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Tidigare forskning har visat på hög förekomst av muskelbesvär och 
bristande hälsa och välbefinnande hos tandvårdspersonal i offentlig sektor. 
Föreliggande studie syftade till att undersöka om en organisatorisk 
intervention i form av arbetstidsförkortning och viss fysisk aktivitet kunde 
främja olika aspekter av hälsa och välbefinnande hos tandvårdspersonal 
inom Folktandvården. Interventionen sträckte sig över ett år och totalt 
medverkade 154 kvinnliga tandläkare och tandsköterskor i studien. 
Resultaten visade på minskad total arbetsbelastning samt lägre förekomst 
av muskelbesvär. Dock kunde resultaten inte kopplas till interventionen då 
utvecklingen var likartad i såväl interventions- som kontrollgrupp. 
Resultatet kan vara relaterat till en s.k. Hawthorne-effekt är en av de 
förklaringar som diskuteras. Vidare diskuteras tandvårdens styrning och 
kopplingar till hälsa. 

 
 
Det klientrelaterade arbetet som bedrivs inom human service organisationer (HSO) tillskrivs 
ofta en rad för personalen speciella förutsättningar och arbetsvillkor. I takt med omfattande 
neddragningar samt ökade effektivitetskrav har arbetsmiljön inom HSO blivit allt mer 
påfrestande i och med detaljstyrd verksamhet och uppföljning samt uppmuntran till 
konkurrens. Gemensamt för stora delar av verksamheten kan idag konstateras vara de höga 
ohälso- och sjuktalen (Jönsson, Tranquist & Petersson, 2003). Smärta och värk i 
rörelseorganen (muskelbesvär) är en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning, 
förtidspension och anmälda arbetssjukdomar i dagens Sverige (Melin & Tornqvist, 2004), där 
anställda inom human service organisationer står för en stor del av sjukskrivningarna. 
Tandvårdspersonal är den grupp inom HSO som rapporterar högst nivå av muskelbesvär och 
bristande arbetsmiljö i jämförelse med andra grupper (Lindfors, von Thiele & Lundberg, 
2006). Forskningen avseende muskelbesvär har hittills främst fokuserat på fysisk belastning, 
såsom arbetsställning, repetitiva arbetsuppgifter och redskap, trots att psykosociala och 
individuella faktorer tros ha en avgörande betydelse i utvecklingen av muskelbesvär (Bongers, 
Kremer & ter Laak, 2002). Då förnyade arbetsmetoder och ergonomiska redskap inte lett till 
någon större förändring av tandvårdens hälsa riktas nu allt mer uppmärksamhet mot 
psykosociala faktorers påverkan på hälsa. En ökad medvetenhet om vikten av balans mellan 
arbete och fritid och den totala arbetsbelastningens (total work load; total arbetsbelastning) 
betydelse för mental hälsa kan ytterligare antas ha bidragit till intresset för den mentala hälsan. 
Den totala arbetsbelastningen kan vara av särskilt intresse inom svensk tandvård eftersom det 
är ett kvinnodominerat område inom vårdsektorn samtidigt som kvinnor fortfarande är de som 
bär det övervägande ansvaret för hem- och barnomsorgssysslor (Lundberg & Frankenhaeuser, 
1999). Krav, inflytande, återkoppling på utfört arbete och sociala relationer är några av de 
psykosociala faktorer i arbetsmiljön liksom i övriga miljön som i kombination med 
individfaktorer, såsom coping, personlighet och funktionell kapacitet, kan bidra till mental 
belastning. Även forskning kring hälsobefrämjande arbete har ofta utgått från ett fysiskt 
perspektiv, och arbetstid och fysisk aktivitet är några av de mest undersökta faktorerna för 
förebyggande av ohälsa i ett fysiskt belastande arbete (Mathiassen & Winkel, 1994). Arbetstid 
och fysisk aktivitet har dock inflytande även över den mentala hälsan (Kallings & Leijon, i 
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tryck; van Rijswijk, Bekker, Croon & Rutte, 2004). Mot bakgrund av tidigare forskning var 
hälsorelaterade arbetsplatsinterventioner av intresse.  
 
Organisatorisk kontext 

Svensk tandvård skiljer sig från övrig skandinavisk och europeisk tandvård genom den 
välutvecklade offentliga tandvården och försäkringssystemet som introducerades 1938 
respektive 1974. Dessa två reformer har gett den svenska staten en mycket nära kontroll över 
tandvårdssektorn genom ett effektivt rapporteringssystem som möjliggör tillgång till 
detaljerad statistik från offentliga och privata tandvårdskliniker. Med hjälp av detta s. k. 
övervakningssystem har riktlinjer utarbetats som styr verksamheten i hög grad, i synnerhet 
den offentliga verksamheten (Folktandvården) där cirka hälften av alla tandläkare arbetar 
(Bejerot & Söderfeldt, 2000) 
 
En överblick över Folktandvårdens historia visar på arbetsmiljömässiga problem som följt 
med verksamheten från grunden, där missnöje med ledningen är ett återkommande tema. 
Folktandvården grundades 1938 till följd av stark medial och politisk kritik av den svenska 
tandvården under 1920-talet.  Det var de stigande tandvårdspriserna som följde av bristen på 
tandläkare som gjorde att samhällets svaga grupper (barn, fattiga och landsortsbor) inte gavs 
möjlighet till tandvård. Statens krav på förbättrad tandvård och önskan att snabbt utveckla en 
tandvårdsverksamhet som vände sig till alla medborgare, samt tandläkarnas intresse av en 
socialt orienterad tandvård för att kunna återupprätta yrkets status, utgjorde grunden för 
bildandet av Folktandvården. Bristen på tandläkare gjorde dock att problemen med 
rekrytering av tandläkare bestod. Under de kommande fyrtio åren skulle ett antal åtgärder 
komma att införas för att kunna uppfylla syftet med Folktandvården. Eftersom staten inte 
kunde erbjuda marknadsmässiga löner och arbetsvillkor försvårades rekryteringen till 
Folktandvården. Till en början kunde den offentliga tandvården endast med hjälp av olika 
åtgärdsprogram rekrytera svaga grupper av tandläkare (nyexaminerade, stipendieberoende 
studenter, invandrare). Några åtgärder var obligatorisk allmäntjänstgöring för tandläkare, 
rekrytering av utländska tandläkare, samt fler studieplatser. Först 1974, när den offentliga 
tandvårdsförsäkringen infördes löste sig rekryteringsproblemen eftersom nystartade privata 
kliniker inte täcktes av den och därmed missgynnades. Rekryteringen av tandläkare till 
Folktandvården var således länge ett stort problem, men att behålla personalen visade sig vara 
än svårare då varannan tandläkare slutade efter två-fyra år och 85 procent inom en 
femårsperiod (SOU 1970:11, p. 90). Arbetsvillkor och ledarstil togs upp som de främsta 
orsakerna till rekryteringsproblematiken och studier visar på att missnöjet grundade sig i höga 
krav och låg belöning, ackordslön, ett detaljerat kontrollsystem samt bristen på eget inflytande 
(SOU 1970:11).  
 
Kontrollsystemet inom tandvården, som redan på 1940-talet ledde till missnöje, har förändrats 
genom åren men alltid strävat efter närmsta möjliga kontroll. Det var redan vid planeringen av 
införandet av Folktandvården som behovet och möjligheterna till att övervaka tandläkares 
arbete diskuterades. Då tandvården befann sig i ett krisläge och krävde avsevärda 
förbättringar ansåg regeringen att ett behov av högre kontroll och styrning krävdes. Ett system 
med inspektörer som besökte tandläkarna samt noggrann rapportering infördes därför i 
samband med att Folktandvården etablerades. Även riktlinjerna för verksamheten blev 
snävare och den öppna regleringen med standardiserade arbetsuppgifter och 
prisrekommendationer ersattes istället med fasta priser baserade på tid- och kostnadsstudier 
(Method Time Management). Ett slags ackordsystem blev gällande, bestående av 
behandlingar med fasta och tidsreglerade priser, och tandläkarnas ackordslön utgjorde cirka 
en tredjedel av den totala lönen (Bejerot & Theorell, 1992) 



 

 

3 

 

 
1960-talet var en period av ergonomisk utveckling och rationalisering inom tandvården. Detta 
bidrog till att tandläkarnas framåtlutande stående position ersattes av en sittandes, och arbetet 
fördelades i enlighet med Taylorismens antaganden. 1970-talet dominerades av idéer om 
demokrati och medbestämmande och ledningen inom Folktandvården inspirerades av Human 
Relations, vilket bland annat ledde till att systemet med kontrollerande inspektörer togs bort. 
Dock infördes datorsystem under 1970-talet, och därmed blev datoriserad rapportering möjligt, 
vilket tillät snabbare och mer exakt rapportering. Utöver skiftande ledarstilar och 
organisationsförändringar var detta en tid då Folktandvården hade mycket långa väntetider för 
behandlingar, vilket torde ha varit en påfrestande kombination. En omfattande studie av 
arbetsmiljön under 1970-talet slog fast att tandvård var mentalt och fysiskt krävande, och att 
tandläkare led av fysiska åkommor i större utsträckning än andra yrkesgrupper. Ackordslön, 
byråkratiska behandlingsprogram och nära kontroll över tandvårdspersonalens arbete togs upp 
som viktiga problemområden. Vidare forskning kring arbetsmiljön upptäckte dock snart att 
den fysiska miljön inte var orsaken till problemen (Bejerot, 1998).  
 
Vårdköer och rekrytering var inte längre ett problem under 1980-talet, då istället effektiviteten 
inom Folktandvården ifrågasattes till följd av jämförelser mellan privata kliniker och offentlig 
sektor. Privata kliniker framställdes som mer produktiva och regeringen rekommenderade 
Folktandvården att lära av de privata klinikerna, vilket ledde till omfattande förändringar i 
ledarstil där traditionell offentlig administration blandades med marknadsekonomiska 
modeller. Tandvården var den första offentliga verksamhet att genomgå en liknande 
förändring och snart var kundorientering, målfokusering, resultatorientering, tävlingsanda och 
decentralisering verksamhetens nyckelord. Fokus på effektivitet och lönsamhet fortsatte även 
under 1990-talet och nya ledarstilar och strategier fortsatte att påverka verksamheten. Främst 
utvecklades ett datoriserat kontrollsystem, som baserades på tidsstudier och noggrann 
uppföljning av tandläkarnas arbetstid, och gav tillgång till detaljerad information – från 
makronivå till varje enskild tandvårdspersonal. Ackordslönesystemet ersattes även delvis av 
individuella löner, och arbete i team med en team-ledare infördes. Olika former av 
bonussystem utvecklades, och under 1980-talet gjordes försök att motivera personalen till att 
arbeta effektivare genom att skapa en högre grad av tävlingsanda, där bland annat 
genomsnittstider för olika behandlingar cirkulerade, som höll tandläkarna informerade om sin 
egen prestation i jämförelse med andras (Bejerot, 1998; Bejerot & Söderfeldt, 2000).  
 
