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HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER, PSYKOSOCIALA FAKTORER OCH HÄLSA BLAND 
KVINNLIG TANDVÅRDSPERSONAL I FOLKTANDVÅRDEN* 

 
Alexandra Skorik 

 
Under 1980-talet ökade arbetstempot och kraven inom organisationer 
samtidigt som den egna kontrollen och påverkan minskade tydligt. 
Vilket resulterade i att alltfler sjukskrev sig. Den psykosociala stressen 
blev den centrala orsaken till ohälsan. Olika studier har visat att 
psykosocial stress kan leda till muskelbesvär. Den viktigaste 
komponenten i återställning av balansen är tid för återhämtning. 
Tandvårdspersonal är en av de grupper som uppger och rapporterar 
hög frekvens av muskuloskeletala besvär, främst i nacke, axlar och 
skuldror. Olika interventioner har prövats för att åtgärda problemet. 
Denna studie syftar till att undersöka effekterna av 
arbetstidsförkortning (2.5 timmar) och träning på arbetstiden (2.5 
timmar) på psykosociala faktorer och hälsa bland kvinnlig 
tandvårdspersonal. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna i tids- 
och motionsgruppen rapporterar färre muskelbesvär och andra 
hälsoproblem än kontrollgruppen sex månader efter att projektet 
påbörjades. Samtidigt rapporterar undersökningsdeltagarna i dessa två 
grupper minskning av arbetskraven och ökning av den egna kontrollen. 
Sammanfattningsvis är resultaten goda och visar värdefullheten av 
hälsofrämjande insatser i alla fall i sex månader.   
  

Nyckelord: muskuloskeletala besvär, tandläkares arbetsvillkor, 
psykosocial stress, återhämtning.  

 
I n l e d n i n g 

 
Under 1970- och 1980-talen ökade kraven i arbetslivet samtidigt som den egna kontrollen av 
arbetssituationen minskade påtagligt. Under samma period blev allt fler sjukskrivna. I de 
svenska levnadsnivå- och arbetsmiljöundersökningarna kan man tydligt se en ökning av de 
psykiska kraven i övergången mellan 1980- och 1990-tal, och att upplevelsen av egen kontroll 
över arbetssituationen minskade påtagligt mot slutet av 1990-talet, särskilt bland landstings- 
och kommunalanställda. Problemen med denna ”kontrollförlust” har varit mera uttalade för 
kvinnor än för män, eftersom kvinnor har en större arbetsbelastning som består av 
kombinationen av det betalda och obetalda arbetet (Lundberg et al., 2003). Ökade psykiska 
krav och minskad kontroll följs också av ökad stress. En vanlig konsekvens av långvarig 
stress är att kroppens förmåga att reparera utslitna och skadade vävnader trycks ned. Detta kan 
resultera i en ökad känslighet i vävnaderna för skador. Muskelskador kan t.ex. lättare uppstå 
vid mekanisk påfrestning, immunsystemet blir sämre på att bekämpa infektioner och hjärnans 
underhållssystem blir mindre effektivt på att stötta hjärnan i dess verksamhet (Theorell, 
2003).  
  
 
 
 
 
* Jag vill tacka min handledare Petra Lindfors för stöd och synpunkter under arbetets gång. 
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Parallellt med den ökande ohälsan och sjuktalen uppkom ett ökat intresse för förändringar i 
arbetsorganisationen. Organisering och utformning av arbetet har stor betydelse inte bara för  
organisationens effektivitet och måluppfyllnad utan också för de anställdas hälsa och 
välbefinnande. Forskningen har visat på betydelsen av inflytande och kontroll i arbetet 
(Karasek & Theorell, 1990), rimliga krav (Frankenhaeuser & Ödman, 1989), balans mellan 
ansträngning och belöning (Siegrist, 1996) och möjligheten till återhämtning (Lundberg & 
Melin, 2002). 
 
