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Stabiliteten över tid i ojämlikhet i oral hälsa fort
sätter att vara uppenbar. Huvudmekanismerna för 
att ojämlikhet i oral hälsa ska uppkomma hänger 
ihop med samhällsstrukturen, psykosociala fak
torer och politiska drivkrafter. Världshälsoorga
nisationen, WHO, betonar att det krävs politiska 
åtgärder som fokuserar på de sociala bestäm
ningsfaktorerna för hälsa för att överbrygga 
denna ojämlikhet.

Orala sjukdomar är de vanligast förekommande 
kroniska sjukdomarna globalt. Sjukdomsmönst-
ren har dock förändrats dramatiskt på senare tid. 
Karies och förlust av egna tänder bland vuxna och 
karies hos små barn ökar snabbt i utvecklingslän-
der [1, 2], medan de vanligaste sjukdomarna tycks 
minska som folkhälsoproblem i avancerade indu-
striländer. I de nordiska länderna har man kunnat 
se en allmän förbättring av den orala hälsan under 
de senaste tre årtiondena, men problem med oral 
hälsa är fortfarande vanliga hos vissa riskgrupper 
i befolkningen.

Orala sjukdomar påverkar människor i alla åldrar 
och utgör en stor börda såväl för enskilda individer 
som för samhället. De vanligast förekommande 
sjukdomarna är karies, parodontit, förlust av egna 
tänder, mun- och tandskador och oral cancer, och 
de får ofta stor negativ påverkan på livskvalitet och 
social funktion [3]. Orala sjukdomar har samband 
med allmänna kroniska sjukdomar. Samsjuklig-
het kan primärt tillskrivas delade modifierbara 
riskfaktorer såsom osunda kostvanor med högt 
sockerinnehåll, tobaksbruk, stort alkoholintag och 
otillräcklig personlig hygien [4]. Förutom effekten 
av gemensamma riskfaktorer finns det direkta in-
bördes samband mellan oral sjukdom och andra 

kroniska sjukdomar, till exempel det ömsesidiga 
sambandet mellan parodontit och diabetes [5]. 
Förekomsten av sjukdomar i munnen och andra 
kroniska sjukdomar tenderar sålunda att vara 
större bland fattiga och socialt missgynnade be-
folkningsgrupper eftersom de sociala faktorer som 
påverkar oral hälsa och allmänhälsa är kraftfulla 
bestämningsfaktorer.

Ojämlikheter i oral hälsa kan observeras för i 
stort sett alla manifestationer av oral sjukdom. 
Stora sociala skillnader i oralt hälsobeteende, så-
som besöksfrekvens hos tandvården, oral hygien 
och kostvanor, finns i alla länder och i alla ålders-
grupper [6]. Tack vare det folkhälsoarbete som 
bedrivs är besöksfrekvensen för oral hälsovård 
bland barn och vuxna generellt hög i de nordiska 
länderna och patienter besöker ofta tandvården 
för såväl förebyggande som behandlande vård 
[7]. Trots detta är det många i underprivilegierade 
och missgynnade befolkningsgrupper som inte får 
tillräcklig vård, eftersom de inte har råd med vare 
sig högkvalitativ behandling eller förebyggande 
tandvård. Till och med i de nordiska länderna är 
det många äldre som inte får tillräcklig tandhäl-
sovård [8]. 

SYFTE 
Social- och folkhälsopolitiska program tillhanda-
håller en utmärkt ram för den orala hälsovården i 
de nordiska länderna. Vården till nyckelgrupper i 
befolkningen är antingen kostnadsfri och bekos-
tas med offentliga medel eller så erhålls ekono-
miskt stöd till tandvård från en tredje part. Trots 
ansträngningarna för att erbjuda tillräcklig vård 
förblir olikheterna i oral hälsa mycket stora och 
för att uppfylla behovet av hälsovård i alla befolk-
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ningsgrupper krävs ett konstant arbete mot soci-
ala bestämningsfaktorer och för att underbygga 
ekonomiskt rättvisa hälsovårdssystem. Målsätt-
ningen med denna rapport är att beskriva de teo-
retiska begreppen bakom ojämlik hälsa och dis-
kutera huvudprinciperna för att överbrygga den 
bristande jämlikheten i oral hälsa mellan olika be-
folkningsgrupper.

OJÄMLIKHETER I ORAL HÄLSA 
– DEN EMPIRISKA FORSKNINGEN
Sociala determinanter är förmodligen det mest 
studerade forskningsområdet inom oral hälsa ur 
ett socialt perspektiv. Detta folkhälsovetenskapli-
ga forskningsområde benämns social epidemiolo-
gi och forskningen här syftar till att dokumentera 
sociala skillnader i sjuklighet bland barn, ungdo-
mar, vuxna och äldre genom kliniska undersök-
ningar eller användning av frågeformulär. Inom 
den offentliga tandvården prioriteras resultatmåt-
ten för karies, parodontit, förlust av egna tänder 
och oral cancer [9]. Till exempel har en klinisk 
studie av vuxna danskar [10] bekräftat att karies-
bördan varierar kraftigt med inkomst, utbildning 
och yrke (se tabell 1). Risken för oral cancer kon-
stateras vara relativt hög bland personer med låg 
socioekonomisk ställning, personer som bor i ef-
tersatta områden och personer som exponeras för 

Tabell 1. Genomsnittlig kariesfrekvens (DMF-S) bland 35–44-åriga danskar i förhållande till inkomst,  
utbildning och yrke (standardavvikelse i parentes) [10].