Arbetsvillkor idag – fysisk miljö och kontrollsystem 

Arbetsvillkoren inom Folktandvården karaktäriseras av en begränsad arbetsmarknad, 
detaljerade ledningskontrollsystem och stark tävlingsinriktan. Idag finns ett överskott av 
tandläkare på grund av förbättrad tandhälsa, nedskärningar i tandvårdsförsäkringen och ett 
ökat antal certifierade tandläkare, vilket lett till arbetslöshet och emigration. Sedan slutet av 
1980-talet används individuell lönesättning parallellt med ackordslönen, men såväl 
arbetsgivare som anställda vill nu att ackordslönen ska avskaffas helt. 1999 togs restriktionen 
i tandvårdsförsäkringen bort som uteslöt nya privatkliniker, så att det åter blev lättare för 
tandläkare att öppna egna kliniker.  
 
Muskelbesvär är ett av de främsta hälsoproblemen inom tandvård, och tandvårdspersonal 
rapporterar konstant en högre nivå av besvär än övriga grupper inom human service 
organisationer. Smärta i leder och muskler har visat sig öka med ålder och antal år inom yrket, 
och de huvudsakliga orsakerna anses vara långa perioder av arbete i statiska och sneda 
positioner, med höga krav på koncentration och precision. Intensiva och repetitiva 
handrörelser kan leda till olika muskelbesvär. Framförallt tros avlägsning av tandsten vara en 
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primär orsak till smärta och värk i nacke, skuldra, armbågar, handleder och fingrar hos 
tandvårdspersonal (Walker, Dérand & Bejerot, 1999), även om belastningen för de vanligaste 
arbetsuppgifterna annars är väldigt jämn. Vibrationer och ljud ökar ytterligare belastningen, 
och mätning av muskelaktivitet visar att trapeziusmuskeln är särskilt utsatt. Vidare är 
möjligheten till pauser mycket begränsad på grund av täta patientbokningar, där vissa studier 
också tyder på att tandvårdspersonal har den högsta andelen klientbundet arbete i jämförelse 
med andra klientrelaterade yrken. Arbetet inom Folktandvården har även visats sig vara mer 
fysiskt och psykosocialt belastande än på privata kliniker (Ylipää et al., 1995). Hittills har 
forskningen kring tandvårdspersonalens hälsa mest fokuserat på muskelbesvär ur ett fysiskt 
perspektiv, och det finns tidigare forskning som funnit att psykosociala faktorer inte haft 
någon betydelse som signifikanta prediktorer av muskelbesvär (Ylipää et al., 1995). Senare 
forskning pekar dock på motsatsen (Bongers, Kremer & ter Laak, 2002). Mental stress och 
kognitiva krav såsom tidspress, repetitiva arbetsuppgifter, brist på kontroll, höga krav och lågt 
socialt stöd tros orsaka en ökad anspänning i muskulaturen. Förnyade arbetsmetoder och 
ergonomiska redskap inom tandvården har heller inte lett till någon reduktion av 
muskelbesvär bland personalen, vilket ytterligare kan visa på psykosociala faktorers betydelse. 
 
Det kontrollerande rapporteringssystemet inom tandvården som blivit allt mer detaljerat har 
även följts av snävare riktlinjer och kopplats till löne- och bonussystem. Verksamheten är 
således mycket styrd och tandvårdpersonalen måste rapportera typ av behandling, nerlagd tid 
per behandling, tid spenderad på olika kategorier av klienter, klienter som inte kommer till 
bokad tid etc. Kraven på rapportering av arbetsuppgifter innebär även en strikt rapportering av 
tid. Det är fyrtio timmars arbetsvecka inom Folktandvården, och all tid ska rapporteras som 
klientrelaterad tid. För nästan alla arbetsuppgifter, även dem som utförs när klienten inte sitter 
i tandläkarstolen, finns standardiserade mått som används utefter noggranna regler. Exempel 
som kan visa på graden av noggrannhet är den detaljerade rubriceringen av olika 
arbetsuppgifter, såsom ’repetition av det egna arbetet’, ’tekniska problem som skapar stopp i 
arbetet’, ’reducerad assistans från sköterska’, ’besök från tandvårdsproduktsfirma’, 
och ’utbildande samtal med kollega’. Det finns även standardiserade tidsmått för de flesta 
arbetsuppgifter, som anger hur lång tid en arbetsuppgift rimligen får ta (Bejerot & Theorell, 
1992). Utöver rapporteringen av arbetsuppgifter och den nerlagda tiden, är arbetet i sig 
mycket kontrollerat i och med de riktlinjer som utarbetats på politisk nivå, såsom intervaller 
mellan behandlingar, prioritet till vissa grupper, profylaktiska program, behandlingspriser, 
regler kring rapportering och lönepålägg (Bejerot & Theorell, 1992). Kontrollsystemet 
fungerar som ett slags övervakningssystem, där varje enskild anställd inom tandvården och 
dennes arbetsprestationer blir synliga och jämförbara, vilket lett till en tävlingsanda som även 
uppmuntrats av ledningen genom ackordslön och bonussystem.  
 
Managementstrategier 

Arbetsvillkorens karaktär kan ytterligare belysas genom New Public Management (NPM), 
som ofta innebär ökad decentralisering, bevakning av resultat, interna pseudomarknader och 
externa uppdragsgivare. Sverige är ett av de länder som använt sig av NPM i hög utsträckning 
inom tandvården, vilket lett till förändringar i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
då traditionella och kollektiva värderingar ersatts av mer informella strategier enligt Human 
Resource Management (HRM). Inom HRM betonas individen och dennes resurser samt 
relationen och lojaliteten gentemot arbetsgivaren. Många av de förändringar som skett inom 
tandvården de senaste åren, och som lett till en marknadsekonomisk anpassning av den 
offentliga tandvården, bottnar i idéer från HRM, vilken främst baseras på antaganden kring 
arbetstagarmotivation och målet att bättre nyttja de mänskliga resurserna inom ett företag. 
Genom att lyfta fram kompetens och engagemang, sammanföra arbetstagarnas och 
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arbetsgivarnas mål samt fokusera på kostnadseffektivitet, skall enligt HRM-förespråkare alla 
inblandade parter gynnas (individen, organisationen och samhället). Det talas om en ’mjuk’ 
version som betonar kommunikation, motivation och ledarskap, och en ’hård’ version som 
betonar kvantitet och prestationsövervakning. Studier inom tandvården har visat på en 
koppling mellan försämrade arbetsvillkor och upplevelsen av ’hård’ HRM. Det finns dock 
mycket lite forskning om vilka konsekvenser HRM, som är ursprungligen är strategier för 
industriella organisationer, får vid tillämpning på human service organisationer (Bejerot & 
Söderfeldt, 2000). 
 
Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelsen bland tandvårdspersonal har visat sig vara låg och ett utbrett missnöje 
tycks främst finnas gällande lön, arbetstakt och ledarstil. Den ökade kontrollen genom det allt 
mer effektiviserade rapporteringssystemet och skapandet av detaljerade riktlinjer har visat sig 
väcka en oro bland personalen för att informationen inte bara används för att mäta själva 
arbetet, utan även de anställda (Bejerot & Theorell, 1992). Arbetsvillkoren inom tandvården 
har länge diskuterats och forskning om ’hälsobefrämjande arbete’, som mätt faktorer som 
intellektuellt stimulerande arbete, frihet och självständighet, initiativtagande, samt harmoni 
mellan arbetsvärderingar och personliga värderingar, visar att tandläkare inom 
Folktandvården upplever en stor skillnad mellan vad de anser vara ideal och verklighet inom 
sitt arbete. De största skillnaderna var kopplade till självständighet och uppmuntran till egna 
initiativ. Upplevelsen av att inte ha förutsättningar till att göra ett bra jobb på grund av de 
ekonomiska kraven, tros också vara en orsak till låg arbetstillfredsställelse inom tandvården. 
Förväntningarna som tandvårdspersonal haft på yrket skiljer sig således mycket från 
verkligheten och många tandläkare ångrar sitt yrkesval. Dock finns det för tandläkare efter 
fyra och ett halvt års utbildning nästan inga alternativ till andra karriärvägar (Bejerot, 1998). 
 

En majoritet av tandvårdspersonalen inom offentlig verksamhet är deltidsarbetande kvinnor, 
medan en majoritet av tandläkarna inom privat verksamhet är heltidsarbetande män. Kvinnor 
inom Folktandvården har generellt sett något lägre ackordslön än män, vilket kan bero på att 
kvinnor värderar sitt arbete lägre och därför inte tar lika mycket betalt som män, alternativt att 
män tenderar att övervärdera sitt arbete. Tandläkare med administrativt ansvar och 
tandsköterskor har fasta löner. Arbetstillfredsställelsen är lägre bland tandhygienister än bland 
tandsköterskor. Tillfredsställelsen är starkt kopplad till upplevelsen av utveckling av 
professionella färdigheter och kunskaper. Även arbetsklimat, arbetsstimulation, jobbvariation 
och kollegial press hänger samman med arbetstillfredsställelsen (Bejerot, 1998). 
 
Arbete och hälsa 

Tidigare forskning har konstaterat att arbetet inom Folktandvården upplevs som påfrestande 
av tandvårdspersonalen samt att deras hälsa påverkas. Även andra områden inom HSO 
upplevs som påfrestande, och studier har funnit att det är speciella krav som ställs inom dessa 
yrken eftersom det handlar om relationer som är svåra att kontrollera (Hasenfeld, 1983). 
Human service organisationer kan bl.a. definieras utefter social funktion eller statlig design. 
Hasenfeld (1983, s.1) beskriver human service organisationer som “/.../a set of organisations  
whose principal function is to protect, maintain, or enhance the personal well-being of 
individuals by defining, shaping, or altering their personal attributes/.../” (1983, s.1). Vidare 
menar Hasenfeld att det finns flera karaktäristika som utmärker human service organisationer, 
vilka kan sammanfattas under fyra punkter: 1) människor som råmaterial och produkt, 2) 
otydliga mål, 3) svårigheter i mätning/utvärdering av arbetet, och 4) Relationen mellan patient 
och personal. Att råmaterial såväl som produkten består av människor får många 
konsekvenser för arbetet inom HSO. Det krävs alltid ett moraliskt stöd för beslut inom HSO, 
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då till och med beslut som betraktas som rutiner kan få långtgående konsekvenser för 
individen och dennes liv. Organisationen behöver även patientens samtycke, och begränsas på 
så sätt i vad som kan utföras samt på vilket sätt detta skall utföras. Otydliga och ofta 
motsägelsefulla mål ligger även i HSOs natur, där en klyfta mellan officiella mål och 
operativa mål är vanlig. Eftersom råmaterialet består av människor leder det även till 
svårigheter i att mäta och utvärdera arbetet, liksom till komplikationer gällande relationen 
mellan organisationen och produkten (individen). Kvaliteten i relationen mellan personalen 
och patienten blir avgörande för resultatet av arbetet, vilket kan kompliceras ytterligare av 
patientens grad av frivillighet, intresse och beroendeförhållande till organisationen. 
Organisationen i sig har svårt att kontrollera relationerna eftersom personalen kan utöva mer 
makt i praktiken än vad de formellt har tillåtelse till. Human service är ett brett begrepp för 
många olika typer av organisationer, och en del menar att skillnaderna inom human service är 
så viktiga att begreppet HSO bör ifrågasättas (Stein, 1981).  Dock består en stor likhet i och 
med patientrelationen mellan personalen och dennes arbetsobjekt, vilket påverkar den 
psykosociala hälsan i termer av upplevelsen av krav och kontroll.  
 

