför ovanligt att de intervjuade också berättade om andra områden som de 
upplevde som problematiska. Andra rädslor som sprut-, spindel- och ormfobi.  
En intervjuad berättar att hon numer kan hantera fler av sina andra fobier tack vare 
färdighetsteknikerna. I följande stycke beskriver personen sitt förhållande till sin flygfobi: 

 
”Jag tänker mer på det positiva: alltså vad leder det här till? Jo, att jag flyger så jag kan 
ta mig till ett annat ställe. Få uppleva något nytt och vara på semester. Samma sak som i 
tandvårdssituationer: vad leder det här till? Jo, jag tar bort lite tandsten nu och lagar det 
här lilla hålet för att slippa laga ett större hål senare. Alltså att utsätta sig för det här 
otäcka för det leder till något bra”  
 

Livskvalitet efter tandvårdsbehandling 
 
För flera av de intervjuade har tandstatusen varit så dålig att det inverkat på andra delar av 
livet. Man har dragit sig undan från att umgås med folk. Det har bara varit bekvämt att vara 
med de närmaste som man vet accepterar en som man är. Det sociala livet har blivit lidande. 
Att inleda nya bekantskaper eller relationer ha inte varit möjligt. En del har varit väldigt noga 
med sin kost och undvikit godis, hård mat och/eller tuggummin som kan göra så att tänderna 
går sönder eller lossnar. Att nu fixa tänderna har därmed bidragit till en förbättring på fler 
områden är rent tandhygieniskt.  

 
”Det här med tänderna blev ett lyft” 
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”Nyligen var jag bjuden på ett kalas. Det skulle jag aldrig ha gått på om jag inte hade 
gjort den här tandbehandlingen. Då hade jag tackat nej direkt. Där skulle finnas massa 
folk som jag inte kände och det hade inte känts bra. Nej, jag hade inte gått då. Men det 
gjorde jag ju nu! Åh, gud va jag hade roligt! Det var jättekul.”  
 
”Jag är så glad att jag kan skratta nu”  
 

Även de som inte hade allvarliga problem med tänderna anser sig ha högre livskvalitet nu. 
Oron över tandstatus och ångest över uteblivna besök har mer eller mindre försvunnit. 
Dessutom finns det en större tilltro till den egna förmågan att hantera sin tandvårdsrädsla.  
 
Tandläkare: Besök eller inte? 
 
När det gäller den nuvarande tandvårdssituationen efter avklarad behandling menar samtliga 
intervjuade att de har ett annat förhållningssätt idag. Nu vågar de ställa krav, till exempel be 
tandsköterskan avsätta lite extra tid redan vid tidsbokningen så det finns utrymme att berätta 
om sin rädsla för tandläkaren samt slippa känna stress under behandlingen.  

 
”Nyligen var jag på sjukhuset och behövde ta en spruta. Inte roligt då jag även lider av 
sprutfobi! Men jag kunde berätta för läkarna att jag var livrädd. Och de lyssnade och tog 
allt steg för steg utan några överraskningar. Och det är samma sak hos tandläkaren, jag 
har lärt mig att berätta att jag är rädd. Att jag behöver lite extra tid för att varva ner. Och 
det känns rätt stort att jag kan säga till” 
 

Många har också kommit fram till att de själva kan styra över valet av tandläkare och uppger 
att de gärna vill ”kolla av” tandläkaren ifråga. De kan även be tandläkaren att använda vissa 
instrument, som inte är lika obehagliga, mer än andra. Ett exempel på detta är alla de olika 
borrarna som finns. En person beskrev det som att hon hade fått en helt ny vokabulär och 
kunde tala med tandläkaren på ett nytt sätt. Allt var inte främmande och otäckt hos 
tandläkaren längre utan de kunde kommunicera.  
 
Från att ha varit rädda och mycket skeptiska till tandvård vände det dramatiskt för flera av de 
intervjuade. Majoriteten hade utvecklat en mycket positiv syn på den behandlande 
tandläkaren och övrig tandvårdspersonal. De kände att personalen förstod problematiken. 
Mycket hade att göra med att personalen var lugna och inte hade bråttom. Intervjupersonerna 
kände att de fick ta tid och plats. Någon uttrycker att deras tandläkare varit ”en gudomlig 
människa”. Det har också varit viktigt för de intervjuade att tandvårdspersonalen berättat vad 
de tänkt göra. Att det inte varit några överraskningar och att det känts som om de varit 
delaktiga under behandlingen. Några påpekar också vikten av att tandläkaren ärligt ha kunnat 
säga att ”det här kan kanske komma göra lite ont” istället för att låtsas att det inte kommer att 
kännas alls.  
 