Inkomst, utbildning och yrke (n) D-S M-S F-S DMF-S

Inkomst (DKK)

Mindre än 200 000 (190) 1,9 (0,4)*** 22,5 (1,2)*** 26,2 (1,0) 50,6 (1,7)**

200–299 999 (337) 0,7 (1,6) 18,9 (0,6) 26,4 (0,7) 46,0 (1,0)

300 000–399 999 (120) 0,6 (0,2) 18,2 (1,2) 26,2 (1,5) 45,0 (1,9)

400 000 eller mer (86) 0,4 (0,1) 15,6 (1,1) 25,1 (1,6) 41,1 (2,0)

Utbildning

Låg (≤ 10 års) (62) 2,2 (0,9)*** 27,2 (2,8)*** 28,2 (1,8)*** 57,5 (3,3)***

Medellång (11–12 år) (158) 1,5 (0,4) 20,6 (1,2) 27,3 (1,1) 49,4 (1,6)

Hög (13–14 år) (299) 0,9 (0,1) 19,2 (0,7) 28,2 (0,9)*** 48,3 (1,1)

Mycket hög (≥ 15 år) (193) 0,4 (0,1) 16,5 (0,7) 22,6 (1,0) 39,5 (1,3)

Yrke

Egen företagare (61) 0,7 (0,2) 17,8 (2,0) 28,9 (2,0) 47,4 (2,7)

Kontorsanställd (457) 0,5 (0,1) 17,7 (0,5) 25,4 (0,7) 43,6 (2,5)

Utbildad arbetare (57) 1,2 (0,4) 18,3 (1,9) 30,6 (2,1)* 50,1 (2,5)

Outbildad (100) 1,5 (0,5) 24,3 (1,5) 28,4 (1,5) 54,2 (2,2)***

Arbetslös (21) 1,9 (0,7) 22,7 (4,5) 24,7 (1,9) 49,3 (5,1)

Pensionär (29) 3,8 (1,8)*** 24,6 (3,2)*** 25,0 (2,4) 53,4 (4,5)

* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001

skadliga miljömässiga förhållanden [11]. Effekten 
av sociala faktorer på karies hos barn är allmänt 
erkänd [12]. En nyligen genomförd svensk studie 
[13] undersökte förhållanden mellan ett flertal oli-
ka socioekonomiska faktorer och kariesförekomst 
hos barn och vuxna. Familjens inkomst och bostad, 
mammans eller pappans utbildningsnivå, föräld-
rarnas sysselsättningssituation och invandrarbak-
grund konstaterades ha ett starkt samband med 
kariesförekomsten, och faktorerna spelade stör-
re roll hos små barn än hos ungdomar.

Förutom kliniska observationer är dock även 
subjektiva mått på oral hälsa och sjukdomssymtom 
av stor betydelse och stora skillnader ses mellan 
olika socioekonomiska grupper med avseende på 
självrapporterad oral hälsa, oralt hälsobeteende, 
utnyttjande av tandhälsotjänster och relaterade 
psykosociala faktorer [6]. En mängd socioekono-
miska kategorier har använts för att bedöma vikten 

” Familjens inkomst och bostad, mammans 
eller pappans utbildningsnivå, föräldrarnas 
sysselsättningssituation och invandrarbakgrund 
konstaterades ha ett starkt samband med 
kariesförekomsten …” 
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av ojämlikhet i oral hälsa. Oberoende variabler in-
kluderar mått som social klass, utbildning, yrke, 
inkomst och beteendemässiga faktorer. En tydlig 
social gradient för såväl självrapporterad oral hälsa 
som dålig allmänhälsa kunde ses i en undersökning 
av vuxna i Sverige [14]. Ju lägre utbildningsnivå 
och egen inkomst och ju sämre bostadssituation 
och möjlighet att få tillgång till en större summa 
pengar, desto högre risk för att rapportera dålig 
oral och allmän hälsa. Studien kontrollerade för 
en samtidig effekt av andra oberoende variabler 
som ålder, kön och livsstilsfaktorer och analysen 
bekräftade att inkomstvariablerna hade störst ef-
fekt (tabell 2). Försämrade prestationer i det dagliga 
livet och sänkt livskvalitet påverkas också kraftigt 
av sociodemografiska faktorer, besök i tandvården 
och bostadsområde, vilket bekräftas i en norsk 
studie bland vuxna [15]. 

Sociala gradienter inom oral hälsa och allmän-
hälsa är jämförbara, vilket tyder på delade orsaks-
mekanismer och krafter. Danska folkhälsomyndig-
heten (Statens Institut for Folkesundhed) [16, 17] 
genomförde nyligen (2017) en studie av den vuxna 
befolkningen som belyser de parallella ojämlik-
heterna i allmänhälsa och självrapporterad oral 
hälsa (tabell 3). Utbildningsnivå är ett robust mått 
på socioekonomisk ställning. Resultatet slår fast 
att befolkningsgrupper med låg utbildningsnivå 
tenderar att ha sämre resultat avseende allmän-

Tabell 2. Bivariat logistisk regression med oral respektive allmän hälsa som 
den beroende variabeln (god jämfört med dålig hälsa) och socioekonomisk 
ställning som oberoende variabel [14].

Oral hälsa Allmän hälsa

OR 95 % CI OR 95 % CI

Utbildning Universitet (referens) 1,0 1,0

Gymnasium 1,33* 1,12–1,58 1,80* 1,43–2,27

Grundskola 2,10* 1,71–2,57 3,80* 2,95–4,89

Inkomst (SEK) ≥ 601 000 (referens) 1,0 1,0

401 000–600 000 1,53* 1,21–1,94 2,14* 1,45–3,16

201 000–400 000 2,06* 1,65–2,59 4,27* 2,98–6,11

≤ 200 000 2,09* 1,63–2,70 6,75* 4,66–9,78

Kan få tag på  
SEK 15 000  
inom en vecka

Ja, alltid (referens) 1,0 1,0

Ja, för det mesta 1,38* 1,16–1,64 1,59* 1,28–1,99

Nej, för det mesta 
inte/aldrig

2,59* 2,11–3,19 2,91* 2,27–3,72

Bostad Eget hus (referens) 1,0 1,0

Bostadsrätt 1,00 0,82–1,23 1,43* 1,11–1,84

Hyreslägenhet 1,43* 1,20–1,72 1,87* 1,50–2,34

OR = Odds Ratio 
*Asterisken betecknar ett statistiskt signifikant samband (p < 0,05) i förhållande till referenskate-
gorin för varje oberoende variabel [40].