Krav-kontroll-stöd 

En av de mest beforskade modellerna vid studier av sambanden mellan psyckosociala 
arbetsvillkor och hälsa är krav-kontroll modellen (Karasek, 1979), enligt vilken det finns en 
interaktion mellan individen och dennes direkta arbetsmiljö. Karasek (1979) menar att 
psykologisk påfrestning består i samlade effekter av de krav som ställs på individen och 
individens möjligheter till inflytande över sin situation.  Krav-kontroll modellen antar en 
kausalitet, då arbetsmiljön tros bestämma graden av psykologiska krav och möjligheter till 
inflytande, vilket innebär att förändring av organisationer görs gällande snarare än förändring 
av individens beteende.  
 
Kärnan i modellen utgörs av ett set av kombinationer mellan krav och inflytande (kontroll), 
som resulterar i fyra typer av arbetssituationer med olika effekter på hälsa och välmående 
(Söderfeldt et al., 1996). Den första typen av arbetssituation kallas för spänt arbete (höga krav 
och låg kontroll) och är den mest kritiska kombinationen i modellen som antas leda till hög 
psykologisk påfrestning och ohälsosamma reaktioner, såsom utmattning, depression, oro och 
eventuellt fysiska sjukdomar. Linjearbete är ett exempel på ett arbete som räknas till ett spänt 
arbete. Den andra typen av arbetssituation kallas för aktivt arbete (höga krav och hög kontroll) 
och antas resultera i ett utmanande och stimulerande arbete utan särskilt stor risk för 
psykologisk påfrestning eller sjukdomar. Individer med aktiva arbeten tros även vara aktiva 
på sin fritid.  Bönder ges som exempel på ett aktivt arbete. Den tredje typen av arbetssituation 
kallas för avspänt arbete (låga krav och hög kontroll) och torde innebära en relativt låg risk 
för psykologisk påfrestning och sjukdomar. Få jobb tillhör denna kategori av arbete. Den 
fjärde typen av arbetssituation kallas för passivt arbete (låga krav och låg kontroll) innebär att 
individen ges tillfälle att använda sina färdigheter. I kombination med bristen på utmaningar 
leder passiva arbeten ofta till en omotiverande arbetsmiljö, med medelhög risk för 
psykologisk påfrestning och sjukdomar. Övervakningsjobb inom industrin är ett exempel på 
ett passivt arbete.  
 
Krav-kontroll modellen innehåller således två hypoteser: att arbeten med höga krav och små 
möjligheter till inflytande leder till ohälsa, samt att möjligheter till inflytande förminskar de 
negativa hälsoeffekterna som kommer av höga krav. Kraven kan vidare delas in i kvantitativa 
och kvalitativa krav, där kvantitativa krav har att göra med mängden arbetsuppgifter och 
kvalitativa krav är av en mer psykologisk karaktär (Jeding et al., 1999). 
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I en uppdatering av krav-kontrollmodellen infördes även en tredje nivå: socialt stöd och 
dennes betydelse för individens hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Det sociala stödet 
inkluderar normalt inte familj och vänner, utan utgår från det stöd individen kan få på 
arbetsplatsen, d v s från chefer och kollegor. Vidare delas det sociala stödet upp i 
instrumentellt- och känslomässigt stöd, där instrumentellt stöd är det stöd individen upplever 
sig få i sitt konkreta arbete och emotionellt stöd är det mer informella stödet från chefer och 
kollegor, t.ex. att någon lyssnar och bryr sig om individen. Krav-kontroll-stöd modellen 
innehåller således ytterligare en hypotes, nämligen att ett bra socialt stöd kan minska de 
negativa hälsoeffekterna som kommer av höga krav. 
 
Krav-kontroll modellen har testats i ett flertal olika studier under de senaste tjugo åren och 
hypotesen att höga krav och små möjligheter till inflytande leder till ohälsa har fått mer stöd i 
forskning och litteratur än hypoteserna att inflytande (kontroll) respektive socialt stöd har 
skyddande effekter (van der Doef & Maes, 1999). Forskningen har dock genererat mycket 
skiftande resultat och modellerna har därför fått en hel del kritik genom åren. Van der Doef 
och Maes (1999) har i sin sammanfattande forskningsöversikt av krav-kontroll samt av krav-
kontroll-stöd modellen funnit att orsakerna till den stora variationen i resultaten torde bero på 
att testerna som gjorts genom åren dels testar olika hypoteser och dels är olika gällande design, 
mätning och definiering av modellerna. Det finns studier som är kritiska till den 
generalisering av krav-kontroll modellen som skett, och Söderfeldt et al. (1996) ifrågasätter 
modellens giltighet inom human service organisationer och menar att arbete med människor 
skiljer sig väsentligt från arbete med produkter. Krav-kontroll modellen tar inte hänsyn till 
individens situation utanför arbetsplatsen och de faktorer i hennes övriga liv som kan leda till 
psykologisk påfrestning. Dock finns samband mellan arbetsliv och övrigt liv i den meningen 
att de s a s spiller över på varandra, vilket gör det viktigt att se till individens totala belastning 
även när den arbetsrelaterade hälsan står i fokus.  
  

Total arbetsbelastning 

Den snabba utvecklingen i industrialiserade samhällen har lett till stora förändringar av 
speciellt kvinnors liv i och med deras stadigt ökande deltagande i arbetslivet (Lundberg, 
1996). Arbetsliv och övrigt liv går in i varandra; arbetslivet inverkar på det övriga livet liksom 
att det övriga livet inverkar på arbetslivet (Zedeck, 1992). Det stadium i livet när betalt arbete 
skall kombineras med föräldraskap kan vara en källa till både tillfredställelse och stress 
beroende av externa omständigheter, fördelning av arbete i hemmet (obetalt arbete) och betalt 
arbete (Härenstam & Bejerot, 2001). Flera teoretiska modeller har lagts fram för att förklara 
processen över hur arbetsliv och övrigt liv påverkar varandra, s k spillover process, och både 
negativa och positiva konsekvenser gällande kombinationen av arbete och övrigt liv har 
konstaterats. I Skandinavien arbetar kvinnor idag i nästan samma utsträckning som män 
(Lundberg & Frankenhaeuser, 1999), trots dessa förändringar har dock de traditionella 
könsrollerna bestått när det gäller ansvar relaterat till hem och familj (Lundberg, 1996). De 
långsiktiga hälsokonsekvenserna av kvinnans förändrade roll är ännu inte kända, men studier 
har visat att yrkesarbetande kvinnor har en högre total arbetsbelastning; summan av betalt och 
obetalt arbete, än män till följd av ojämn fördelning av arbetet i hemmet (Carlsen & Elm 
Larsen, 1993). Liknande könsskillnader har rapporterats från olika skikt i arbetslivet och från 
olika delar av världen, vilka bekräftar att en interaktion mellan förhållanden på arbetet och 
förhållanden i hemmet bidrar till större ohälsa bland kvinnor än män. Stress som kommer av 
hög arbetsbelastning och rollkonflikter kan vara en viktig faktor som orsakar mer 
hälsoproblem hos kvinnor än hos män (Blechman & Brownell, 1998), och negativa 
hälsokonsekvenser av stress beskrivs bland annat i krav-kontroll modellen (Karasek, 1979). 
Stress på grund av hög arbetsbelastning och rollkonflikter är sannolikt även en anledning till 
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att kvinnor i större utsträckning än män väljer att arbeta deltid, trots att det påverkar deras 
karriärmöjligheter (Lundberg & Frankenhaeuser, 1999).  
 
Teorier om total arbetsbelastning består till stor del av rollkonfliktsteori, där individen antas 
ha begränsade fysiologiska resurser (tid, uppmärksamhet och energi) att fördela mellan arbete 
och familj. Därigenom skapas konkurrerande rollkrav inom de två områdena som gör det 
svårt för individen att möta arbets- respektive familjekrav (Edwards & Rothbard, 2000). Det 
talas dels om en konflikt arbete och familj (work-family conflict) där arbetet inkräktar på det 
övriga livet, dels om en konflikt mellan familj och arbete (family-work conflict) där det 
övriga livet inkräktar på arbetet. Kvinnor som väljer att arbeta deltid tros i många fall göra det 
för att minska alternativt förebygga en upplevd rollkonflikt (van Rijswijk, Bekker, Croon & 
Rutte, 2004). Dock har andra studier funnit att konflikter mellan olika krav påverkar män i 
större utsträckning än kvinnor (Krantz & Lundberg, 2005).  
 
I kontrast till negativa hälsokonsekvenser som följer av rollkonflikt, har andra studier funnit 
många positiva hälsokonsekvenser av multipla roller. Att anställda kvinnor uppvisar bättre 
hälsa än hemmafruar visar på att betalt arbete och multipla roller verkar hälsofrämjande. 
Utöver de finansiella resurser som betalt arbete ger, antas betalt arbete även förse individen 
med målinriktad aktivitet, daglig struktur, sociala kontakter och stöd som främjar ökat 
självförtroende, personlig utveckling och tillfredställelse (Barnett, 1994). Genom delaktighet i 
en roll kan kvaliteten i upplevelsen av en annan roll berikas och förbättras, och Rothbard 
(2001) menar att inflytandet av en roll beror på den upplevda kvaliteten i rollen, d v s en roll 
som upplevs som tillfredställande torde ha ett positivt inflytande på andra roller medan en 
icke-tillfredställande roll tros leda till negativt inflytande. Andra studier har visat på liknande 
resultat där individer som är nöjda i sitt äktenskap även visat sig vara mer nöjda på jobbet, 
och när äktenskapet fungerat sämre har det även medfört lägre arbetstillfredsställelse (Rogers 
& May, 2003). En majoritet av yrkesarbetande par med barn anser att det är påfrestande att 
kombinera olika roller i betalt och obetalt arbete, men att de positiva konsekvenserna 
överväger de negativa. Ett utmanande arbete kan fungera som en skydd mot stress, och långa 
arbetsdagar har associerats med bättre fysisk hälsa (Bird & Fremont, 1991), lägre nivåer av 
psykologisk stress (Barnett, 1994) och mindre oro (Kohn & Schooler, 1982).  
 