Hälften av de intervjuade hade varit hos tandläkaren efter tandvårdsfobibehandlingen. Ett par 
personer hade till och med varit hos tandläkaren vid ett flertal tillfällen. Många vittnar om att 
de brukade oroa sig i veckor innan ett tandläkarbesök, men så är inte längre fallet.   

 
”Det var fruktansvärt. Jag hade ont i magen i en vecka innan, och dagen innan kunde jag 
knappt äta om jag visste att jag skulle till tandläkaren. Men så är det ju inte nu. Idag 
funderar jag inte ens på det. Jag beställer tid, får en påminnelse via sms i telefonen och 
går dit. Inget obehag alls ” 
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Av dem som ännu inte varit på besök, väntade två stycken på kallelse och en person hade 
skjutit på besöket på grund av ekonomiska hinder. 

 
”Jag har fortfarande inte varit hos tandläkaren sen vi avslutade 
tandvårdsfobibehandlingen men jag blir kallad snart. Det är lite problematiskt att man 
inte får någon kontinuitet. Nu hade det ju snart gått ett år sedan jag var hos tandläkaren. 
Jag är egentligen inte så orolig inför tandläkarbesöket, jag har ju ny kunskap med mig. 
Men ändå är jag orolig att det jag lärt mig inte ska finnas kvar. Har det gått för lång tid 
och jag glömt bort det?”  
 

Tankar efter tandvårdsfobibehandlingen 

 
Alla intervjupersoner är nöjda med behandlingen. Majoriteten tycker att det har varit en 
positiv upplevelse. Jobbig och utmanande, men effektiv. Alla har hittat sitt eget sätt att 
bemästra sin fobi. En intervjuperson skiljde sig från mängden genom att inte använda sig av 
medveten närvaro utan tänkte på något trevligare moment av livet under tandvården. Dock var 
även denna person nöjd med behandlingen och hade tagit till sig andra delar som hon tyckte 
var värdefulla. Intervjupersonerna är nöjda med så väl tandvårdsfobibehandlingen som med 
samarbetet med sin terapeut. En del har också rekommenderat behandlingen till andra med 
fobi-problematik.  
 
En del av intervjupersonerna hade egna förslag på förbättringar gällande behandlingen. 

• Att behandlingen skulle vara mer individanpassad så att en del personer kunde få 
längre behandling och det fanns tid för alla tandproblem att åtgärdas. 

• Att terapeuten skulle hjälpa till och boka in några tandläkartider under det kommande 
året så att uppehållet mellan den avslutade tandvårdsfobibehandlingen och kallelse 
från folktandvården inte skulle bli så lång.  

• Att det skulle finnas mer tid till att gräva djupare i problematiken. Varför man 
utvecklat tandvårdsfobi, tittat mer på mönster och bakgrund. 

• Att det skulle finnas någon form av uppföljning eller återkoppling några månader efter 
avslutad behandling.   

• Att marknadsföringen av tandvårdsfobibehandlingen var tydligare. Det är alldeles för 
svårt att hitta hjälp. 

• Att man skulle ha möjlighet att behålla tandläkaren efter avslutad 
tandvårdsfobibehandling.   

 
Så hur förklarar då intervjupersonerna att de klarade av att genomföra behandlingen? Vilka 
mekanismer var det som spelade in? Många pekar på helheten i behandlingen: terapeutens 
engagemang, exponeringen i rummet med alla instrument, utbildning i hur kroppen reagerar 
under stress, färdighetsteknikerna, tandvårdspersonalens lyhördhet, förståelse och kunnighet. 
Att få prata om sin rädsla och känna sig accepterad. Ett par personer kan inte förklara vad det 
var som bidragit till förändringen. En person uttryckte sig på följande sätt: 

 
”Det är som trolleri. Det är helt otroligt”   

 

Resultat av enkät och frågeformulär 
 

Nio personer svarade på enkäten . På frågan om personerna hade varit hos tandläkaren sedan 
tandvårdsfobibehandlingen avslutades svarade fem personer av nio att de har varit hos 
tandläkaren. Av dem som ännu inte varit uppgav tre personer att de väntar på att bli kallade 
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medan en person inte har besökt tandvården på grund av ekonomiska hinder. Sju personer 
svarar att de fortfarande påverkas av sin tandvårdsrädsla. Det handlar om oro inför besöken, 
nervositet eller att man ogillar vissa behandlingsmoment. Någon nämner också att hon ännu 
inte litar på tandläkaren till fullo. Vid tandvårdssituationer idag svarar sju personer att de 
använder sig av färdighetsteknikerna de lärde sig under tandvårdsfobibehandlingen. Sju 
personer säger även att de använder sig av färdighetsteknikerna i andra situationer i livet. Ett 
moment på enkäten var att skatta hur nöjd man var med behandlingen på skala 0-10, och 
medelvärdet blev 8,6. Ytterligare en skattning skedde med fokus på hur samarbetet fungerade 
med terapeuten där medelvärdet utföll till 9,4.   
 