Tabell 3. Procentandelen danska vuxna i åldrarna 16–75+ år som rapporterar hälsoproblem  
och riskfaktorer i förhållande till utbildningsnivå (åldersjusterade siffror) (n = 12 753).

Folkskola 
(7 år)

Grundskola 
(9 år)

Kort vidare-
utbildning*

Medellång  
vidareutbildning*

Lång vidare-
utbildning*

God/mycket god hälsa 68,1 82,0 85,6 87,3 92,1

Dålig fysisk hälsa 27,8 12,9 9,5 8,0 4,0

Dålig psykisk hälsa 17,2 12,7 11,1 10,7 9,9

Hög stressnivå 33,1 24,8 21,4 19,4 17,5

Långvarig sjukdom 48,4 38,3 34,8 35,0 26,9

Multisjuk (två eller fler sjukdomar) 42,5 30,9 21,7 26,1 20,3

Smärta eller obehag 52,2 43,7 43,7 38,3 30,5

Sömnproblem 18,6 14,0 12,2 11,4 8,5

Daglig rökning 25,4 20,6 14,6 12,1 6,7

Osund kost 26,7 19,9 13,6 9,3 5,4

Fysisk inaktivitet 42,4 31,5 28,0 25,4 23,4

Övervikt (BMI > 25) 63,4 58,0 54,8 48,4 38,5

*Med 20 eller fler egna tänder 54,7 85,6 90,4 92,4 95,0

*Regelbundna besök i tandvården 
minst en gång per år bland äldre 
(65–74 år).

57,3 63,4 72,8 79,1 79,9

Källa: Danish national health and illness survey 2017 [16, 17]
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hälsa och en förhöjd exponering för riskfaktorer, 
jämfört med personer med hög utbildning. Med 
avseende på oral hälsa är andelen i befolkningen 
med en fungerande tanduppsättning (20+ tän-
der) och andelen äldre som regelbundet besöker 
tandvården tydligt avhängiga utbildningsnivån.

VAD INNEBÄR SOCIAL OJÄMLIKHET?
Social ojämlikhet avser förekomsten av olika möj-
ligheter och fördelar för olika sociala grupper i 
samhället [6]. Ojämlikheten tar sig uttryck både i 
en ojämn fördelning av resurser som utbildning, 
yrke, inkomst och bostad och skillnader i tillgång 
till allmänna nyttigheter såsom hälsovård och 
tjänster för att behandla och förebygga sjukdom. 
Tillgången till hälsovård påverkas kraftigt av en 
persons sociala ställning, eftersom sannolikhe-
ten för att få tillgång till vård när man behöver det 
är större för mer välmående befolkningsgrupper. 
På samma sätt kan ojämlikhet i hälsa uppkomma 
när tillgången till hälsotjänster är otillräcklig, om 
utgifterna för hälsovård är höga eller om statli-
ga subventioner är för snålt tilltagna eller saknas 
helt. Variationer i tillgång till resurser, till exem-
pel till följd av boendesituation (stad–landsbygd), 
kön, etnisk minoritetstillhörighet och miljömäs-
siga förhållanden, samt mellan familjer, barn och 
olika generationer, utgör kraftfulla speglingar av 
ojämlikhetens grundläggande strukturer.

Ojämlika möjligheter och levnadsförhållanden 
för olika socioekonomiska grupper mäts regelbun-
det i de nordiska länderna och publiceras av na-
tionella socialforskningsinstitut och de nationella 
statistikmyndigheterna eller kan hämtas från Eu-
rostat [18]. Eurostat inrättades av Europaparlamen-
tet för att övervaka medlemsstaternas nationella 
statistikarbete och för kontinuerlig utveckling av 
metoder för datainsamling.

SOCIALA KLASSER 
– SOCIAL STÄLLNING-TEORIN 
Sociala klasser eller social skiktning tycks vara ett 
universellt fenomen. Sociologin har lämnat ett an-
tal olika bidrag till förståelsen av social ojämlik-
het [19]. För konfliktorienterade sociologer är det i 
första hand ekonomiska faktorer som förklarar fö-
rekomsten av sociala klasser och fattigdom. Följ-
aktligen är sannolikheten för att en person ska 
kunna tillgodogöra sig och behålla materiella och 
icke-materiella tillgångar avhängig dennes socia-
la klasstillhörighet. Konfliktteorin betonar makt 
och förhållandet till produktionsmedlen i sam-
hället som grunden för social ojämlikhet, medan 
funktionalistisk teori eller konsensusteori studerar 
konsekvenserna av människors värderingar och 
relation till institutioner i samhället. De viktigas-
te aspekterna av så kallad social skiktning är den 
prestige som erhålls genom social ställning, so-
cialt erkännande, respekt och andras beundran.

Fyra huvudmetoder har använts för att mäta 
begreppen social klass eller socioekonomiskt 
skikt. Konsensusteorin förespråkar de första tre 
metoderna nedan, det vill säga ryktesmetoden, 
självlokalisering och sammansatta index, medan 
konfliktteorin tillämpar den objektiva metoden.
• ”Rangordningsmetoden” (The reputational method) 

innebär att välunderrättade personer ombeds 
rangordna individer och familjer med avseende 
på deras position i den skiktade samhällsstruk-
turen.

• Självlokalisering (The self-location method) inne-
bär att medlemmar i en samhällsgrupp själva 
identifierar den sociala klass som de anser att de 
tillhör. Det kan gå till så att personer ombes pla-
cera sig i en av flera sociala klasser som presen-
teras av en forskare. Vanliga sociala klasser i så-
dana sammanhang är underklass, arbetarklass, 
medelklass och överklass. 