Inom den offentliga sektorn, speciellt inom sjukvårdsektorn, har hårda ekonomiska sparkrav 
lett till smalare organisationer med minskat antal medarbetare, som ställer högre krav på 
övriga medarbetarna. För att kunna göra arbetsplatser mer attraktiva har olika interventioner, 
som kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande hos de anställda, genomförts. Inom 
sjukvården har olika arbetstidsmodeller (kortare arbetsvecka och träning på arbetstid) införts. 
Många olika yrkesgrupper framför och visar intresse för arbetstidförkortningar, med 
förhoppningar om att arbetstidsförkortning ska leda till mer fritid som kan ägnas åt familjen 
och fysiska aktiviteter och kan leda till bättre hälsa som följd. Men om arbetstidförkortningen 
följs av samma kravnivå som innan arbetstidsförkortningen, med minskade möjligheter till 
återhämtning och socialt utbyte som följd, kan den snarare innebära en negativ hälsoeffekt 
(Lundberg et al., 2003). Liknande kan också gälla för träning på arbetstiden.  
 
Sociala förhållanden och socialt stöd har en stark koppling till hälsa. Socialt stöd gynnar 
kroppens förmåga att hantera stress och skapar en buffert mot stressrelaterad ohälsa. Senare 
forskning har kompletterat med ytterligare faktorer som är av betydelse och vid problem kan 
leda till stressrelaterad ohälsa: organisationskultur, roll i organisationen, karriärmöjligheter, 
beslutsutrymme, samspelet mellan hem och arbete, arbetsmiljö, arbetsuppgifterna utseende, 
arbetsbelastning/arbetstempo samt arbetsschema (Cox et al., 2000)  
  
Olika typer av stress 

 
När människor utsätts för en akut stress mobiliseras en rad fysiologiska mekanismer som 
skyddar en genom ökad beredskap hos immunförsvaret och rörelseapparaten. Inför en hotande 
fara stiger puls och blodtryck, ökar insöndring av stresshormoner i blodet, detta ger kroppen 
energi och ökar koncentrationsförmåga. Så snart stressexponeringen upphört är det väldigt 
viktigt att den akuta aktiveringen stängs av och återgår till det normala, så att kroppen kan vila 
och återhämta sig (Lundberg & Wentz, 2004). Kroppens sätt att övervinna stressen är en 
överlevnadsstrategi. Det handlar om kroppens förmåga att återställa inre balans genom att 
ampassa sig till nya situationer. Denna förmåga kallas allostas och syftar på strävan att 
åstadkomma stabilitet genom förändring (Lundberg & Wentz, 2004). Förmågan till 
anpassning genom förändring är nödvändig för människans överlevnad. Men om stressen går 
utöver det normala, uppstår det en större fysiologisk belastning och då kan denna anpassning 
leda till en allostatisk belastning på grund av kronisk över- eller underaktivitet i de allostatiska 
systemen (Lundberg & Wentz, 2004).  
 
McEwen och Seeman (1999) konstaterar att människor reagerar på stress på olika sätt. Hos 
vissa är stressreaktioner störda vilket kan leda till långvariga symptom och ohälsa. De 
beskriver att stressreaktionerna kan vara störda på olika sätt och kan delas in i tre olika 
kategorier. Den första kategorin är upprepad stressbelastning som leder till att de fysiologiska 
systemen får för lite utrymme för vila och återhämtning. Den andra är oförmåga till 
nedvarvning, vilket innebär att kroppen inte kan stänga av det fysiologiska stresspåslaget.   
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Den fysiska belastningen kan oftast stängas av när man känner trötthetssymptom medan de 
psykiska faktorer som oro och ångest kan bidra till att stressmekanismerna hålls aktiverade 
under lång tid. Den tredje kategorin är kroppens oförmåga att aktivera vissa system som kan 
leda till kompensatorisk överaktivering i andra system och därmed försämrad hälsa. För att 
undvika detta behöver de allostatiska systemen både korta och långa återhämtningsperioder: 
korta raster, lunchpauser, sömn, helger och semester (McEwen & Seeman, 1999).  
 
Frankenhaeuser (1989) utvecklade en biopsykosocial modell för stress och ohälsa. Hon 
beskrev att balans mellan omgivningens krav och individens resurser för att bemöta dessa 
krav är en nödvändig förutsättning för individens hälsa och välbefinnande. McEwens (1993) 
modell beskriver hur fysiologiska stressreaktioner kan skydda respektive skada individens 
hälsa. Liksom Frankenhaeuser menar han att det måste finnas en balans mellan 
stressbelastning och möjligheter till återhämtning för att undvika hälsoproblem.  
 