Förebyggande av ohälsa 

Forskningen kring arbete och hälsa har utvecklats kraftigt de senaste årtiondena i takt med att 
det moderna arbetet fört med sig nya ohälsotillstånd. Vikten av att finna vägar att förebygga 
ohälsa har blivit allt mer framträdande och organisationer erbjuder idag ofta sina medlemmar 
olika hälsofrämjande förmåner, som kan innebära allt från träningskort och massage till 
flexibel arbetstid, kortare arbetsdagar och längre semester. Friskvården har även blivit en 
trend på många håll med nya träningsformer och träningscenter samt kända personer som 
medverkar i reklam. Begreppet hälsa har således blivit ett ord som används i många 
sammanhang, ofta utan en närmre definition. Enligt SAOB (Kallings & Leijon, in press) finns 
det två urskiljbara definitioner av hälsa: 1) ett tillstånd hos en organism som kännetecknas av 
att alla dess organ fungerar på ett fullt tillfredställande sätt, och 2) kroppens allmänbefinnande. 
Den första definitionen är mer medicinsk till sin karaktär och tycks handla om att kroppen är 
frisk, medan den andra definitionen kan ses som en vidare tolkning där det snarare handlar om 
upplevelsen av välstånd. Hälsa i såväl fysisk som psykisk mening står i fokus för den 
arbetsrelaterade hälsoforskningen som bedrivs idag och två områden som varit föremål för 
mycket forskning är fysisk aktivitet och arbetstid. De positiva effekterna av fysisk aktivitet 
har länge diskuterats och så även arbetstidens relation till hälsa. 
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Arbetstidsförkortning 

Diskussionen kring en förkortning av åttatimmarsdagen i Sverige har debatterats inom 
politiken sedan den senast lagstadgade arbetstidsförkortningen 1974, då 40-timmarsveckan 
reglerades i lag. Ställningstaganden har varierat markant genom åren och engagerat ett brett 
spektra av organisationer, institutioner, partier och media. Arbetsmarknadstekniska argument 
har på sistone kombinerats av hälsoargument. Tidigare forskning har haft olika fokus och 
genererat skiljda resultat.  
 
Arbetstidens förläggning har visats sig vara av större betydelse för hälsan än arbetets längd. 
En arbetstidsförkortning kan leda till negativa konsekvenser genom minskad social kontakt 
och högre arbetstempo (Malmberg, Byrgren & Hansson, 2003). I SOU 1989:3 konstaterade 
man vidare att det var mer effektivt att förbättra arbetsmiljö och arbetsorganisation för att 
minska hälsorisker, än att förkorta arbetstiden. Bergold (SOU 2002:49) menar att debatten 
kring arbetstidsförkortning baserar sig på bristande kunskaper om sambandet mellan 
arbetstidsförkortning och hälsa, och menar att jobbet i det s.k. 24-timmars-samhället följer 
med arbetstagaren oavsett var denne befinner sig och att det är prestationen och inte 
arbetstiden som utgör det centrala idag. Enligt Bergold finns det tre huvudaspekter när det 
gäller arbetstidens betydelse för hälsa och välbefinnande; arbetstidens längd och förläggning, 
samt personalens inflytande över arbetstidsförläggningen och arbetstidernas förutsägbarhet. 
Inom forskningen finns det inga indikatorer på direkta negativa medicinska effekter av långa 
arbetspass. Det tycks snarare vara så (SOU 2002:49) att negativ stress uppkommer på grund 
av avsaknad av tid än från ett behov att gå ner i arbetstid, och att stressen har sin grund i 
arbetsvillkoren snarare än arbetstiden. Med utgångspunkt i Bergolds redogörelse drogs 
slutsatsen att inflytande över arbetstidens förläggning var den viktigaste faktorn för individens 
hälsa. Att kunna anpassa ledig tid till personliga behov ansågs dock vara en stressminskande 
faktor.  
 
Kreicbergs (2002) menar att även om resonemanget kring arbetstidens inverkan på 
sjukfrånvaron kan kännas intuitivt tilltalande, så finns det inga klara belägg för att 
sjukfrånvaron skulle minska genom att arbetstiden förkortades. Tvärtom lyfter Kreicbergs 
fram tre orsaker till att sjukfrånvaron och stressen skulle kunna öka av en sådan reform: 1) en 
förkortning av arbetstiden kan leda till ekonomisk stress, 2) kortare arbetstid kan tvinga fram 
mer hemarbete, och 3) kortare arbetsdagar kan vara mer intensiva. Att förkorta arbetstiden 
innebär på sikt en lönesänkning för arbetstagaren, vilket kan öka den ekonomiska stressen för 
arbetstagaren privat. En förkortad arbetstid skulle också kunna leda till att arbetstagaren 
istället utför mer hemarbete. Kreicbergs menar att människor kommer att tvingas till mer 
arbete i hemmet i samband med att lönen sänks, och att vi då exempelvis kommer att laga mer 
mat hemma istället för att äta ute och kanske baka bröd hemma istället för att köpa det i 
butiken. En förkortad arbetstid skulle troligen även resultera i att arbetsdagen blev mer 
intensiv, då det inom många yrken är svårt att dra ner på mängden arbetsuppgifter per dag. 
Följden för många arbetstagare skulle bli en mer intensiv arbetsdag där lika mycket arbete ska 
presteras på mindre tid.  
 
I det s.k. Stockholmsförsöket (Bergström & Olofsdotter, 2000) minskades arbetstiden från 
åtta till sex timmar per dag, med bibehållen åttatimmarslön, men studien fann inga medicinska 
hälsoeffekter. Dock konstaterades det att livskvaliteten kan påverkas positivt vid 
arbetstidsförkortning. Småbarnsföräldrar var dem som gynnades mest, men dessa brukar ofta 
ta möjligheten att arbeta kortare tid oavsett. Slutsatsen blev att kortare arbetstid endast i 
undantagsfall, i arbetsområden med repetitiva arbetsuppgifter, kan ge vissa positiva 
hälsoeffekter. Även Åkerstedt (2001) menar att arbetstidsförkortning inte ger några 
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hälsoeffekter, men att den däremot kan ha starka positiva sociala effekter. Vidare menar 
Åkerstedt att den begränsade forskning som finns inom området är metodologiskt tveksam.  
 
Olsson (2000) har i sina studier funnit att arbetstidsförkortningen ökar kvaliteten i det utförda 
arbetet, samt ger arbetstagarna en bättre balans mellan arbete och fritid som på sikt skulle 
kunna bidra med minskade sjukskrivningar. Hon menar att balansen har stor betydelse för 
arbetstagarnas välmående och sociala liv. När det kommer till de medicinska hälsoeffekterna 
kan studien dock endast konstatera en något förbättrad sömn. Enligt andra studier (Åkerstedt, 
2001) finns dock inga samband mellan sömnsvårigheter och övertidsarbete, utan snarare 
tendenser till motsatsen. Jämförande studier mellan Frankrike och Sverige (Anxo & 
Lundström, 1997) drar slutsatsen att den fritid som skapas genom arbetstidförkortning enbart 
används till att fylla upp med annat arbete, i synnerhet hushållsarbete. Dock så menar andra 
forskare (Schor, 1991) att även om arbetstagare vid en arbetstidsförkortning kommer att 
fortsätta utföra arbete (obetalt arbete) på sin fritid, så kommer de utföra arbete som de själva 
valt att utföra, vilket innebär en stor skillnad. Schor menar att eftersom arbetstiden i sig är en 
stor social och mental påfrestning skiljer det sig från det obetalda arbetet som en arbetstagare 
väljer att göra på sin fritid. Många studier menar att det är det konsumtionssamhälle som vi 
lever i idag som föder övertidsarbete, en cykel som kallas för ”work-and-spend-cycle” (Schor, 
1991). Utvecklingen under den senare hälften av 1900-talet anses proportionell med 
ohälsoutvecklingen, och konsumtionsökningarna som en ekorrhjulsmaskin som tycks omöjlig 
att pressa tillbaka. 
 
Det har genomförts många studier i Sverige och internationellt kring arbetstid, dock med olika 
fokus. Gemensamt för samtliga är dock att inga positiva hälsoeffekter framkommit av att 
minska arbetstiden från fyrtio timmar till ett lägre antal timmar. Vid någon timmas 
arbetsförkortning per dag kan det sociala livet utanför jobbet gynnas (Malmberg, Byrgren & 
Hansson, 2003), men vid mer omfattande arbetstidförkortningar har studier sett tecken på 
minskat socialt kontaktnät och sämre välmående (Brynja & Bildt, 2005). Övertidsarbete visar 
till en viss gräns inga tecken på försämrad hälsa, utan snarare motsatsen (Åkerstedt, 2001), 
dock har andra studier funnit ohälsa vid mer än fyrtio timmars arbetsvecka där mer än tio 
timmar per dag ger tydliga negativa hälsoeffekter (Kodz, 2003). Flera studier visar istället att 
arbetsmiljö, möjligheten till medbestämmande och förläggning av arbetstiden är viktigare 
(SOU 2002:49). Theorell (2004) menar att organisationsproblem ofta är symptom på dålig 
psykosocial arbetsmiljö och att detta i synnerhet syns i den offentliga sektorn.  
 

Motion och träning 

Effekterna av motion och träning har diskuterats sedan många årtionden tillbaka då det 
moderna samhället ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga aktiviteterna. 
En ökande övervikt hos befolkningen till följd av minskad fysisk aktivitet på arbetet gör att 
människor idag måste ta särskilda initiativ på fritiden för att upprätthålla en god fysisk 
funktionsförmåga (Kallings & Leijon, i tryck). 
 
Enligt tidigare forskning finns ett mycket tydligt samband mellan omfattning av fysisk 
aktivitet och hälsotillstånd, och fysisk inaktivitet har visats sig vara en mycket stor medicinsk 
riskfaktor (Wilmore & Costill, 1999). Felaktig kost och bristande fysisk aktivitet är enligt 
WHO (World Health Organisation) den största orsaken till sjukdomar inom Europa (Åstrand 
& Rohdahl, 1986), och de rekommenderar trettio till sextio minuters fysisk aktivitet per dag 
(Borg, 1982). 
 