• Metoden med sammansatta index (The composite 
index method) för social ställning eller status ba-
seras på en rangordning av personer utifrån ett 
antal kriterier, såsom utbildning, yrke och makt-
ställning. Andra sammansatta index för socioeko-
nomisk status kan inkludera egen inkomst eller 
information om tillgångar i familjen. Personer 
eller deltagare rangordnas utifrån dessa uppgif-
ter från hög till låg social ställning. Familjens so-
ciala grupptillhörighet baseras på den högsta po-
ängen för social ställning i hushållet ifråga.

• Den objektiva metoden (The objective method) 
innebär kategorisering av individer eller famil-
jer/hushåll utifrån objektiva kriterier som in-
komst, yrke och utbildning. Detta är en lämplig 
metod eftersom forskningen arbetar med ska-
lor med fasta värden, vilket innebär att katego-
riseringen av individer i sociala klasser kan gö-
ras på ett konsekvent sätt.
Sammansatta och objektiva klassificerings-

me  to  der har använts i många år inom samhälls-
forsk ningen. I mitten av sjuttiotalet utvecklade 
dåvarande danska socialforskningsinstitutet ett 
klassiskt klassificeringssystem för en nationell 
analys av levnadsförhållanden. Individer kate-
goriserades i fem socialgrupper (I–V) på grundval 
av uppgifter om yrke, utbildning och makt (antal 
underordnade personer) [20]. Systemet användes 
också för nationella analyser av social ojämlikhet 
i fråga om tandstatus (antal saknade tänder) och 
bruk av tandvårdstjänster [21]. På senare tid har 
ett liknande system för kategorisering av barn efter 
familjens socialgruppstillhörighet (från hög till låg) 
tillämpats för analys av hälsobeteende hos danska 
barn i skolåldern [22].

Till följd av de stora samhällsförändringar som 
har ägt rum under de senaste årtiondena är dock 
klassificeringssystemen behäftade med några 
problem. Vissa missgynnade grupper är svåra att 
kategorisera, till exempel arbetslösa, äldre som 

” Ju lägre utbild
ningsnivå och 
egen inkomst 
och ju sämre bo
stadssituation 
och möjlighet 
att få tillgång 
till en större 
summa pengar, 
desto högre risk 
för att rapporte
ra dålig oral och 
allmän hälsa.” 
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bor hemma, enföräldersfamiljer eller personer 
i etniska minoriteter. Kvinnors ökade förvärvs-
frekvens ifrågasätter också om det är lämpligt att 
klassificera gifta kvinnor efter makens yrke snarare 
än kvinnans eget. En svensk studie av oral hälsa 
i förhållande till socioekonomisk ställning stötte 
på stora problem när materialet skulle analyseras. 
Data hämtades från upprepade tvärsnittsunder-
sökningar genomförda mellan 1968 och 2004 [23]. 
Kvinnor delades in i tre kategorier av social klass. 
I undersökningarna 1968/69 och 1980/81 rappor-
terade gifta kvinnor makens yrke medan ogifta 
kvinnor rapporterade eget yrke. Åren 1992/93 och 
2004/05 rapporterades kvinnans eget yrke i första 
hand. Informationen översattes därefter enligt 
det svenska standardsystemet för yrkeskategori-
sering, det vill säga låg (arbetare med eller utan 
yrkesutbildning), medelhög (småföretagare, lägre 
tjänstemän, förmän) och hög socialgrupp (arbets-
givare i större företag och högre tjänstemän eller 
tjänstemän på mellannivå). 

LIVSCHANSER – LIVSSTILAR
Det är mer än pengar som skiljer rika från fattiga 
[19]. I båda teorikategorierna har livschanser (ma-
teriella omständigheter eller levnadsförhållanden) 
ett nära samband med samhällsklassens ekono-
miska omständigheter. Dessa kan förbättras ge-
nom tillgång till välstånd men de kan också föränd-
ras snabbt. Livsstilar, å andra sidan, är svårare att 
förändra eftersom de har samband med kulturella 
omständigheter, inklusive hälsokultur. Sociala livs-
stilsskillnader kan observeras på många områden i 

livet, såsom språk, relationer inom äktenskap och 
familj, barnuppfostran, politisk inställning och po-
litiskt beteende, religiös övertygelse, deltagande i 
sociala aktiviteter och hälsa. Livsstilen ändras ofta 
när en individ rör sig ”uppåt” eller ”nedåt” i sam-
hället. Studier har till exempel visat att social rör-
lighet påverkar den orala hälsan eftersom personer 
blir gradvis sämre längs följande sociala färdvägar; 
konsekvent hög, rörlig uppåt, rörlig nedåt och kon-
sekvent låg utbildning [24]. Studier av livsstil och 
psykosociala faktorer inom hälsa är därför viktiga 
verktyg för att förstå hälso- och sjukdomsbeteende.

PSYKOSOCIALA FAKTORER
Strukturella och psykosociala faktorer är viktiga 
drivkrafter för utveckling av hälso- och sjukdoms-
relaterade åtgärder och för att hantera sjukdom 
[6, 25]. Dessa faktorer är av grundläggande bety-
delse för att skillnader i hälsokultur ska utvecklas 
mellan socialgrupper. En hälsosam livsstil (hälso-
beteende) med regelbundna orala hygienvanor och 
frukt och grönsaker i kosten är positiv för hälsan, 
medan vanemässigt intag av mat och dryck med 
hög sockerhalt eller bruk av tobak och alkohol får 
negativa följder för hälsan (riskbeteende). De båda 
beteendetyperna inbegriper såväl medvetet som 
omedvetet beteende.