Lazarus (1995) transaktionella stressmodell är en av de mest inflytelserika modellerna inom 
stressforskning. Den bygger på principen om kognitiv bedömning, en process där vi 
kontinuerligt kategoriserar olika situationer utifrån deras tänkbara konsekvenser för vårt 
välbefinnande och vår hälsa. Faktorer inom individen påverkar också bedömningen, t.ex. den 
egna självbilden, värderingar och målsättningar. Lazarus coping-teori har stor betydelse för 
diskussionen om möjliga åtgärder för att minska negativ stress och för att utveckla 
stressreducerande eller stresshanterande åtgärdsprogram. En vanlig kategorisering av olika 
copingstrategier som studerats är problemfokuserade respektive emotionsfokuserade 
strategier, där de förstnämnda som är mer aktiva och orsaksinriktade anses som mer 
konstruktiva och hälsobefrämjande. Lazarus såg emellertid de båda huvudstrategierna som 
parallella och samverkande (Lazarus & Monat, 1995).  
 
Olika tanke- och beteendemässiga ansträngningar (copingstrategier) används för att förhindra, 
eliminera eller försvaga de faktorer som man upplever som betungande eller överväldigande. 
Forskning har visat att kvinnor och män brukar använda olika stresshanteringsstrategier. 
Kvinnorna blir ofta passiva och gör sig osynliga medan männen försöker fly eller ingripa. 
Dessutom vårdar kvinnor sin sociala miljö i större utsträckning än män, de bygger upp socialt 
nätverk för att minimera risken för stress och öka tryggheten (Lundberg & Wentz, 2004).  
  
Stress kan uppstå genom olika typer av påfrestningar. Psykosocial stress kännetecknas av 
sammankopplingen mellan livsstilsfaktorerna och individens socioekonomiska situation och 
livsmiljö. Denna typ av stress är långvarig och finns som en belastning och påfrestning hela 
tiden (Lundberg & Wentz, 2004). Med socioekonomisk status menas ofta skillnader i 
utbildning, inkomst och yrkesstatus. Låg placering i samhällshierarkin utgör idag en av de 
största hälsoriskerna. Men även upplevelse och uppfattning om vilken status man har jämfört 
med andra i samhället kan vara av betydelse och ge kraftigare utslag i hälsan än de objektiva 
förutsättningarna (Lundberg & Wentz, 2004). Exempel på psykosocial stress i arbetet kan 
vara extremt hög arbetstakt, alltför höga och motstridiga krav, brist på inflyttande och 
kontroll, bristande socialt stöd samt minimala utvecklingsmöjligheter. Stress i arbetslivet kan 
också uppstå på grund av en obalans mellan insats och belöning. Belöning kan framstå i form 
av hög lön men också i form av högre status och bra karriärmöjligheter (Lundberg & Wentz, 
2004).  
 
För att kunna hantera stress på ett effektivt sätt behövs det införande av stressreducerande 
aktiviteter på olika plan i en individs liv. Samtidigt som man ska försöka eliminera alla 
onödiga stressorer ska man försöka förändra stressuppfattningen. Detta gör man genom att 
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omstrukturera negativa och självdestruktiva tankemönster mot mer konstruktiva, 
verklighetsanpassade och adaptiva. På det sättet uppnår man en mer realistisk uppfattning om 
såväl stressorn som den egna förmågan att hantera den. Vidare ska man utveckla individens 
egna resurser att hantera stress, som socialt stöd eller mer individuella faktorer som 
självförtroende, självkänsla och problemlösningsförmåga (Lundberg & Wentz, 2004). 
Dessutom behöver man lära sig hur och när man ska använda sina resurser vid 
stresshantering. En användbar och konkret insats vid stresshantering är att lära sig olika 
avslappningstekniker, t.ex. tillämpad avslappning.          
  
Krav-kontroll-stöd modellen 

 
På 1970-talet lanserade Karasek och Theorell så kallad krav-kontroll modell som har blivit 
den dominerande modellen för att kartlägga och analysera psykosociala arbetsförhållanden 
och deras effekt på hälsa. Enligt denna modell är förhållandet mellan upplevda krav och 
upplevd kontroll i arbetssituationen avgörande för om arbetet leder till negativ eller positiv 
stress. En hög nivå av yttre krav i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, skapar 
ett tillstånd av negativ spänning som på lång sikt kan leda till psykisk och fysisk ohälsa 
(Karasek & Theorell, 1990).   
  