De nio personerna som skickade in enkäten skickade även in DBS och BAI. På grund av för 
många ofullständiga svar kunde inte uppföljningsmätningen av DBS användas. För en person 
fanns inte resultaten från för- och eftermätningar av DBS och BAI i journalen, och en annan 
person hade svarat ofullständigt på förmätningen av DBS. Det innebar att det totala antalet 
personer som kunde tas med i den statistiska beräkningen blev för lågt, och resultatet av 
Wilcoxon teckenrangtestet presenteras därför inte.  

 

Diskussion 
 
Många av de intervjuade var väldigt skeptiska till om behandlingen skulle fungera för dem. 
De fick ändå förtroende för sina terapeuter och ökad tilltro till behandlingen. Samtidigt som 
många tvivlade så fanns det en genuin motivation till att försöka lära sig hantera sin fobi.  
 
Att leva med tandvårdsfobi hade påverkat alla intervjupersonerna, men på olika sätt. För 
många handlade det om att brottas med obehagliga tankar och känslor av ångest. Oro över hur 
illa ställt det är med tänderna, vad andra tänker om fobin och tänderna, och hur det ska bli 
framöver.  
 
Terapeuten var redan införstådd med problematiken vilket gjorde att klienterna upplevde 
förståelse och att det var okej att vara tandvårdsrädd. Av terapeuten lärde personerna sig om 
fobin, hur kroppen reagerar under stress, verktyg att hantera sin fobi med, samt ett annat sätt 
att tänka kring sin rädsla. Terapeuten var ett viktigt stöd för att genomföra exponeringen. Det 
var även viktigt att terapeuten kunde påminna om de olika färdighetsteknikerna samt 
underlätta kommunikationen med tandvårdspersonalen. När intervjupersonerna beskriver sin 
terapeut är det i generella termer: lyssnande, hade kunskap om ämnet, var engagerad och fick 
en att känna tillit. Ingen större vikt har lagts vid att terapeuten var student.  
 
Under behandlingens mest centrala del, exponeringen, upplevde intervjupersonerna rädsla, 
oro och hade mycket ångest, men även positiva känslor. Intervjupersonerna skiljer sig åt i 
vissa avseenden, till exempel vilka moment som utlöser ångest, men det finns många 
gemensamma aspekter som katastroftankar, rädsla för smärta och känsla av kontrollförlust. 
Efter att ha utsatt sig för sin rädsla upplevde intervjupersonerna att de blivit starkare och tron 
på att behandlingen skulle fungera ökade.  
 
För de flesta har färdighetsteknikerna varit viktiga verktyg som hjälp i ångestladdade 
situationer. Det är individuellt vilka tekniker som personerna har sett som verksamma och i 
vilken utsträckning de har använts under behandlingen. Det framkommer dessutom att flera 
personer använder sig av färdighetsteknikerna också i andra situationer.  
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Efter behandlingen har de intervjuade upplevt bättre livskvalitet med mindre oro, i vissa fall 
fler sociala aktiviteter och bättre munhälsa. Samtliga intervjuade menar att de förhåller sig 
annorlunda till tandvård och tandvårdspersonal idag. För dem som varit hos tandläkaren 
utlöses inte lika starka ångest påslag längre. De personer som ännu inte varit hos tandläkaren 
tror sig kunna gå dit utan påtagliga bekymmer. På enkäten svarade fem av nio att de hade 
varit hos tandläkaren sedan avslutad tandvårdsfobibehandling. Av de fyra som ännu inte varit 
hos tandläkaren väntade tre stycken på kallelse medan en inte haft möjlighet att gå på grund 
av ekonomiska hinder. Tandläkaren hade för många en viktig roll i 
tandvårdsfobibehandlingen och ett flertal hade velat behålla tandläkaren efter avslutad 
behandling.  
 
I intervjuerna uttrycker alla intervjupersonerna hög tillfredsställelse vad gäller både 
behandling och samarbete med terapeuten. Detta bekräftas i enkäterna. Flera intervjupersoner 
menar att det är helheten, behandlingens olika komponenter som bidrar till ett lyckat resultat.  
  
Studier på upplevelsen av tandvårdsfobibehandling är ovanliga. Vi har ej hittat några studier 
som har haft som syfte att undersöka upplevelsen utan den har behandlats i periferin utifrån en 
annan frågeställning. Överhuvudtaget finns det få studier som behandlar klienters perspektiv 
på terapi (Messari & Hallam, 2003). I denna uppsats får man en bild av hur det kan upplevs 
att gå i tandvårdsfobibehandling samt hur viktigt det är att få behandling för den fysiska och 
psykiska hälsan. Klienters upplevelse av behandling kan vara värt att studera närmare. 
 