Tolkning av symtom eller tecken på sjukdom, 
särskilt smärta eller obehag, och sökandet efter 
lindring är en social process som grundas på tidi-
gare livserfarenheter och ofta innebär samverkan 
med partners, livskamrater eller andra familje-
medlemmar för att hitta en lösning på ett hälso-
problem. Sociologerna benämner denna process 
”sjukdomsbeteende”. Inom ”lekmannakulturen” 
diskuteras hur man kan hantera synliga sjukdoms-
tillstånd (till exempel dåliga tänder) eller sjukdo-
mar som påverkar en persons sociala identitet 
och sociala acceptans. I dessa fall är såväl andras 
påtryckningar som motivationen att efterkomma 
dessa för att vara socialt konform avsevärt större. 
Denna process av påverkan och svar kallas av so-
ciologerna för ”etikettering” (labelling behaviour).

Det är ett etablerat faktum att den sociala miljön 
formar livsstilen avseende oral hälsa och sjukdom 
i alla åldersgrupper i befolkningen [6]. Ojämlikhet 
i fråga om beteende finns överallt och skillnaderna 
kan hänföras till egen inkomst, fattigdom, utbild-
ning, yrke, familjenätverk, kön, civilstånd, urba-
nisering, etnisk grupptillhörighet och beroende 
på hälsovårdens struktur och funktion. Studien 
”Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
– a World Health Organization Collaborative Cross-
national Study” [22] bekräftar vikten av sociala 
faktorer för oralt hälsobeteende hos danska barn. 
Data från frågeformulär om hälsobeteende har in-
hämtats för 11-, 13- och 15-åriga skolbarn och tabell 
4 visar resultat från den danska delen av studien 
genom att visa svaren på utvalda variabler för häl-

Tabell 4. Procentandel danska barn, 11, 13 och 15 år gamla, 
med utvalda hälsobeteenden i relation till oral hälsa. 

 Familjens socialgrupp

Hälsobeteende
Hög
(n = 1310)

Medelhög
(n = 1380)

Låg
(n = 354)

Total
(n = 3044)

Barnen borstar tänderna 
minst två ggr/dag

85 82 72 84

Barnen dricker läskedryck 
med socker varje dag

5 6 14 7

Barnen äter sötsaker/godis/choklad 
varje dag

5 6 11 6

Barnen äter frukt varje dag 42 36 32 38

Barnen äter grönsaker varje dag 53 45 33 46

Barnen hoppar över frukost 
minst tre dagar/vecka

16 19 27 21

Barnen har testat att röka 12 11 16 13

Barnen röker varje dag, 
en gång i veckan eller ibland

7 7 11 8

Barnen har testat e-cigaretter 9 9 16 12

Källa: HBSC, Study of Health Behaviour in School-aged Children, 2018 [22]

” Tolkning av 
symtom, särskilt 
smärta eller 
obehag, och 
sökandet efter 
lindring är en 
social process 
som grundas på 
tidigare livs
erfarenheter …” 
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sobeteende i relation till familjens socialgrupp. En 
social gradient noteras för alla typer av beteende 
– barn från den låga socialgruppen rapporterade 
mer sällan daglig tandborstning och dagligt intag 
av frukt och grönsaker, medan sockerintag och 
tobaksbruk var relativt stort i denna barngrupp.

LIVSFÖRLOPPSPERSPEKTIV 
Forskning om oral hälsa i ett livsförloppsperspek-
tiv fokuserar på sambanden mellan de socioeko-
nomiska omständigheterna under barndomen och 
oral hälsa som vuxen. De socioekonomiska förhål-
landen som ett barn växer upp med har stor påver-
kan på nivån på oral sjukdom och livskvalitet hos 
medelålders och äldre personer [26]. Longitudi-
nella studier av unga vuxna har dessutom visat 
att de som regelbundet besöker tandvården, det 
vill säga går till tandläkaren för regelbundna kon-
troller och inte bara vid problem med tänderna, 
har bättre tandstatus senare i vuxenlivet [27]. När 
man justerar för socioekonomiska skillnader ser 
man att denna effekt är mer uttalad i högre åldrar 
då de regelbundna besöken har pågått under läng-
re tid. Liknande resultat ses för medelålders per-
soner och unga äldre i Sverige [28]. Regelbundna 
tandvårdsbesök under lång tid har en positiv in-
verkan på oral hälsa och livskvalitet.

Många äldre i de nordiska länderna har fått 
tandvård inom den offentliga vården som barn 
och ungdomar och många har också åtnjutit re-
gelbunden tandvård som vuxna [7]. Bättre tillgång 
till oral hälsovård under hela livet och förbättrade 
levnadsförhållanden har lett till att allt fler äldre 
har kvar en fungerande tanduppsättning. Trots 
detta, och trots den förbättring av hälsan som skett 
allmänt över tid, finns det fortfarande ojämlikhe-
ter i tandstatus i högre åldrar [16, 29]. 

ETNICITET OCH INVANDRING
Etnicitet är en kraftfull social bestämningsfaktor. 
Påfrestande levnadsförhållanden tillsammans 
med kulturella hinder kan få negativa effekter på 
oral hälsa och är en av de viktigare orsakerna till 
ojämlikhet [30]. En svensk studie visade exem-
pelvis att barn i etniska minoriteter med sin kul-
turella bakgrund i Mellanöstern har extremt hög 
kariesfrekvens och ett stort intag av livsmedel och 
drycker med hög sockerhalt, samtidigt som deras 
munhygien är mindre preventionsinriktad jäm-
fört med barn med svenskt ursprung [31]. Äldre 
invandrare har dessutom ofta en hög prevalens 

av oral sjukdom och orala besvär, de besöker säl-
lan tandvården och de borstar tänderna mindre 
ofta än svenskar i samma ålder. Studier [32] tyder 
också på att invandrade vuxna har bristfällig kun-
skap om hur hälsovårdssystemet är uppbyggt och 
fungerar i det nya landet. De tillämpar ofta tradi-
tionell egenvård av tänderna, har andra förvänt-
ningar på vården och kan kanske inte kommuni-
cera med vårdgivare, vilket utgör hinder för att 
på ett effektivt sätt kunna dra nytta av professi-
onella tjänster för oral hälsa [33]. På samma sätt 
kan avsaknad av sjuk- eller tandvårdsförsäkring 
innebära att etniska minoriteter inte kan få den 
vård de behöver.