 
 
Figur 1. Modell för krav, kontroll och stöd.  
 
Krav-kontroll modellen har kompletterats av ytterligare en forskare, Jeff Johnsson, med en 
tredje faktor, kallad socialt stöd. Socialt stöd antas huvudsakligen ha en mildrande effekt på 
upplevd stress. Upplevelsen av socialt stöd kan påverka hur individen bedömer en stressande 
situation och individens reaktioner, i form av både känslor, handlingar och fysiologiska 
respons, vid stress. Individer som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd har visat sig 
utveckla färre stressymtom än andra (Karasek & Theorell, 1990).   
 
Kravdimensionen i modellen behandlar arbetstempo, tidspress och psykiskt motstridiga krav. 
Kontrolldimensionen belyser möjligheter till påverkan av arbetsinnehåll, stimulans och 
utvecklingsmöjligheter. Socialt stöd handlar om att känna arbetsgemenskap med kollegor och 
överordnade, möta förståelse för vardagsproblem och livets bekymmer i största allmänhet, 
men också att få handledning och återkoppling i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Enligt krav-kontroll-stöd modellen, som bygger på grundantagandet att om de psykiska 
kraven är högre än de egna möjligheterna till att besluta om och påverka sitt arbetsinnehåll 
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kan detta leda till negativ stress, vilket i sin tur kan påverka hälsan i en nedåtgående riktning, 
är höga psykiska krav farliga för hälsan om det samtidigt föreligger små möjligheter att utöva 
kontroll över den egna arbetssituationen. En kombination av höga krav och hög kontroll är 
mindre farlig eftersom möjligheten att utöva kontroll över sin planering och arbetstider gör att 
man kan varva de krävande perioderna med återhämtning. Denna kombination leder till ett 
tillstånd av positiv aktivitet som underlättar utveckling och inlärning. Ju större kontroll 
individen upplever desto högre krav från miljön kan hon klara av utan negativa effekter 
(Karasek & Theorell, 1990).  
 
Beroende av hur krav och kontroll förhåller sig till varandra kan en given arbetssituation 
betecknas som bra eller dålig för den enskildes hälsa. Fyra mått på en tänkbar arbetssituation 
framträder, där aktiv och avspänd står för den goda arbetsmiljön, medan en spänd och passiv 
står för den dåliga. Enligt modellen föreligger, som sagt, den mest gynnsamma 
arbetssituationen när höga psykiska krav ställs på individen, samtidigt som den egna 
kontrollen är hög. Detta samspel medverkar till att arbetssituationen upplevs som inspirerande 
och individen blir aktiv i sitt arbete. Motsatsen föreligger om både kraven och den egna 
kontrollen är låga. Individen blir passiv, vilket i sin tur kan leda till dämpad initiativförmåga. 
Den mest ogynnsamma kombinationen för hälsan, enligt modellen, är när kraven som ställs är 
orimligt höga i förhållande till den egna kontrollen. Individen blir spänd och arbetssituationen 
skapar negativ stress som på lång sikt kan vara skadlig och ge upphov till olika psykiska och 
fysiska besvär. Slutligen ger låga psykiska krav i kombination med hög kontroll en avspänd 

arbetsmiljö för individen. En sådan arbetsmiljö är, liksom en aktiv, gynnsam för hälsan. I en 
spänd eller passiv arbetssituation kan det sociala stödet betraktas som en avgörande faktor för 
hur arbetsförhållandena hanteras och upplevs. En spänd arbetssituation, där kraven är 
betydligt högre än den egna kontrollen, eller där både kraven och kontrollen är låga, kan 
kompenseras av ett högt socialt stöd från kollegor och överordnade. På motsvarande sätt kan 
ett lågt socialt stöd i en redan ansträngd arbetssituation vara den avgörande faktorn i en lång 
kedja av ogynnsamma förhållanden som leder till ohälsa och sjukskrivning (Karasek & 
Theorell, 1990).  
 