Intervjuerna gav mycket information, både om ämnen som var aktuella för studien och saker 
som låg utanför. Det varierade vad intervjupersonernas valde att lägga i begreppet upplevelse, 
och sammantaget kom många aspekter om upplevelsen av behandlingen fram. Det handlade 
bland annat om terapeuten, samarbetet, känslor och reaktioner på det som hände under 
behandlingen, vikten av förståelse från terapeut och tandvårdspersonal och ändrad inställning 
till egen förmåga och behandlingen. Det stämmer överens med de områden som Elliot och 
James (1989) kom fram till som kan ingå i upplevelser av psykoterapi, om egna psykologiska 
processer, terapeuten och förändring. När det gäller de dimensioner som de hittade så passar 
intervjupersonernas upplevelser bland annat in i den första dimensionen, att klienter värderar 
olika aspekter av terapin. Våra intervjupersoner har värderat händelser, interventioner, 
terapeutens engagemang och känslor. De har pendlat mellan att vara skeptiska och 
övertygade, mellan att känna rädsla, frustration och hopp, mellan att vara motiverade och vilja 
undvika.  
 
Det var flera saker som förvånade oss i intervjupersonernas berättelser. En del berättar om 
starka känslor och reaktioner under behandlingen. De har varit riktigt upprörda under 
exponeringen, gråtit och varit högljudda. Dels förvånade det oss vilka starka reaktioner som 
personerna tvingats genomgå, dels att de nu kan tala så öppet om hur behandlingen upplevdes.  
 
Intervjupersonerna upplever ett brett spektra av känslor under terapins gång, något som 
terapeuten måste ta hänsyn till och kunna hantera. Det har varit viktigt att terapeuten och 
tandvårdspersonalen har kunnat ta dessa känslor på allvar och att de haft förståelse utan att 
vara nedlåtande. Intervjupersonerna har pekat på att det inte bara är tekniker och metoder som 
har bidragit till förändring, men också terapeutens förmåga till att lyssna, förstå, respektera 
och ge stöd. Även Kåver (2006) pekar på betydelsen av alliansen i KBT och menar att 
terapeutens förhållningssätt och empatiska förmåga är lika viktiga som teknikerna. Sådana 
egenskaper ingår dessutom i teorier om att det finns gemensamma faktorer för olika typer av 
terapier (O’Brien & Houston, 2000). 
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En intressant aspekt av samarbetet med terapeuten och terapeutens roll i behandlingen var hur 
det påverkade att en student höll i behandlingen. De intervjuade har inte lagt någon vikt vid 
detta. Alla har varit nöjda med behandling och terapeut. En fundering är om det hade spelat 
större roll att det var studenter om personerna varit mindre nöjda med behandlingen. Det 
behövs mer forskning hur det påverkar att ha studenter som terapeuter.  
 
Fem av de nio som svarade på enkäten, 55 %, hade varit hos tandläkaren. Ytterligare tre 
personer väntade på kallelse, och hade inte varit hos tandläkaren eftersom det inte hade gått 
fullt ett år efter tandvårdsfobibehandlingen och de inte hade haft behov av tandvård innan det. 
Att åtta av nio antingen hade varit eller väntade på kallelse tyder på att behandlingen har lett 
till en beteendeförändring och har haft effekt. Dessutom framkom det under telefonsamtalen 
med två av personerna i bortfallet att en av dessa hade varit hos tandläkaren medan den andra 
väntade på kallelse. Om man tar med dessa i beräkningen har tio av de tolv i urvalsgruppen 
antingen varit hos tandläkaren eller väntar på kallelse, en person hade inte kontaktat 
tandläkare av ekonomiska grunder och en person har vi ingen information från. Det stödjer 
resultat från tidigare forskning om att KBT-metoder är framgångsrika vid tandvårdsfobi och 
tandvårdsrädsla.  Det finns dock alltid utrymme för att andra faktorer än behandlingen kan ha 
spelat in och bidragit till beteendeförändringen.   
 
Många studier använder besök hos tandläkare som ett mått på effekt. Ett exempel är en studie 
där 63 % av klienterna hade varit hos tandläkaren vid ett års uppföljning (Kvale et al., 2002). I 
en annan studie var resultatet 93 % efter ett år (Moore et al., 1991). Det är svårt att jämföra 
resultat från olika studier. Behandlingar kan innehålla olika behandlingsmetoder, ha olika 
deltagarkriterier och ibland ingår inbokade tider hos tandläkare efter avslutad 
tandvårdsfobibehandling, något som kan påverka frekvensen av tandvårdsbesök. När det 
gäller frånvaro av tandvårdsbesök uppges orsaker som inget behov av tandvård eller 
ekonomiska hinder (Kvale et al., 2002), något som stämmer överens med denna studie.  
 