BOSTADSORT
Skillnader i hälsa mellan boende på landsbygden 
och i tätorter beror framför allt på skillnader i lev-
nadsförhållanden och variationer i tillgången på 
och tillgängligheten till hälso- och sjukvårdstjäns-
ter, behandlingseffekter och variationer i kunskap 
och vanor avseende hälsa [10, 34]. Studier av kari-
es som genomförts i Finland [35, 36] visar att bo-
ende i städer har minskad risk för kariessjukdom 
medan personer som bor på landsbygden har för-
höjda nivåer av obehandlad karies.

KÖN
En individs könstillhörighet har påverkan på häl-
san under en persons hela liv [9]. Den påverkar ex-
poneringen för hälsorisker och sjukdomskänslig-
het och dessutom påverkar könet personens livsstil 
avseende hälsa, inklusive risktagande, hälsorela-
terat beteende, bruk av hälso- och sjukvårdstjäns-
ter och interaktion med vårdgivare. Rapporter om 
oral hälsa visar att könet är avgörande för karies-
förekomst [10, 35], tandstatus [23], besök i tand-
vården [16, 28, 35], allmänhälsa [14], rökning [14, 
17], intag av sötsaker och mellanmål [35] och ora-
la hygienvanor [35]. 

UTVECKLINGSVÄGAR FÖR OJÄMLIKHET I HÄLSA
De huvudsakliga vägarna för utveckling av ojäm-
likhet i hälsa visas i figur I. Ojämlikheter i hälsa 
har sina rötter i samhällsstrukturen. Den bestäm-
mer vilka politiska faktorer som formar samhäl-
let och hur detta organiseras, inklusive styrelse-
former, maktfördelning, ekonomiskt välstånd och 
prioriteringar, social- och välfärdspolitik samt om 
individualistiska eller kollektivistiska värdering-
ar är förhärskande. De politiska drivkrafterna ger 

Figur I. Huvudsaklig 
konceptuell modell för 
sociala strukturer och 
hälsoskillnader [43].
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upphov till sociala grupperingar i samhället och 
etablerar sociala klasser eller social skiktning. De 
intermediära bestämningsfaktorerna avser, ur ett 
beteendesociologiskt perspektiv, hur förhållanden 
och personers handlingar, tillsammans med häl-
so- och sjukvårdssystemet, påverkar hälsan. Den 
resulterande empiriska gradienten visar på före-
komsten av ojämlikheter i hälsa och hälsovård.

En metod för att förstå de sociala mekanismer 
som bidrar till att skapa ojämlikheter i oral hälsa 
presenterades nyligen [37]. Denna konceptuella 
modell (figur II) av de sociala bestämningsfaktorer-
nas utvecklingsvägar, ursprungligen formulerade 
av Världshälsoorganisationen, WHO [38], har här 
tillämpats på oral hälsa. Modellen fokuserar på de 
underliggande strukturella bestämningsfaktorerna 
för hälsa, vilka inkluderar det politiska och ekono-
miska sammanhanget, makroekonomiska faktorer 
och social- och välfärdspolitik för att kontrollera 
orala sjukdomar och främja oral hälsa. Följaktligen 
är en persons socioekonomiska position, i form av 
social klass, yrke, utbildning, inkomst eller etnici-

Socioekonomisk 
& politisk kontext

Makroekonomisk policy

Social policy &  
välfärdspolicy

Politisk autonomi

Historisk kontext

Globalisering

Socioekonomisk  
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Figur II. Konceptuell modell för utveckling av ojämlikhet i oral hälsa [37].

tet, den avgörande faktorn för hur livet gestaltar 
sig, liksom de psykosociala faktorer som bestäm-
mer hur människor tar sig an oral hälsa och kontroll 
av sjukdom. Förekomsten av ojämlikhet i hälsa 
kan också verifieras med hjälp av empiriska data.

OJÄMLIKHET I BRUKET 
AV TJÄNSTER FÖR ORAL HÄLSA
I de nordiska länderna har de ekonomiska hindren 
minskat betydligt genom att den offentliga vården 
tillhandahåller vårdtjänster till grupper som barn, 
ungdomar, personer på institution och vissa äldre, 
samt utsatta befolkningsgrupper. Bland vuxna spe-
lar dock den ekonomiska bördan för orala hälso-
tjänster en stor del för uppkomsten av ojämlikhet. 
Orala hälsotjänster som erbjuds av privata utförare 
är dyra för de flesta, särskilt för låginkomsttagare. 
Den andel som den behandlade måste betala själv 
påverkar vårdens tillgänglighet, behandling kan 
försummas och prevention kan vara mindre vik-
tig för personer med små medel [39]. En nyligen 
utförd studie i Sverige visar att oregelbundna be-

” … prevention 
kan vara mindre 
viktig för 
personer med 
små medel.” 
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söksvanor i tandvården är kraftigt korrelerat med 
inkomst, etnicitet, hälsostatus, tandvårdsrelate-
rad ångest och oral smärta, samt livsstilsfaktorer 
(tabell 5) [40]. En nationell studie i Danmark [16] 
har också bekräftat förekomsten av ekonomiska 
hinder, vilket framgår av att bruket av tandvårds-
tjänster är lågt bland vuxna som har svårt att be-
tala för oförutsedda utgifter (figur III). 

Tabell 5. Oregelbundna besök i tandvården 
som beroende variabel och SEP (inkomst 
och etnicitet), hälsa, tandvårdsångest 
och oral smärta samt livsstilsfaktorer som 
oberoende variabler i en multivariabel logistisk 
regressionsmodell (n = 2 963) [40]. 