Krav-kontroll-stöd modellen har genererat frågeställningar om sambandet mellan 
psykosociala villkor i arbetet och rörelseorganens sjukdomar. I en studie av anställda vid 
Boeings fabriker i USA fann man att förhållandet till kollegor och arbetsledning (socialt stöd), 
samt i vilken grad de anställda kunde påverka sitt arbete (kontroll) var det som mest avgjorde 
om de skulle drabbas av ryggbesvär eller inte (Ekberg, 1989). Motsvarande resultat 
framträder i en studie av vårdpersonal i Stockholm (Theorell, 1992). I flera andra studier har 
man också funnit att en arbetsmiljö med alltför höga psykiska krav i förhållande till den egna 
förmågan att påverka arbetssituationen har samband med besvär i ryggen (Bongers et al., 
1993; Bammer, 1990). En viktig aspekt som framkommer i studierna är att effekten också är 
beroende av individens särdrag såsom ålder, kön, hälsa, tidigare erfarenheter och 
stresstålighet (Hagberg & Hogstedt, 1993). 
 
Kvinnors arbetssituation 

 
I början av 1960-talet började antalet kvinnor i förvärvsarbete öka. I slutet av 1980-talet hade 
lika många kvinnor som män ett betalt arbete. Detta kan leda till att de flesta kvinnor i vissa 
perioder av livet har en hög arbetsbörda som kan leda till stress och otillfredsställelse 
(Lundberg & Wentz, 2004).    
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I en studie om kvinnliga kassörskor har Rissén et al (2002) funnit att jobbrotation hade 
positiva effekter på muskuloskeletala besvär i nacke och axlar. Utifrån ett fysiologiskt 
perspektiv fastställde man att varierade rörelseformer under arbetstid i den nya organisationen 
hade positiv påverkan på det muskuloskeletala systemet. Signifikant färre 
undersökningsdeltagare rapporterade ökad smärta under uppföljning av studien jämfört med 
dem som rapporterade samma nivå eller minskning av smärta efter omorganisationen. 
Dessutom ökade upplevd uppskattning och arbetsstolthet efter omorganisationen.  
 
I en studie, där stress och muskelbesvär belyses ur ett genusperspektiv, redovisar Lundberg et 
al (2003) för hur betalda och obetalda arbetsfördelning mellan högutbildade och 
heltidsarbetande män och kvinnor ser ut samt hur de upplever sin arbetssituation. Lundberg 
skriver att kvinnor visar högre sjuklighet än män och att de vanligaste hälsoproblem är 
muskuloskeletala besvär, framförallt i nacke, axlar och rygg.  
 
I studien fann man att kvinnor förutom det betalda arbetet tog i större utsträckning än män 
huvudansvaret för olika hushållsuppgifter. Dessutom tog kvinnor ansvar för fler uppgifter, 
särskilt för uppgifter som måste utföras i stort sett dagligen. Kvinnor tog också en större del 
av huvudansvaret för vården av barn. Den totala arbetsinsatsen för kvinnor var ungefär fem 
timmar längre än för män.  
 
Kvinnor visade sig behålla stressnivåerna hemma efter arbetet, medan männens stressnivåer 
sjönk till vilovärden så snart de kommit hem. Kvinnors stressymptom orsakas ofta inte av 
någon konkret situation på arbetet, utan kan bero på en kombination av hög arbetsbelastning, 
brist på nedvarvning och ont om tid för socialt umgänge (Lundberg et al., 2003).  
  
Stress och muskelbesvär 

 
Under 1980-talet ökade muskuloskeletala besvär, såsom värk i nacke, skuldror och rygg. Idag 
utgör sjukskrivna människor med rygg- och nackbesvär en stor grupp i samhället. I Sverige 
har kostnaderna för ersättning vid sjukdom, rehabilitering och produktionsbortfall för denna 
grupp uppskattats uppgå till mellan tre till fem procent av bruttonationalprodukten. Enligt en 
uppskattning kan närmare 30 procent av dessa kostnader relateras till dåliga 
arbetsmiljöförhållanden (Lundberg & Wentz, 2004). Omfattande forskningsresurser i Sverige 
har satsats på att studera orsakerna till detta fenomen. Innan dess ansåg man att besvär i 
rörelseorganen var en följd av långvarig eller hård fysisk belastning. Men efter genomförandet 
av olika åtgärder, t.ex. eliminerandet av obekväma och tunga lyft och överlämnandet av dessa 
åt maskiner, har man inte märkt någon minskning. Man började fundera över andra möjliga 
orsaksfaktorer, av mer psykologisk karaktär. Efter en del forskning har man funnit att psykisk 
stress får musklerna att spännas. Den allostatiska stressmodellen har beskrivit att låg och 
oavbruten belastning under lång tid är skadlig. Psykisk stress är vanligen mer utdragen i tiden 
än fysisk och kan därför föra med sig större hälsorisker än fysisk belastning (Lundberg & 
Wentz, 2004).  
 