 

 

11 

 

Inom yrken där belastningen på musklerna är stor har forskningen länge provat på olika typer 
av prevention och rehabilitering av arbetsskador genom ökad fysisk aktivitet. Arbetet inom 
vårdsektorn är ofta fysiskt krävande, med lyft och sneda arbetsställningar samt mycket 
stillastående och gående (Finsen, Christensen & Bakke, 1997). Vårdpersonal rapporterar 
generellt en hög nivå av muskelbesvär, men gruppen tandläkare rapporterar mest besvär 
(Walker, Dérand & Bejerot, 1999). Vila är inte den bästa hjälpen mot värk i 
rygg/nacke/skuldra/armbågar och tidigare studier har konstaterat (Wadell, 1987) att lättare 
fysisk träning stärkt muskulaturen och återbyggt dess funktion samt även minskat värk, stress 
och sjukfrånvaro (Gundewall, Liljeqvist & Hansson, 1993).  
 
Syfte 

Mot bakgrund av de fysiska såväl som psykosociala arbetsmiljömässiga problem som 
arbetstagare inom Folktandvården enligt tidigare forskning upplever, var en intervention för 
att förbättra personalens välbefinnande av stort intresse. Antydningar på förbättrat 
välbefinnande vid något minskad arbetstid samt de breda och tydliga hälsoeffekter som fysisk 
aktivitet visat sig ha var en speciellt intressant kombination att testa på tandvårdspersonalen 
eftersom de är en grupp som rapporterat höga nivåer av muskelbesvär, samt att de är en grupp 
bestående av nästan uteslutande kvinnor där den totala arbetsbelastningen kan väntas vara hög. 
Tidigare tandvårdsstudier har även konstaterat att det saknas forskning som följer samma 
individer över tid (Melin & Tornqvist, 2004). En övergripande hypotes inför föreliggande 
studie var således att en hälsorelaterad intervention skulle ge positiva effekter på hälsa och 
välbefinnande. 
 
Syftet med undersökningen var att se om en intervention i form av arbetstidförkortning, i 
vissa fall även i kombination med ökad fysisk aktivitet, främjade hälsa och välbefinnande hos 
tandvårdspersonalen. Fokus låg på personalens upplevelse av hälsofrämjande faktorer, i 
termer av självskattade upplevelser av 1) krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen, 2) total 
arbetsbelastning (TWL) och konflikten mellan arbete och familj samt mellan familj och arbete 
(WFC och FWC), och 3) muskelbesvär i de övre rörelseorganen. Även om 
organisationsförändringen påverkade dessa faktorer var av stort intresse, samt huruvida de 
hade ett samband med befattning (tandläkare och tandsköterska).  
 
 

M e t o d 
 
Projekt 

I mars 2004 beslutade Folktandvården i Stockholms län att under ett år införa en 
arbetstidsförkortning respektive motion på arbetstid på fyra kliniker samt att jämföra detta 
med två referenskliniker (kontrollgrupper) med full arbetstid. Arbetstidsförkortningen bestod i 
en minskning från 40 timmar/vecka till 37,5 timmar/vecka och infördes på två kliniker. 
Motion på arbetstid bestod i 2,5 timmars avsatt tid för motion (som i realiteten innebar en 
arbetstidsförkortning från 40 timmar/vecka till 37,5 timmar/vecka) och genomfördes på två 
andra kliniker. Dessa två betingelser – arbetstidsförkortning och motion under arbetstid – 
jämfördes med två referenskliniker som arbetade som vanligt. Mätningar gjordes vid tre 
tillfällen: före arbetstidsförkortningen (T1; baslinjemätning), under arbetstidsförkortning (T2) 
och efter arbetstidsförkortningen (T3; uppföljning). Endast T1 och T3 ligger till grund för 
föreliggande studie. 
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Urval och villkor 

De sex kliniker som deltog i projektet randomiserades till de tre betingelserna 
arbetstidsförkortning, motion och referens efter ett matchningsförfarande. Kliniker med hög 
sjukfrånvaro och kliniker med låg sjukfrånvaro matchades så att de matchande klinikerna var 
så lika som möjligt. När klinikerna matchats till tre par skedde randomiseringen med hjälp av 
lottdragning där respektive par lottades ut till en av de tre betingelserna.  
 
Klinikerna valdes ut av ansvariga på personalavdelningen på Folktandvården i Stockholms län, 
där följande urvalskriterier skulle vara uppfyllda: 1) minst 25 anställda, 2) positivt ekonomiskt 
resultat för 2003, 3) klinikchefen måste vara positivt inställd till projektet, och 4) majoriteten 
av de anställda är villiga att delta i projektet. Ett grundläggande villkor för genomförandet av 
projektet var att de ekonomiska kraven på klinikerna var oförändrade, d v s samma intäkter 
som tidigare förväntades under projekttiden. Arbetsgivaren (Folktandvården) ställde också 
som krav att alla anställda på de medverkande klinikerna skulle delta i arbetstidsförkortning 
respektive fysisk aktivitet. Anställda som inte önskade delta erbjöds en annan arbetsplats 
under tidsperioden för projektet. Dessa urvalskriterier och krav fastställdes för att 1) öka 
tillförlitligheten i utvärderingen, 2) inte orsaka ekonomiska försämringar, och 3) säkerställa 
att samtliga anställda var beredda att medverka i projektet.  
 
Projektet och dess villkor förankrades hos fackliga representanter. Varje deltagande klinik 
omfattade 1-3 arbetsplatser med mellan 26-50 anställda. På samtliga kliniker var klinikchefen 
och majoriteten av de anställda positiva till att delta i projektet och ingen valde att byta 
arbetsplats under projektet. 
 
Undersökningsdeltagare 

Personalgrupperna inkluderade kvinnliga tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Då 
tandhygienisterna var få och tidigare studier har konstaterat få skillnader mellan 
tandhygienister och tandläkare (Lindfors et al., 2006) inkluderades tandhygienisterna i 
tandläkargruppen. Fortsättningsvis kommer de därför endast benämnas som tandläkare. Vid 
projektets start, hösten 2004, fanns sammanlagt 65 anställda på de kliniker där förkortad 
arbetstid genomfördes, 77 anställda på de kliniker där arbetstidsförkortning ersatt med motion 
genomfördes samt 73 anställda på de två matchande referensklinikerna. Totalt omfattade 
undersökningen således 215 personer. Det var dock totalt 193 personer som deltog i samtliga 
mätningar; 55 personer ur arbetstidförkortningsgruppen, 69 personer från motionsgruppen och 
69 personer från referensenheterna.  
 
Endast data från kvinnliga undersökningsdeltagare användes som underlag för föreliggande 
studie. Andelen kvinnor i undersökningen var 92 procent och medelåldern var cirka 46 år 
(arbetstidsförkortningsgruppen = 46,3 år, motionsgruppen = 45,4 år, kontrollgruppen = 46,5 
år). Antalet undersökningsdeltagare varierar något mellan analyser på olika områden, 
beroende av det interna bortfallet, d v s att svar saknas för de frågor som analysen bygger på. 
Det interna bortfallet var 13,48 procent. Bortfallet mellan mätningarna beror främst på 
avslutade anställningar samt föräldraledighet. Totalt deltog 154 personer vid båda 
mättillfällena och svarade på samtliga frågor, vilket utgör underlaget för denna studie. Av de 
154 undersökningsdeltagarna så var 63 procent tandsköterskor, 25 procent tandläkare, och 12 
procent tandhygienister. Cirka 13 procent av undersökningsdeltagarna har arbetat mindre än 
två år på Folktandvården, 17,5 procent har arbetat 2-5år, 8,5 procent har arbetat 5-10år och 
60,4 procent har arbetat på Folktandvården i mer än 10år. Av undersökningsdeltagarna var: 
23,4 procent ensamstående, 3,8 procent särbo, och 72,8 procent gift/sambo. 42,2 procent av 
undersökningsdeltagarna hade inga hemmavarande barn, medan 57,8 procent av 
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undersökningsdeltagarna hade hemmavarande barn. Av de undersökningsdeltagare som hade 
hemmavarande barn så hade cirka 22,5 procent barn under 7 år (födda 1998 eller senare). 
 
Betingelser 

Arbetstidsförkortningen motsvarade 2,5 timmar/vecka (v) vid heltidsarbete, 40 timmar/v, och 
reglerades för övrig anställningsgrad i olika intervaller: 30-39,9 timmar/v = 2 timmar 
arbetstidsförkortning/v, 21-29,9 timmar/v = 1,5 timmar arbetstidsförkortning/v, <20 timmar/v 
= 1 timmes arbetstidsförkortning/v. Detta innebar att arbetstidsförkortningen varierade lite, 
men för samtliga höll sig mellan 5-6,7 procent av den totala arbetstiden. Indelningen gjordes 
för att möjliggöra en realistisk schemaläggning samtidigt som reduktionen i arbetstid skulle 
vara så lika som möjligt mellan individer med olika anställningsgrad. 
 
Den fysiska aktivitet som en av arbetstidsförkortningsgrupperna genomförde var reglerad och 
förlagd under ordinarie arbetstid, i regel i samband med dagens början, slut eller kring lunch, 
och fördelades på två tillfällen per vecka som inte behövde vara lika stora vid båda tillfällena. 
Den andra arbetstidsförkortningsgruppen hade oreglerad fysisk aktivitet, d v s de tränade i den 
utsträckning de själva önskade.  
 
Enkät 

Enkäten innehöll dels bakgrundsfrågor avseende kön, ålder, civilstånd, antal barn, befattning, 
anställningsgrad och antal år inom yrket, dels frågor om hälsorelaterade faktorer. Samtliga 
faktorer mättes genom etablerade frågor för att öka studiens validitet. Samma enkät 
besvarades vid baslinjemätning (T1) och uppföljningsmätning (T3).  
Psykosociala faktorer i arbetsmiljön. Mättes genom frågor kring krav, kontroll och stöd på 
arbetsplatsen. Krav mättes genom fem frågor kring bl.a. arbetstakt och arbetsinsats.  Kontroll 
mättes genom två frågor kring friheten att bestämma vad och hur arbetat utförs. Stöd mättes 
genom sex frågor kring stämningen på arbetsplatsen och relationen till chefer och kollegor. 
Frågorna besvarades på skala 1-4, där 1 innebar låga värden av krav/kontroll/stöd och fyra 
innebar höga värden av krav/kontroll/stöd. 
Psykosociala faktorer i hemmiljön. Mättes genom frågor om total arbetsbelastning (TWL) och 
konflikten mellan arbete och familj (WFC) samt konflikten mellan familj och arbete (FWC). 
Total arbetsbelastning mättes genom arton frågor om planering samt utförande av 
hushållssysslor och barnomsorgssysslor. Frågorna besvarades på skala 1-3, där 1 innebar låg 
belastning och 3 innebar hög belastning. Konflikt mellan arbete och familj mättes genom två 
frågor kring arbetets inflytande över fritiden. Frågorna besvarades på skala 1-7, där 1 innebar 
att konflikten sällan inträffade och där 7 innebar att konflikten ofta inträffade. Konflikt mellan 
familj och arbete mättes genom en fråga om det privata livets inflytande över arbetet. Även 
denna fråga besvarades på skala 1-7, där 1 innebar att konflikten sällan inträffade och 7 
innebar att konflikten ofta inträffade.  
Hälsorelaterade problem. Mättes genom fem frågor om muskelbesvär i de övre 
rörelseorganen; nacke, skuldra/axel, övre rygg, nedre rygg samt handleder/fingrar. Frågorna 
besvarades på skala 1-2, där 1 innebar att inga muskelbesvär fanns och 2 innebar att 
muskelbesvär fanns. 
 