Odds 
Ratio

95 % CI

Inkomst (SEK) < 200 000 2,52* 1,60–3,98

201 000–400 000 1,57* 1,04–2,35

401 000–600 000 1,12 0,76–1,69

> 600 000
(referens)

1,0

Ålder År (per år) 0,98* 0,97–0,99

Kön Män 1,60* 1,22–2,10

Kvinnor (referens) 1,0

Civilstånd Ensamstående 1,25 0,91–1,71

Gift/sambo
(referens)

1,0

Etnicitet Icke-nordisk 1,78* 1,22–2,61

Nordisk (referens) 1,0

Oral hälsa Dålig 1,53* 1,15–2,05

God (referens) 1,0

Allmän hälsa Dålig 1,63* 1,14–2,32

God (referens) 1,0

Tandvårds-
ångest

Ja 2,28* 1,58–3,29

Nej (referens) 1,0

Oral smärta Mer frekvent 1,23 0,87–1,74

Mindre frekvent
(referens)

1,0

Fysisk akti-
vitet Nej

1,66* 1,25–2,21

Ja (referens) 1,0

Rökning Ja 1,50* 1,01–2,24

Tidigare 1,24 0,92–1,67

Nej (referens) 1,0

*Asterisken betecknar ett statistiskt signifikant samband  
(p < 0,05) i förhållande till varje oberoende variabels referens-
kategori [40].
Nagelkerke’s model evaluation = 0,12.

STABILITET I OJÄMLIKHET I HÄLSA ÖVER TID
Nordiska studier visar att ojämlikheter i oral häl-
sa varar över tid. I Norge [41] studerades vuxnas 
orala hälsa longitudinellt över en tidsperiod om 
33 år och sociala skillnader i kariesförekomst som 
konstaterades vid låg ålder kvarstod senare under 
vuxenlivet. För vuxna i åldrarna 35–44 år uppvi-
sade tvärsnittsdata för karies en viss minskning 
av den sociala ojämlikheten över tid. I Sverige 
[23] har en allmän förbättring av oral hälsa obser-
verats under en 36-årsperiod bland 38-åriga och 
50-åriga kvinnor i Göteborg. Andelen kvarvaran-
de tänder bland kvinnorna ökade över tid i respek-
tive kohort och färre kvinnor hade förlorat samt-
liga tänder. I högre åldrar konstateras civilstånd 
och socialgrupp ha stor effekt på risken för att helt 
sakna eller enbart ha ett fåtal egna tänder. I Dan-
mark [16] har en nationell studie på vuxna visat 
på en allmän förbättring av den orala hälsan un-
der en 30-årsperiod, även om den sociala ojäm-
likheten kvarstår. Figur IV visar andelen vuxna 
som hade minst 20 egna tänder under åren 1987–
2017 i relation till utbildningsnivå. Studien pekar 
på en viss minskning fram till 2017 av ojämlikhet 
i tandstatus. I Finland [42] genomfördes en upp-
följningsstudie av bruk av orala hälsotjänster på 
vuxna för perioden 2000 till 2011. En social gra-
dient avseende andelen personer med egen tand-
uppsättning som besökte någon tandläkare note-
rades vid baseline, och dessutom konstaterades att 
högutbildade personer med hög inkomst ofta fö-

Figur III. Andel vuxna danskar (25+ år) som besökt tandläkare regelbundet inom kortare 
perioder än 12 månader i förhållande till problem att betala utgifter under föregående år 
(åldersjusterad procentandel).
Källa: Danish national health and illness survey [16]
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redrog en privat tandläkare framför den offentli-
ga tandvården. Efter införande av en hälsovårds-
reform grundad på subventionerad vård sågs inga 
större förändringar av det generella utnyttjandet 
av tjänster och effekten av socioekonomiska be-
stämningsfaktorer förblev stabil.

UTJÄMNA SKILLNADERNA 
I ORAL HÄLSA INOM EN GENERATION
Föreliggande artikel har redogjort för de grund-
läggande teorierna och mekanismerna för ojäm-
likhet i hälsa och hur de relaterar till förståelsen av 
sociala skillnader i oral hälsa. Starka samband fö-
religger fortfarande mellan prevalens och svårig-
hetsgrad av orala sjukdomar och sociala bestäm-
ningsfaktorer för hälsa. Sambanden kvarstår från 
tidig barndom till högre ålder.

WHO understryker att ”denna ojämna fördel-
ning av erfarenheter som skadar hälsan är inte på 
något vis ett ’naturligt’ fenomen utan ett resultat 
av en hälsovådlig kombination av bristfällig soci-
alpolitik och bristfälliga sociala program, orättvisa 
ekonomiska strukturer och dålig politik i allmän-
het” [43]. Eftersom ojämlikhet i hälsa är orättvis 

och kan minskas genom en bra mix av politiska 
åtgärder anser WHO att termen hälsoskillnader 
är att föredra framför ojämlikhet i hälsa. I rappor-
ten Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation 
– Jämlikhet i hälsa genom påverkan på de sociala 
bestämningsfaktorerna [43] riktar WHO strålkas-
tarljuset på skillnaderna inom och mellan länder 
i inkomstnivåer, möjligheter, förväntad livslängd, 
hälsostatus och tillgång till vård som är större nu 
än någonsin i modern tid. För att förbättra hälsan 
i en population krävs insikt om orsaken till skill-
naderna och att åtgärder vidtas för att undanröja 
dem. WHO betonar att de verkliga övergripande 
drivkrafterna för hälsoskillnader ska sökas i den 
sociala, ekonomiska och politiska miljön. En om-
formulering av politiken gör det möjligt att ingripa 
mot konsekvenserna av de sociala bestämnings-
faktorerna. Den ojämlika fördelningen av hälsa 
inom en befolkning är en rättvisefråga. WHO-
rapporten utmanar beslutsfattare och ansvariga 
för sjuk- och hälsovården att vidta åtgärder mot 
grundorsakerna till ohälsa, även när dessa orsa-
ker ligger utanför hälsosektorns direkta kontroll.