Intervjupersonerna berättar inte bara om förändringar gällande tandvård utan också i andra 
delar av livet. En del har fler sociala aktiviteter, vågar skratta mer och är inte lika oroliga. Vi 
spekulerar i om det kan det vara färdighetsteknikerna som leder till det man i andra studier 
kallar generella effekter. Att man genom färdighetsteknikerna i tandvårdsfobibehandlingen 
kan ha lärt sig att hantera andra situationer i livet och på det viset upplever vissa större 
tillfredsställelse med livet i stort. Ytterligare forskning skulle kunna fokusera på 
färdighetsteknikerna och kopplingen till generella effekter.   
 
Den rädsla intervjupersonerna berättar om och de reaktioner det leder till är viktiga att ta 
hänsyn till i behandlingen. Om rädslan är för stor och personen inte kan hantera detta kan det 
möjligtvis leda till att behandlingen avbryts eller inte ens påbörjas. Det bör forskas vidare på 
vilken roll rädslan har för behandlingens förlopp och hur den kan bemötas på ett adekvat sätt.   
 
Intervjupersonerna verkar skilja sig åt i både hur rädslan tar sig uttryck och vilka delar av 
behandlingen de har tagit till sig. Möjligtvis kan det vara gynnsamt att skräddarsy 
behandlingen till varje individ, men samtidigt verkar det som att den här behandlingen ändå 
har kunnat fungera för dessa personer. Det har funnits utrymme för att anpassa behandlingen 
inom manualens ramar och terapeuten har haft en viktig del. Det kan vara intressant att 
studera vidare vilka faktorer som bidrar till förändring. 
 
Många var skeptiska innan de började behandlingen. Samtidigt säger personerna att de var 
väldigt motiverade. Kombinationen är intressant då påståendena verkar lite motsägelsefulla. 
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Kan man vara skeptisk och motiverad samtidigt? Vi tolkar det som att om man är skeptisk så 
är man också negativt inställd, vilket flera av de intervjuade också bekräftat. I en sådan här 
behandling där man ska utsätta sig för det man är mest rädd för borde det krävas att man är 
mycket motiverad. Något intervjupersonerna också visat prov på då de själva tagit initiativ till 
att delta i behandlingen. Flera av de intervjuade har haft fobi under en längre period och 
misslyckats med att själv hitta sätt att hantera den. Det är möjligt att detta kan ha urholkat tron 
på att det någonsin ska bli bättre. Skepticismen kan vara ett sätt att förbereda sig för ett 
eventuellt misslyckande. Det skulle också kunna vara ett uttryck för undvikande.  
 
En studie har hittat att personer med tandvårdsfobi känner ambivalens inför att hantera sin 
rädsla. De slits mellan att å ena sidan försöka undvika tandvård och det hot de upplever att det 
innebär, och å andra sidan vilja göra något åt saken (Abrahamsson et al., 2002a). Kanske 
gäller detta också för klienter som går i tandvårdsfobibehandling, och leder till att de är 
motiverade men samtidigt skeptiska. Intervjupersonerna berättade dessutom att de ibland 
funderade på att avboka eller på andra sätt undvika behandlingen. Milgrom et al. (1995) 
beskriver en teori om approach-avoidance konflikt då en person vill uppnå ett mål men 
samtidigt undvika det. Klienten vet att hon behöver tandvård, vill ha friska tänder och är 
motiverad att gå till tandläkaren. Samtidigt är hon rädd för att gå till tandläkaren och försöker 
undvika. De två tävlande viljorna leder till en inre konflikt där den dominerande viljan 
varierar. Det är lättare att vara motiverad när man har fysisk och psykisk distans till 
tandläkaren, men svårare när man är nära i tid och rum. Förmodligen blir denna konflikt 
aktuell även i en tandvårdsfobibehandling.  
 
Några av intervjupersonerna hade lagt stor vikt vid att det var en tandvårdsbehandling. Därav 
fanns det en viss önskan om att behandlingen skulle ha varit längre och det hade funnits 
möjlighet till att åtgärda alla tandvårdsbehov. Det är överraskande eftersom fokus för 
behandlingen var tandvårdsfobin och inte tandvård. Vi spekulerar i att det kan vara en del av 
själva tandvårdsfobin. Personen ifråga kanske tänker att om den inte blir ”botad” ifrån fobin 
så ska i alla fall tänderna vara i ordning efter den här behandlingen. Vidare så kan det finnas 
ekonomiska intressen då tandvård är dyrt.  
  