Procedur/Datainsamling 

De anställda informerades om projektet av sina klinikchefer och arbetsledare vid ett 
informationsmöte som hölls på respektive arbetsplats några veckor innan det första 
mättillfället. Allmän information kring projektet gavs och alla deltagare informerades om 
forskningsetik och rätten att avstå eller avbryta deltagandet i undersökningen. Anställda som 
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valde att delta i projektet fick skriftlig information kring undersökningen och enkäten samt 
fick tillfälle att ställa frågor individuellt till forskargruppen. 
 
Projektet startade 2003 med förberedande planering och information till berörda instanser, 
såsom organisationsledning, fackliga organisationer, klinikchefer, anställda på berörda 
kliniker samt övriga anställda i organisationen. Arbetstidsförkortningen och motionen pågick 
under ett år med start hösten 2004, den 11 november. Datainsamlingen skedde vid tre 
tillfällen: september-okober 2004, april 2005 samt i oktober 2005. 
 
Enkäten lämnades ut av forskargruppen på kliniken och samlades senare även in av 
forskargruppen på respektive arbetsplats. All data från enkäterna registrerades i SPSS av 
forskargruppen. De delar som ansågs relevanta för syftet för denna undersökning valdes ut, d 
v s enkätfrågor som var direkt knutna till tandvårdspersonalens krav, kontroll, stöd, skill, 
TWL och övre muskelbesvär vid mättillfälle ett och mättillfälle tre.  
 
Analys 

Variansanalys (ANOVA) för beroende samt oberoende mätningar genomfördes, för att 
kontrollera hur grupperna och individerna såg ut inledningsvis samt för att se hur grupp- och 
individvärdena förändrades efter organisationsförändringen. Vid ANOVA för beroende 
mätningar användes yrkesgrupp (befattning) och undersökningsgrupp (intervention och 
kontrollgrupp) som mellangruppsvariabler för varje variabel.  
 
Etik 

Studien granskades och godkändes av en forskningsetisk kommitté (dnr 04-036/4). Enligt de 
forskningsetiska principerna hade varje undersökningsdeltagare själv rätt att välja om denne 
ville delta eller inte och kunde även närsomhelst och utan motivering välja att avbryta sin 
medverkan. Uppgifterna som samlades in inom ramen för projektet hanterades konfidentiellt, 
vilket innebar att allt material från undersökningen kodades och att arbetsgivarna inte fick ta 
del av uppgifter från enskilda undersökningsdeltagare, samt att återrapportering till 
arbetsplatser liksom vetenskaplig rapportering skedde på gruppnivå så att ingen enskild 
person kunde identifieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

 

R e s u l t a t 
 
Psykosociala faktorer i arbetsmiljön  

Resultaten visade på att många upplevde höga krav innan interventionen, vid 
baslinjemäteningen (M=14.8, SD=2.31). Det fanns en signifikant effekt av befattning (F 1, 150 

=16.023, p<.001) där tandläkare upplever högre krav än tandsköterskor vid baslinjemätningen 
(M=15.8, SD=1.9). Det fanns dock ingen signifikant effekt av undersökningsgrupp och inte 
heller någon signifikant interaktionseffekt. Resultaten visade ingen signifikant skillnad i krav 
mellan baslinjemätningen (T1) och uppföljningen (T3), och det fanns heller ingen signifikant 
skillnad mellan undersökningsgrupperna (interventionsgruppen och kontrollgruppen). Den 
signifikanta effekten av befattning kvarstod. 
 

Graden av kontroll som upplevs av tandvårdspersonalen visade sig vid T1 varken vara låg 
eller hög (M=5.4, SD=1.64). Det fanns en signifikant effekt av befattning (F 1,150=44.09, 
p<.001) där tandläkare upplever en högre grad av kontroll än tandsköterskorna vid T1. Det 
fanns ingen signifikant effekt av undersökningsgrupp och inte heller någon signifikant 
interaktionseffekt. Resultaten visade inte på någon signifikant skillnad i upplevd kontroll 
mellan T1 och T3, och det fanns ingen signifikant skillnad mellan undersökningsgrupperna 
vid T3. Dock kvarstod den signifikanta effekten av befattning. 
 

Majoriteten av tandvårdspersonalen upplevde en hög grad av stöd vid T1 (M= 19.66, 
SD=2.77). Resultaten visade inte på någon signifikant skillnad mellan befattning eller mellan 
undersökningsgrupper och resultaten visade inte heller på någon signifikant interaktionseffekt. 
Ingen signifikant skillnad i stöd framkom mellan T1 och T3, dock så upplevde 
kontrollgruppen signifikant högre stöd vid T3 än interventionsgruppen (F1,150=6.06, p=.015). 
Resultaten för T3 visade även på en signifikant effekt av befattning, där tandsköterskorna 
upplevde ett högre stöd än tandläkarna (F1,150=4.92  , p=.028). 
 
Psykosociala faktorer i hemmiljön  

Resultaten visade att personalen upplever höga värden av TWL (M=30.07, SD=5.05). När 
sysslor relaterade till barnomsorg inkluderades i TWL ökade graden av TWL (M=36.66, 
SD=8.21). Resultaten för TWL där barnomsorgssysslor uteslutits visade inte på någon 
signifikant effekt av vare sig befattning eller undersökningsgrupper, och inte heller någon 
interaktionseffekt framkom. Ingen signifikant skillnad mellan T1 och T3 framkom, och det 
fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen. 
Resultaten för TWL där barnomsorgssysslor inkluderats visade inte heller på någon 
signifikant effekt av befattning eller av undersökningsgrupper, och ingen interaktionseffekt 
framkom. Dock visade resultaten på en signifikant skillnad i TWL mellan T1 och T3 (F1, 150 
=13,32, p<.001) där TWL upplevdes vara högre för båda undersökningsgrupperna vid T1 
(M=36.66, SD=8.2) än vid T3 (M=35.22, SD=8.51). Resultaten visade inte på några 
signifikanta skillnader mellan undersökningsgrupperna. När TWL för barnomsorgssysslor 
isolerades från övriga TWL-faktorer visade resultaten på en interaktionseffekt mellan 
undersökningsgrupperna (F1,150= 7.23, p=.008) där TWL för barnomsorgssysslor är lägre i 
både interventions- och kontrollgruppen vid T3.  
 
Resultaten visade på låga värden av WFC vid T1 (M=5.01, SD=3.13). En signifikant effekt av 
befattning vid T1 framkom (F1,150=5.52, p=.02), där tandläkare upplevde en högre grad av 
WFC än tandsköterskor. Resultaten visade inte på någon signifikant effekt av 
undersökningsgrupper eller på någon interaktionseffekt. Det framkom inte heller någon 
signifikant skillnad i WFC mellan T1 och T3, och resultaten visade inte på någon signifikant 
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skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen. Även resultaten för FWC visar på en låg 
nivå av FWC vid T1 (M=1.9, SD=1.54). Resultaten visar inte på någon signifikant effekt av 
befattning eller undersökningsgrupp och ingen signifikant interaktionseffekt framkom. Enligt 
resultaten fanns ingen signifikant skillnad i FWC mellan T1 och T3, och ingen skillnad 
mellan interventions- och kontrollgruppen framkom. 
 
Hälsorelaterade problem 

Resultaten för muskelbesvär i de övre rörelseorganen (nacke, skuldra/axel, övre rygg, 
hand/finger) visade att 91,6 procent av personalen i undersökningsgrupperna rapporterar att 
de har muskelbesvär (ja/nej) vid T1. 74 procent uppger att de har besvär i nacken vid T1. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan undersökningsgrupper eller befattning för nackbesvär 
vid T1, dock fanns en interaktionseffekt mellan undersökningsgrupper och befattning 
(F1,150=4,022, p<.05) där tandläkare hade signifikant mer besvär i nackmuskulaturen i 
interventionsgrupperna och där tandsköterskor hade signifikant mer besvär i 
nackmuskulaturen i kontrollgruppen. Denna interaktionseffekt återfanns också vid T3. 
Resultaten visar på en signifikant skillnad av besvär i nackmuskulaturen mellan T1 och T3 
(F1,150=9,65, p=.002), där besvären minskat signifikant för både interventions- och 
kontrollgruppen.  
 
För besvär i skuldra och/eller axlar visade resultaten på att 67,5 procent av 
tandvårdspersonalen i undersökningsgrupperna upplevde besvär i skuldra/axel vid T1. Det 
fanns inga signifikanta effekter av undersökningsgrupper eller befattningar vid T1 och inga 
signifikanta interaktionseffekter. Resultaten för skuldra/axel visade inte på någon signifikant 
skillnad mellan T1 och T3. Dock fanns en signifikant interaktionseffekt av befattning 
(F1,150=4,311, p<.05), där tandsköterskornas besvär i skuldra/axel minskade mellan T1 och T3 
medan tandläkarnas besvär i skuldra/axel ökade. Resultaten visade inte på någon signifikant 
skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen vid T3.  
 
För besvär i övre ryggen rapporterade 42,9 procent av tandvårdspersonalen i 
undersökningsgrupperna att de hade besvär i övre ryggen vid T1. Resultaten visade inte på 
några signifikanta effekter av undersökningsgrupper eller befattningar och inte heller på 
någon signifikant interaktionseffekt vid T1. Inga signifikanta skillnader för besvär i övre 
ryggen fanns mellan T1 och T3, och inga signifikanta skillnader mellan interventions- och 
kontrollgruppen framkom.  
 
46,8 procent av tandvårdspersonalen i undersökningsgrupperna upplevde besvär i händerna. 
Resultaten visade på en signifikant effekt av såväl undersökningsgrupper (F1,150= 5,2, p=.024) 
som befattning (F1,150=12,3, p=.001) vid T1, där interventionsgruppen hade mer besvär i 
händerna än kontrollgruppen och tandläkarna upplevde mer besvär i händerna än 
tandsköterskorna. Det fanns ingen signifikant skillnad för besvär i händer mellan T1 och T3, 
dock fanns en signifikant interaktionseffekt mellan befattning och mättillfälle (F1,150=7,56, 
p=.007), där tandläkarnas besvär minskade mellan T1 och T3 medan sköterskornas besvär 
ökade. Resultaten visade inte på någon signifikant skillnad mellan interventions- och 
kontrollgruppen vid T3. 
 