De rekommendationer som WHO:s oberoende 

Figur IV. Procentandel 
vuxna, 25 år eller äldre, med 
20 eller fler tänder i förhål-
lande till antal utbildningsår 
i Danmark 1987–2017 (ålders-
justerad procentandel). 
Källa: Danish health and illness 
survey 2017 [16]  < 10 år 10–12 år 13–14 år ≥ 15 år
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kommission för hälsans sociala bestämningsfak-
torer [43] har publicerat visar på ändamålsenliga 
strategier som länder bör genomföra för att un-
danröja de sociala skillnader som påverkar oral 
hälsa [44, 45]. Dessa strategier fokuserar på grund-
läggande riskfaktorer och lämpliga strategier för 
system för oral hälsa.
1. Främja en välbalanserad kost med lågt intag 

av fria sockerarter och högt intag av frukt och 
grönsaker, samt vatten som huvudsaklig dryck. 

2. Upphöra med användning av alla former av to-
bak och minskat alkoholintag. 

3. Arbeta för att den allmänna hälsovården ska 
subventionera kostnader för oral hälsa för den 
enskilde individen.

4. Uppsökande vård och engagemang i samhälls-
grupper från tandvårdspersonals sida ska upp-
muntras.

5. Aktiviteter för oral hälsa i samhället ska utgöra 
en integrerad del av de nationella folkhälso-
programmen. 

6. Personal som arbetar med oral hälsa ska arbeta 
för att hantera behov i befolkningen och beakta 
de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa.
Denna inriktning är i linje med FN:s politiska 

deklaration (2019) om tillgång till hälsovård för alla 
[46], som understryker vikten av rättvisa för all-
mänhälsa och oral hälsa.

SAMMANFATTNING
Denna rapport sammanfattar de teoretiska be-
greppen inom ojämlik hälsa och diskuterar huvud-
principerna för att överbrygga bristande jämlik-
het i oral hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

Ojämlik hälsa finns överallt. Bland vuxna varie-
rar förekomsten av orala sjukdomar kraftigt efter 
socioekonomisk ställning, till exempel i form av 
inkomst, utbildning och yrke. Dessutom påverkas 
barns orala hälsa av sociala faktorer i alla länder. 
Undersökningar visar att ojämlikhet i oral hälsa 
varar över tid. 

Sociologin har bidragit teoretiskt till förståelsen 
av social ojämlikhet. Enligt konfliktorienterade 
sociologer är ekonomiska faktorer huvudorsaken 
till att sociala klasser och fattigdom existerar. 
Konfliktteorin betonar makt och relationen till 
produktionsmedlen i samhället. Funktionalistisk 
teori eller konsensusteori pekar på den status som 
social ställning, socialt erkännande, respekt och 
andras beundran medför. Fyra huvudmetoder 
har använts för att mäta social klass eller socio-
ekonomiskt skikt. Konsensusteorin förespråkar 
ryktesmetoden, självlokalisering och samman-
satta index medan konfliktteorin föredrar den 
objektiva metoden. 

Strukturella, psykosociala och politiska be-
stämningsfaktorer driver utvecklingen av ojäm-
lik hälsa. Livsstil och riskbeteende utgör viktiga 
medierande faktorer. En metod för att förstå de 

sociala mekanismerna bakom ojämlikhet base-
ras på en modell som ursprungligen tagits fram 
av WHO. Ojämlikheter i hälsa är orättvisa men 
kan minskas genom en bra mix av politiska åtgär-
der. WHO betonar vikten av att länder antar och 
genomför ändamålsenliga folkhälsostrategier för 
att stävja sociala orättvisor inom hälsa och lämnar 
utförliga rekommendationer för de huvudsakliga 
metoder som bör tillämpas för att minska orättvi-
sor inom oral hälsa.

English Summary
Inequalities in oral health – theoretical approaches
Poul Erik Petersen and Magnus Hakeberg
Tandläkartidningen 2021; 113 (1): 52–62
This report outlines the theoretical concepts in 
health inequality and discusses the major prin-
ciples on how to close the inequality gaps in oral 
health between population groups. Inequality in 
health is universal. Among adults, oral diseases 
vary substantially by socioeconomic status like in-
come, education, and occupation. In addition, the 
effect of social factors in oral health of children is 
observed across countries. Surveys document that 
inequality in oral health lasts over time. Sociolo-
gical schools of thought made theoretical contri-
butions to the understanding of social inequali-
ty. For conflict sociologists, the economic factor 
is the prime cause explaining the existence of so-
cial classes and deprivation. Conflict theory em-
phasizes power and relationship to the means of 
production of the society. Functionalist or con-
sensus theory points to the prestige of social posi-
tions, social recognition, respect, and admiration 
from others. Four principal methods have been 
used for measuring the concepts of social classes 
or socio-economic strata. Consensus theory advo-
cates the reputational method, self-location, and 
the composite index method, while conflict the-
ory is in favour of the objective method. Structu-
ral and psychosocial factors and political determi-
nants are drivers in creation of health inequality. 
Lifestyles and risk behaviour are important med-
iating factors. An approach to understanding the 
social mechanisms of inequalities involves a mo-
del originally established by WHO. Inequalities in 
health are unfair but can be reduced by the right 
mix of government policies. WHO recognises the 
appropriate public health strategies for countries 
to adopt for breaking the social inequities in health 
and the principal approaches to reducing inequi-
ties in oral health are detailed. l

” WHOrapporten utmanar beslutsfattare … att vidta 
åtgärder mot grundorsakerna till ohälsa, även när 
dessa orsaker ligger utanför hälsosektorns direkta 
kontroll.” 
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