Tandläkaren verkade spela en större roll i behandlingen än vad vi hade förväntat oss. Det 
handlade om personliga egenskaper som att vara förstående, lätt på hand och inte stressad. 
Detta är säkerligen viktiga faktorer eftersom intervjupersonerna kan ha obehagliga minnen av 
tandläkare, och kan bidra till en ändrad syn på tandläkare, men ska inte vara avgörande för 
behandlingen. Flera av de intervjuade uppger att de gärna hade velat behålla tandläkaren från 
den här tandvårdsfobibehandlingen. Tanken är att personen inte ska bli knuten till just 
behandlande tandläkaren, utan ska lära sig ett nytt förhållningssätt och kunna utföra normal 
tandvård var som helst. Det är möjligt att tandläkaren för vissa kan utgöra en ny form av 
säkerhetsbeteende som gör att de fortfarande undviker normal tandvård.  
 
En begränsning med vår studie är att resultatet kanske bara är giltigt för de personer som har 
svarat på enkäten och de som blivit intervjuade. Syftet med vår studie är att få bättre och 
djupare förståelse för upplevelsen av att gå i tandvårdsfobibehandling. På det sättet har vi 
ändå en förhoppning om att resultatet också kan vara gällande för andra personer som går 
igenom en liknande behandling. Studiens deltagare är alla kvinnor, något som kan ha påverkat 
resultatet och generaliserbarheten. Möjligen beror det på att fler kvinnor har tandvårdsrädsla 
eller att de är mer benägna att söka hjälp.  
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Frågeformulären besvarades av ett litet urval vilket begränsar möjligheten att utvärdera och 
generalisera resultatet. Det går inte att dra några slutsatser, men medelvärdet sjunker betydligt 
efter behandling på både DBS och BAI. Den lägre skattningen på DBS ger indikationer på att 
behandlingen har lett till minskad tandvårdsrädsla och ändrad inställning till tandläkare, 
åtminstone direkt efter behandlingen. Det stämmer med intervjupersonernas berättelser, de 
anser sig vara mindre rädda, kunna hantera sin tandvårdsrädsla och har ett annat 
förhållningssätt till tandvård och tandläkare efter avslutad tandvårdsfobibehandling. På BAI 
sjunker medelvärdet av skattad ångest, och ett år senare är den fortfarande på samma nivå. 
Det skulle kunna tyda på att ångestsymtomen har minskat, men det är oklart hur relevant BAI 
är som frågeformulär när det gäller tandvårdsrädsla. 
 
Med ett större urval hade det varit mer rimligt att jämföra svaren statistiskt. Svaren hade varit 
mer användbara om formulären hade fyllts i korrekt. Nu saknades det flera svar bland annat 
på uppföljningsmätningen av DBS. Kanske kunde vi varit mer tydliga i att poängtera vikten 
av att alla svar fylldes i. Ett alternativ kunde ha varit att ha ett annat frågeformulär, då vissa 
personer tyckte det var svårt att besvara frågorna. Anledningen till att dessa frågeformulär 
användes är att de ingick i psykologmottagningens kvalitetssäkring, och vi ville jämföra 
mätningarna nu med dem som gjordes före och efter behandling.   
 
Under intervjuerna berättar personerna bland annat om händelser som ligger ett år bakåt i 
tiden. Nackdelen med retrospektiva berättelser är att de baseras på minnen som kan ha 
förändrats och påverkats under den gångna tiden. Berättelsen blir dessutom styrd av 
situationen samt det som intervjupersonen kommer ihåg just i stunden (Trost, 2004). Det finns 
därmed en möjlighet att resultatet är begränsat och inte ger en fullständig bild av 
intervjupersonernas upplevelse.  
 
Intervjupersonerna kan ha påverkats av att vi som genomförde intervjuerna var 
psykologstudenter och klasskamrater med de behandlande terapeuterna. En av 
intervjupersonerna hade även gått i tandvårdsfobibehandling hos en av oss som intervjuade. 
Vi spekulerar i möjligheten att intervjupersonerna har anpassat sina svar i en strävan att göra 
oss som intervjuare nöjda. Trots detta har vi en stor tilltro till att intervjupersonerna förmedlat 
en bild som beskriver hur de upplevt behandlingen.   
 
Vår egen förförståelse för ämnet och det faktum att vi själv har behandlat personer med 
tandvårdsfobi kan ha påverkat vårt sätt att samla in, bearbeta och analysera materialet. De 
semistrukturerade intervjuerna har baserats på en intervjuguide, men en intervju är en 
interaktion mellan människor. Det är oundvikligt att påverka genom tonfall, val av följdfrågor 
och kroppsspråk. Vilket, å andra sidan, kan ses som en teknik för att behålla berättelsen vid ett 
visst ämne (Mogens, 1995).  
 