När alla besvär i de övre rörelseorganen adderades fanns ingen signifikant skillnad mellan 
undersökningsgrupper eller befattning och inte heller någon signifikant interaktionseffekt vid 
T1. Ingen signifikant skillnad i muskelbesvär i de övre rörelseorganen framkom mellan T1 
och T3, och vid T3 framkom ingen signifikant skillnad mellan interventions- och 
kontrollgruppen vid T3.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten på att tandvårdspersonalen upplevde höga krav och en 
medelhög kontroll, oavsett mättillfälle. Tandläkarna upplevde dock en signifikant högre nivå 
av både krav och kontroll än tandsköterskorna. Enligt resultaten upplevde samtlig 
tandvårdspersonal en hög nivå av socialt stöd som inte förändrades mellan T1 och T3. 
Resultaten visade inte på några signifikanta effekter för skill. TWL upplevdes som hög både 
vid T1 och T3, men TWL för barnomsorgssysslor var signifikant lägre för båda 
undersökningsgrupperna vid mättillfälle tre. Resultaten visade på låga nivåer av WFC och 
FWC, även om tandsköterskornas upplevelse av WFC var signifikant högre än tandläkarnas. 
Nästan alla rapporterade muskelbesvär i de övre rörelseorganen, dock fanns inga signifikanta 
resultat mellan olika grupper eller mellan T1och T3.  
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik för T1 och T3. 
                Yrkesgrupp 
                                               Tandläkare                        Tandsköterskor 
Mått    T1   T3   T1 T3 
 Grupp  M(SD) M(SD)  M(SD) M(SD) 
 
Psykosociala faktorer i arbetsmiljön 

Krav 
   Intervention 16.1(1.7) 15.7(1.9)  14.5(2.2) 14.5(2.1)          
   Kontroll  15.4(2.2) 15.4(2.6)  14.0(2.5) 14.1(2.3) 
Kontroll 
   Intervention 6.2(1.7) 6.3(1.5)  4.9(1.5) 4.9(1.5) 
   Kontroll  6.6(1.4) 6.2(1.4)  4.6(1.2) 4.5(1.1) 
Stöd 
   Intervention 18.4(2.9) 17.7(4.0)  20.0(2.6) 19.7(2.5) 
   Kontroll  20.0(2.6) 19.9(2.7)  20.1(2.9) 20.1(2.7) 
 
Psykosociala faktorer i hemmiljön 

Total arbetsbelastning (TWL) 
   Intervention 35.1(8.1) 34.7(10.2)  36.9(7.4) 36.8(7.9) 
   Kontroll  34.6(8.2) 32.1(6.9)  39.0(8.7) 35.7(8.2) 
Konflikt arbete-familj (WFC) 
   Intervention 5.7(3.4) 6.4(3.8)  4.3(2.8) 4.5(3.1) 
   Kontroll    6.2(3.5) 6.4(3.5)  5.1(3.0) 4.5(3.0) 
Konflikt familj-arbete (FWC) 
   Intervention 2.0(1.5) 2.2(1.5)  1.8(1.4) 1.7(1.4) 
   Kontroll  2.1(1.7) 2.1(1.5)  2.0(1.7) 1.7(1.3) 
 
Hälsorelaterade problem 

Muskelbesvär 
   Intervention 2.2(0.1) 2.1(1.2)  1.8(0.1) 1.6(1.1) 
   Kontroll  1.9(1.0) 1.7(1.1)  1.8(0.9) 1.8(1.1) 
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D i s k u s s i o n 
 

Med anledning av att tidigare forskningsresultat från tandvården visat på hälsorelaterade 
problem, syftade föreliggande studie till att undersöka om en intervention i form av 
arbetstidförkortning, i vissa fall även i kombination med ökad fysisk aktivitet, främjade hälsa 
och välbefinnande hos kvinnlig tandvårdspersonal. Fokus låg på personalens upplevelse av 
hälsorelaterade faktorer, i termer av självskattade upplevelser av 1) krav, kontroll och stöd på 
arbetsplatsen, 2) total arbetsbelastning (TWL) och konflikten mellan arbete och familj samt 
konflikten mellan familj och arbete (WFC och FWC), och 3) muskelbesvär i de övre 
rörelseorganen. Även om organisationsförändringen påverkade dessa faktorer var av stort 
intresse, samt huruvida de hade ett samband med befattning (tandläkare/tandhygienist och 
tandsköterska) 
 
Resultaten avseende psykosociala arbetsmiljöfaktorer visade att tandvårdspersonalen 
upplevde att höga krav ställs på dem i deras arbete då det krävs en stor insats av dem dagligen 
och de känner att de måste jobba både fort och hårt. Tandvårdspersonalen upplevde även 
tidsbrist samt att det finns motstridiga krav på arbetsplatsen. Interventionen ledde inte till 
någon signifikant förändring i tandvårdspersonalens upplevelse av krav; d v s de upplevde 
fortfarande höga krav vid uppföljningen. Tandläkarna upplevde dock även att de hade en hög 
grad av kontroll både vid baslinjemätningen och uppföljningen, och att de själva kunde 
bestämma hur de ville utföra sina arbetsuppgifter samt även vad som ska utföras i arbetet. 
Resultatet av hög kontroll bland tandläkarna ligger inte i linje med merparten av tidigare 
forskning som gjorts. Tandsköterskorna upplevde dock inte en lika god kontroll som 
tandläkarna, varken vid baslinjemätningen eller uppföljningen. Upplevelsen av kontroll tycks 
till stor del hänga samman med befattning. Detta är antagligen relaterat till att tandläkare är de 
som planerar och leder arbetet känner de sannolikt att de har kontroll över arbetet medan 
tandsköterskornas arbetsroll är att assistera tandläkarna (Lindfors et al., 2006). Upplevelsen 
av kontroll påverkades inte heller signifikant av interventionen: trots att tandläkarna upplever 
kontroll över arbetet innehåller arbetet i sig aspekter som kan vara svåra att kontrollera 
(Söderfeldt et al., 1996), vilket anses utmärkande för HSO eftersom arbetet är patientnära. 
Eftersom arbetstidsförkortningen innebar att samma arbete per dag skulle utföras på kortare 
tid förväntades inte någon avsevärd minskning i krav eller kontroll, snarare kunde en ökning 
av krav och bristande kontroll ha varit ett rimligt resultat enligt tidigare forskning (Karasek & 
Theorell, 1990). Tandvårdspersonalen upplevde ett mycket bra stöd på sin arbetsplats och 
resultaten visar på höga värden för den sociala trivseln vid båda mättillfällena. Trots det höga 
arbetstempot som tandvårdspersonalen rapporterar känner de således ändå ett stöd från 
omgivningen. Även samarbetet med de överordnade tycker de flesta fungerar mycket bra. 
Den sociala trivseln kan eventuellt delvis förklaras av att personalen oavsett arbetstakt alltid 
måste samarbeta med varandra, och att de därigenom upplever en teamkänsla. Det sociala 
stöd förväntades inte förändras i någon större utsträckning av arbetstidsförkortningen 
eftersom tidigare forskning visat på att den sociala samvaron på jobbet kan försämras vid en 
förkortad arbetsdag (Brynja & Bildt, 2005). Dock så var det intressant att se hur värdena för 
krav, kontroll och stöd utvecklades eftersom upplevelsen av psykosociala faktorer är 
relaterade till individens totala hälsa och välbefinnande. För den grupp som kombinerade 
arbetstidsförkortning med reglerad fysisk träning skulle ett ökat allmänt välbefinnande således 
ha kunnat påverka deras upplevelse av krav och kontroll.  
 
Tandvårdspersonalen upplevde en hög grad av total arbetsbelastning (TWL), och det gäller 
särskilt de anställda som hade hemmavarande barn. Resultaten visade på att 
tandvårdspersonalen i båda undersökningsgrupperna upplevde en signifikant minskning i total 
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arbetsbelastning mellan baslinjemätning och uppföljning. En minskning av total 
arbetsbelastning var att förvänta i samband med arbetstidsförkortningen då tidigare forskning 
visat att arbetstidsförkortningar ofta minskar obalansen mellan arbete och övrigt liv genom att 
individen får mer tid över för hemmet. Speciellt kvinnor brukar gynnas eftersom de 
fortfarande bär huvudansvaret för hem och barnomsorg (Lundberg & Frankenhaeuser, 1999).  
Att totalbelastningen minskat även i kontrollgruppen pekar dock på att det inte var 
arbetstidförkortningen som ledde till en signifikant minskning i totalbelastning. Det finns 
även forskning som visat på att en arbetstidsförkortning snarare kan leda till mer arbete i 
hemmet (Kreicbergs, 2002). Eftersom tandvårdspersonalen fortfarande utförde samma mängd 
betalt arbete, men fick mer tid över för obetalt arbete, skulle därför även en ökning av total 
arbetsbelastning ha varit ett rimligt resultat. En arbetssituation som inkräktar på privatlivet 
(WFC) eller ett privatliv som inkräktar på jobbet (FWC) är även något som hänger nära 
samman med total arbetsbelastning. Här framkommer att tandvårdspersonalen upplevde ett 
visst mått av konflikt mellan arbetet och familjen. Jämfört med tandsköterskorna upplevde 
tandläkarna att arbetslivet inkräktade signifikant mer på deras familjeliv vid båda 
mättillfällena. När det gällde konflikten mellan familj och arbete visade resultatet i både 
interventions- och kontrollgruppen på låga nivåer som inte förändrades under mättillfällena. 
Med tanke på att tandvårdspersonalen upplevde en hög total arbetsbelastning skulle en högre 
grad av konflikt mellan både arbete och familj samt familj och arbete ha varit naturlig. Att 
tandläkarna upplevde en högre grad av konflikt mellan arbete och familj är intressant eftersom 
de ändå rapporterar högre kontroll än tandsköterskorna. Dock arbetar tandläkarna heltid i 
större utsträckning än tandsköterskorna, vilket kan förklara varför de inte får lika mycket tid 
över till sitt övriga liv. 
 
Över 90 procent av tandvårdspersonalen upplevde att de hade besvär i muskulaturen i de övre 
rörelseorganen, där smärta och värk i nackmuskulaturen var det vanligaste besväret vid 
baslinjemätningen. De som hade besvär i nacken upplevde en signifikant skillnad mellan 
baslinjemätningen och uppföljningen, både i interventions- och kontrollgruppen. Den 
signifikanta minskningen i nackbesvär kan således inte direkt kopplas samman med 
interventionen, utan minskningen kan ha påverkats av andra faktorer.  
 
När samtliga resultat samlas och helhetsbilden analyseras verkar inte interventionen ha gett 
några större förändringar. I viss mån har vissa hälsorelaterade faktorer ökat eller minskat 
signifikant men resultaten för interventions- och kontrollgruppen följer samma utveckling. 
Detta tyder på att andra faktorer än arbetstidsförkortningen ligger bakom de signifikanta 
effekter som uppstått. Minskad total arbetsbelastning och i vissa fall en minskning av 
muskelbesvär kan således varken kopplas till arbetstidsförkortning eller till fysisk aktivitet. 
Tidigare forskning har dock visat att arbetstidsförkortning effektivt minskar muskelbesvär 
(Wergeland et al, 2003) samt att fysisk aktivitet minskar smärta och värk i muskler 
(Lagerström & Hagberg, 1999). En förklaring till varför arbetstidsförkortningen inte gett 
någon större effekt, i form av minskad totalbelastning och ökad hälsa och välbefinnande, 
skulle kunna vara att en stor del av undersökningsdeltagarna (cirka 60 procent) redan jobbar 
deltid. Att minska arbetstiden ytterligare för deltidsarbetande skulle enligt viss forskning 
snarare kunna försämra hälsa och välbefinnande istället (Brynja & Bildt, 2005). Att många 
redan arbetar deltid kan också förklara varför nivåerna av konflikt mellan arbete och familj 
samt konflikt mellan familj och arbete inte var så höga. Tandläkare, som ofta arbetar heltid, 
upplevde även en högre nivå av konflikt mellan arbete och familj än sköterskorna.  
 
Att den reglerade fysiska aktiviteten som en del av undersökningsdeltagarna medverkat i inte 
tycks ha lett till några avgörande resultat kan bero på att många undersökningsdeltagare var 



 

 

20 

 

fysiskt aktiva redan innan, samt att även de andra grupperna utförde oreglerad träning.  
Tidigare forskning har dock visat vältränade sköterskor inte har mindre muskelbesvär än 
sköterskor som inte tränar, utan att det krävs specifika fysiska övningar för att träna just de 
utsatta musklerna (Lagerström & Hagberg, 1999). Den fysiska aktiviteten kan ha gett tidigare 
inaktiva undersökningsdeltagare en ökad hälsa och välbefinnande, liksom 
arbetstidsförkortningen kan ha gett heltidsarbetande en sänkt total arbetsbelastning och 
därmed ett ökat välbefinnande, men dessa undersökningsdeltagare kan ha varit för få i 
förhållande till andra undersökningsdeltagare. Senare forskning pekar också på den mentala 
hälsans betydelse för anspänningar i muskulaturen (Melin & Tornqvist, 2004), och även den 
mentala hälsan kan påverkas genom fysisk aktivitet. Men återigen, det krävs nästan att 
undersökningsdeltagarna varit relativt fysiskt inaktiva innan undersökningen för att den 
träning de utförde i samband med undersökningen ska ge en effekt på välbefinnande.  
 
Tandvården var det första vårdområdet i Sverige som utsattes för de marknadsekonomiska 
strategier som först idag implementeras inom andra vårdområden. De HR-strategier och dess 
tankesätt som vi idag alltmer börjar vänja oss vid i arbetslivet var förmodligen mer 
främmande för arbetstagare inom tandvården på 1970-, 1980- och 1990-talet. Om dessa 
förändringar skett idag hade tandvårdspersonalen förmodligen reagerat annorlunda. 
Kontrollsystemet som många inom tandvården upplever som alltför synliggörande kan 
således komma att upplevas annorlunda av kommande generationer tandvårdspersonal. Unga 
människor vill idag vara mer synliga inom organisationen och är mer prestationsinriktade än 
vad tidigare generationer varit (Aronsson, Bejerot, & Härenstam, 1999). De som utbildar sig 
till att jobba inom vården idag är troligtvis även mer medvetna om den marknadsekonomiska 
påverkan som skett i och med den bolagisering som sker inom delar av vårdverksamheten 
idag. Chansen att blivande tandvårdspersonal har mer korrekt ställda förväntningar på arbetet 
kan i så fall komma att förändra hälsa och välbefinnande bland anställda inom Folktandvården, 
eftersom forskning visat att förväntningarna hänger samman med hälsorelaterade faktorer 
(Bejerot, 1998). Exempelvis var tandläkare som var positivt inställda till ackordssystemet och 
som ansåg att hårt arbete lönade sig hade ett högre välbefinnande än de som var negativt 
inställda till ackordsystemet och som ansåg att hårt arbete inte lönade sig (Strömberg & 
Aronson, 1994). Dock kan säkerligen de som är positiva till ackordsystemet förväntas vara 
framgångsrika i sitt arbete och därför trivas med systemet. För många som arbetar inom 
offentlig sektor har motivationen att utföra ett meningsfullt arbete som hjälper samhället 
funnit sig vara av stor betydelse (Aronsson, Bejerot & Härenstam, 1999). Tandvårdspersonal 
med den typen av värderingar har förmodligen svårare att acceptera och motiveras av de 
tankesätt och belöningssystem som finns inom Folktandvården. Inom privata kliniker är 
tandvårdspersonalen inte missnöjd på samma sätt som inom Folktandvården (Bejerot, 1998). 
Tidigare forskning tyder på att det kan bero på att tandvårdspersonalen på privata kliniker får 
lära sig mer, men det skulle även här kunna handla om tandvårdspersonalens grundläggande 
värderingar och deras motivation till jobbet. Troligtvis dras tandvårdspersonal som gillar det 
marknadsekonomiska synsättet till den privata tandvården.  
 
Metodologiska aspekter 

De hälsoproblem som finns inom tandvården är komplexa och bottnar enligt tidigare 
forskning (Bejerot, 1998) i flera olika arbetsmiljömässiga såväl som individuella faktorer som 
samspelar med varandra. Några av de vanligaste riskerna vid enkätundersökningar är negativ 
affektivitet, social önskvärdhet samt samtidiga mätningar av flera faktorer. Negativ 
affektivitet kan i föreliggande studie innebära att resultaten förstärkts eller försvagats p.g.a. att 
undersökningsdeltagarna tenderade till att uttrycka negativa känslor eller ett allmänt missnöje. 
Vid självskattningar finns även risken att undersökningsdeltagare svarar på det sätt de 
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uppfattar som mest socialt acceptabelt, eller som de tror att de förväntas svara för att 
resultaten ska bli så bar som möjligt och ligga i linje med studiens förväntade resultat. Vid 
samtidiga mätningar, i detta fall psykosociala faktorer och hälsa, kan också sambandet mellan 
faktorerna överdrivas (Hurrell, Nelson & Simmons, 1998). En annan risk vid undersökningar 
med flera mättillfällen, speciellt vid longitudinella undersökningar är att det är svårt att 
utesluta eller kontrollera andra faktorer än de som tillhör experimentet från att påverka 
(McBurney & White, 2003). Eftersom resultaten visar på signifikanta minskningar i total 
arbetsbelastning så väl som muskelbesvär hos både interventions- och kontrollgruppen, tyder 
det på att någonting skett som påverkat grupperna i stor utsträckning. Möjligen kan 
uppmärksamheten i sig som undersökningen medfört ha påverkat undersökningsdeltagare. I så 
fall kan denna s.k. Hawthorne effekt i kontrollgruppen alternativt i både kontrollgruppen och 
interventionsgruppen ha påverkat resultaten i samma riktning.  
 
Sammanfattande slutsatser och framtida forskning 

Sammanfattningsvis visade resultaten från föreliggande studie att arbetstidsförkortning och 
ökad motion varken främjade tandvårdspersonalens hälsa eller välbefinnande. Både 
muskelbesvären och den totala arbetsbelastningen minskade dock signifikant. Detta skedde 
dock i både interventions- och kontrollgruppen, och därmed får resultaten antas ha samband 
med andra faktorer eller bero på metodologiska svagheter i undersökningsmodellen.  
 
Om många inom Folktandvården redan är fysiskt aktiva och redan jobbar deltid, men ändå har 
ett sämre välbefinnande än många andra yrkesgrupper, så kan det vara andra typer av åtgärder 
än arbetstidförkortning och fysisk aktivitet som behöver vidtas. Forskning har visat att 
arbetsmiljö och organisation är viktigare för hälsan än arbetstidsfortkortning (SOU 1989:53). 
Det har gjorts omfattande forskning inom svensk tandvård och många studier har konstaterat 
att de arbetsmiljömässiga problem som finns har följt med Folktandvården från grunden. 
Problemen tycks till stor del vara typiska för HSO och för politiskt styrda organisationer 
(Söderfeldt et al.,1996). Många av de studier som gjorts tidigare visar på att missnöjet hos 
tandvårdspersonalen främst handlar om ledningens sätt att styra verksamheten (Bejerot, 1998). 
Det finns även studier som visat att arbetsvillkor är viktigare än arbetsfördelningen i hemmet 
för välmåendet hos arbetande par (Bejerot & Härenstam, 2001), vilket kan visa hur stor 
betydelse arbetet har för välmåendet. Tandvårdspersonalens arbetsvillkor har dock ändrats 
ofta genom tiderna, och studier har visat att just tandläkare är mer känsliga för 
organisationsförändringar som försämrar arbetsvillkor än andra yrken (Bejerot et al., 1999). 
Eftersom tandvårdspersonal också har en mycket begränsad arbetsmarknad och inte byta 
organisation på samma sätt som inom andra yrken (Bejerot & Söderfeldt, 2000), blir det än 
viktigare för dem att arbeta under goda villkor. Stressforskningen har konstaterat att det 
främst är äldre personer, inom offentlig sektor och kvinnor som har sämst välmående 
(Kreicbergs, 2002). Inom Folktandvården är de flesta äldre kvinnor, vilket gör dem till en, 
statistiskt sett, sårbar grupp redan inledningsvis.  
 
Mot bakgrund av tidigare forskning skulle det vara intressant om framtida forskning såg mer 
till tandvårdspersonalens värderingar i kombination med typ av arbetsledning, och göra 
jämförelser mellan tandvårdspersonal inom privat och offentlig sektor. I den mån det är 
möjligt för enskilda arbetsplatser att förändra sättet att styra på, skulle även det vara intressant 
att se på vilket sätt förändringar i ledningens sätt att styra på kan göra. Dock finns risken att 
tandvården fortsätter att utsättas för samma experimenterande som den genom olika HR-
strategier hittills varit utsatt för, och att organisationsförändringarna i sig utgör en stress för 
tandvårdspersonalen.  
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