Av de 12 som tillfrågades om att vara med på intervju spekulerar vi i möjligheten att det var 
de som var mest nöjda som ville bli intervjuade, och att det påverkade resultatet. Däremot vet 
vi från enkäten att de som svarade på den överlag var väldigt nöjda. Möjligheten finns dock 
att de tre som inte svarade på enkäten var mindre nöjda eller på annat sätt skiljer från de som 
svarade.  
 
Studien har med en kvalitativ metod undersökt upplevelsen av en KBT-behandling, ett 
område som har som forskningstradition att använda kvantitativa metoder. Den kvalitativa 
ansatsen baseras på viljan att belysa och på ett djupare plan förstå hur det upplevs att gå i 
tandvårdsfobibehandling. Intervjuerna gav värdefull information och resultatet kunde ge en 
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ökad förståelse för upplevelsen. Valet av kvalitativ metod har möjliggjort fördjupningen i 
ämnet.  
 
Genom triangulering höjs validiteten i studien. Både enkätsvaren samt informationen från 
intervjuerna pekar åt samma håll. Att tänka på är dock att flera av dem som svarade på 
enkäten också ingick i gruppen som blev intervjuade. Under intervjuerna deltog bägge 
uppsatsskrivarna. På detta vis fick bägge intervjuarna förstahands information. Det har varit 
en fördel då materialet bearbetats och har bidragit till triangulering. Intervjuarna har 
tillsammans kunna göra tolkningar och haft lika lätt att återkalla information från intervjuerna. 
Vid transkriberingen gjordes stickprov för att se att de två intervjuarna skrev av ljudbandet 
likadant. För att hålla fokus på vissa områden användes en intervjuguide. 
 
Från början var intervjupersonerna för oss en mer eller mindre likartad grupp. Allihop ingick i 
kategorin personer med tandvårdsfobi och hade genomgått samma behandling. Under resans 
gång visade det sig att personerna var olika på många sätt och hade olika slags rädslor inför 
tandvården. Genom intervjuerna fick vi tillgång till personernas upplevelser och erfarenheter 
och det blev tydligt att individen skiljde sig från gruppen. Det var givande att få intervjua och 
dela intervjupersonernas upplevelsevärld. De delade frikostigt med sig av såväl positiva som 
smärtsamma erfarenheter.  
 
Denna studie kan bidra till att ge en djupare förståelse för fobiproblematiken och vad det kan 
innebära för en klient att gå i tandvårdsfobibehandling. Resultatet ger en inblick i hur det 
upplevs att utsätta sig för en situation som framkallar rädsla, och vilken roll terapeuten, 
tandvårdspersonalen och behandlingstekniker spelar för klienten i denna situation. Studien 
kan vara till nytta för tandvårdspersonal som kommer i kontakt med tandvårdsfobi, då den kan 
ge kunskap och ökad förståelse för den rädsla som klienter uppvisar och hur den kan bemötas. 
Dessutom hoppas vi att studien ger information som kan vara till hjälp för terapeuter när de 
ska genomföra en tandvårdsfobibehandling, och möjligtvis andra fobibehandlingar.  
Resultatet från intervjuerna ger en bild av vilka känslor och reaktioner som kan väckas hos 
klienten under behandlingen, och kan göra det lättare för terapeuter att förbereda sig på och 
hantera dessa. Detta gäller möjligen först och främst terapeuter som är under utbildning eller 
som inte har jobbat med tandvårdsfobi tidigare. Studien ger också en inblick i vad som från 
klientens sida upplevs som viktigt i behandlingen och bemötandet, till exempel terapeutens 
stöd och förståelse. Det är kanske självklart, men kan vara bra att ha med i tankarna under 
behandlingen, speciellt i de behandlingsmoment som framkallar starka känslor hos klienten. 
Som terapeut är det viktigt att vara uppmärksam på att det kan uppstå nya säkerhetsbeteenden 
under behandlingens gång, och försöka minska risken för att det händer.  
 
Studien kan ge idéer till vidare forskning om upplevelser av behandling, terapeutens roll i 
behandlingen, vad det är i behandlingen som är verksamt och hur de starka känslor som 
många klienter upplever under exponering påverkar motivationen och genomförandet av 
behandlingen.  
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Bilaga 1: Enkäten

Hur nöjd är du med tandvårdsfobibehandlingen nu 
när du ser tillbaka? (sätt kryss på skalan) 
0----------------------------------------------------------10  
Inte alls nöjd                                          mycket nöjd 
 
 
Hur fungerade samarbetet med terapeuten? 
0----------------------------------------------------------10 
Fungerade inte alls                                   mycket bra 
 
 
Beskriv kortfattad din upplevelse av behandlingen 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
 
Har du genomfört behandling hos tandläkare eller 
tandhygienist sen avslutad tandvårdsfobi 
behandling?  
Ja  Nej  
 
Om nej, varför har du inte varit hos tandläkare/-
hygienist? 
 
_________________________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
 
Påverkas du av din tandvårdsrädsla idag?  
Ja  Nej  
 
Om ja, på vilket sätt? 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
 
 

Skatta aktuell rädsla vid tanken på att gå till 
tandläkaren 
0----------------------------------------------------------10 
Ingen rädsla                                          extrem rädsla 
 
 
Skatta aktuell ångest vid tanken på att gå till 
tandläkaren 
0----------------------------------------------------------10 
Ingen ångest                                        extrem ångest 
 
 
Skatta aktuellt obehag vid tanken på att gå till 
tandläkaren  
0----------------------------------------------------------10 
Inget obehag                                      extremt obehag 
 
 
I tandvårdsfobibehandlingen ingick 
färdighetsteknikerna andning, avslappning, 
mindfulness och acceptans. 
 
Använder du några av färdighetsteknikerna i 
tandvårdssituationer i dag? 
Ja  Nej  
 
Använder du någon av färdighetsteknikerna i andra 
situationer i livet?  
Ja  Nej  
 
 
Exponeringen är en central del i behandlingen, 
alltså att man utsätter sig för de moment som är 
ångestladdade.  
 
Hade du kunnat genomföra exponeringen utan 
färdighetsteknikerna? 
Ja  Nej  
 
Vad av följande gjorde att du kunde genomföra 
behandlingen? 
Rangordna 1-5 där 1 var det mest viktiga. 
 
Kunskap__    Mod__      
Trygghet__  Egen vilja__       
Stöd__  
 
 
Vi undrar om du är intresserad av att delta i en 
intervju angående din upplevelse av behandlingen? 
Ja  Nej  
 
 
Om ja, på vilket/vilka telefonnummer kan vi 
kontakta dig för att ge vidare information och 
bestämma tid och plats?  
 
________________________________________



 

 

40 

Bilaga 2: Frågeguiden 

Inledning 
Presentation av intervjuarna 
Information om att intervjun kommer spelas in på band av den anledningen att vi senare vill göra transkript; d.v.s 
ordagrann utskrift av samtalet. 
Slå på bandspelaren 
 
Information om studiens syfte och den färdiga rapporten. 
Intervjuns upplägg: 45-60 minuter. Intervjupersonen kan när som helst avbryta intervjun. 
Samtalet betraktas som konfidentiellt; det som sägs förs inte vidare.  
Materialet avidentifieras, den enskilde ska inte kunna röjas eller igenkännas.  
Tankar/reflektioner som väckts inför intervjun i samband med att vi tog kontakt? Frågor? 
 
UPPLEVELSE AV BEHANDLINGEN 
Kan du berätta för mig om hur du upplevde behandlingen? 
Kan du säga nåt om de olika moment som ni gick igenom?  
Vad var det som var verksamt? (utöver samarbete och färdighetstekniker?) 
Vad var det som gjorde att du kunde genomföra behandlingen? Rangordna ord 
Vad kunde ha varit annorlunda? 
Är det nåt som sticker ut mer än annat? 
 
SAMARBETE MED TERAPEUT 
Hur skulle du vilja beskriva samarbetet med terapeuten? 
Hur tänkte du kring att det var en student som höll i behandlingen? 
Är det nåt du tycker kunde ha varit annorlunda? Exempel 
 
UPPFÖLJNING AV BEHANDLING 
Hur förhåller du dig till tandvård i dag? Påverkat livet annars? 
Hur kommer det sig att du kan gå till tandläkaren idag? 
Hur tänker du nu om din fobi och din rädsla för tandläkaren när du tittar tillbaks?  
Vad var det som gjorde att du sökte hjälp? 
Skulle du göra om behandlingen om det var nödvändigt? Rekommendera den till andra? 
 
ANVÄNDANDE AV FÄRDIGHETSTEKNIKER 
Hur tänker du kring färdighetsteknikerna som användes under behandlingen? 
Vilka använde du?  
Hade du kunnat genomföra behandlingen utan färdighetsteknikerna? 
På vilket sätt använder du dig av färdighetsteknikerna idag? Tandvård? Annars? 
 
Avslutning 
Finns det något du tycker vi glömt? 
Något du vill tillägga? 
Informera om studien. Upprepa syftet och var man kan få tag på rapporten när den är klar. Materialet kommer att 
förstöras när uppsatsen är klar.  
Fråga om vi får återkomma. 
 
Slå av bandspelaren.  
Finns det nu något respondenten vill ta upp utanför intervjun? 
Tacka för hjälpen. 

 