Under senare år har resultat av välkontrollerade experiment visat att mental stress framkallad 
genom t.ex. huvudräkning bidrar till ökad aktivitet i trapeziusmuskeln av ungefär samma 
storleksordning som vid normalt kontorsarbete (Wærsted et al., 1991). Olika teorier som 
förklarar uppkomsten av muskelvärk i samband med låg men långvarig muskelaktivitet har 
introducerats, t.ex. Askungehypotesen. Den innebär att vid låg men långvarig belastning av 
muskeln antas de små, lågtröskliga motoriska enheterna vara konstant aktiva. Överbelastning 
av dessa enheter kan leda till metabola störningar, skador, inflammationstillstånd och smärta. 
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En annan faktor som kan vara av betydelse är att skador som normalt kan uppstå på 
muskelfibrerna inte får möjlighet att läka så länge dessa är aktiva. En ytterligare riskfaktor 
kan vara att adekvata trötthetssignaler uteblir då en mycket liten del av muskeln belastas 
(Lundberg et al., 2003). Ett resultat av detta är att det inte räcker med att göra ett uppehåll i 
det fysiska arbetet för att åstadkomma muskelvila, utan att en paus i arbetet också måste 
åtföljas av mental avslappning för att de lågtröskliga motoriska enheterna ska deaktiveras 
(Lundberg & Wentz, 2004).    
 
Människans förmåga att hantera akuta psykiska och fysiska påfrestningar är ganska stor. Men 
hälsoriskerna med långvarig, relativt låg men ihållande, belastning tycks vara större. I det 
moderna samhället med krav på högt tempo, effektivitet och konkurrens, kan bristen på vila 
och återhämtning utgöra ett större problem än den fysiska och psykiska belastning som själva 
arbetet i sig innebär (Lundberg et al., 2003).  
 
Vid muskelbesvär ska rehabilitering och förebyggande vård riktas mot koordinations- och 
styrketräning, rörelsevariation, muskelkontroll och avslappning. För att upprätthålla 
blodcirkulationen i arbetande muskler kan massage, stretching samt korta och återkommande 
pauser i arbetet göras. På organisationsnivå kan man införa mer flexibla arbetsvillkor, där 
anställda kan få större inflytande över planering och arbetstakt samt balansen mellan arbete 
och vila (Lundberg & Wentz, 2004).   
 
Tandläkares arbetssituation  

 
I Sverige är missnöjet med arbetsmiljön bland tandläkare väldigt utbrett. Allergier, 
belastningsskador och andra arbetsmiljöproblem är vanliga hälsorelaterade problem. Enligt 
flera undersökningar är situationen i Sverige betydligt allvarligare än i något av de andra 
nordiska länderna vad gäller risken för att utveckla allergi, få en belastningsskada i nacke, 
axlar och rygg och att få utmattningssyndrom. Men i och med att arbetsmarknadsläget och 
därmed förhandlingsläget i förhållande till arbetsgivaren har förbättrats för svenska tandläkare 
finns en större optimism inom tandläkarkåren nu än för bara något år sedan. Det finns en 
förhoppning om att arbetsmiljön ska bli bättre, genom att tandläkarna nu inte endast kan kräva 
högre löner utan bättre arbetsvillkor i stort, framför allt som en följd av att överskottet på 
arbetskraft är borta. (Sveriges Tandläkarförbund, 1997).  
 
Friheten att trots allt kunna styra någorlunda mycket över sig själv och sin tid har gjort att 
privattandläkarna varit mer tillfreds än sina offentliganställda kolleger inom folktandvården. 
Långa dagar utan pauser från det kliniska arbetet och tidspress till följd av höga 
effektivitetskrav har lett till att många mår dåligt och blir sjukskrivna. Tandläkarna får 
belastningsskador, känner stress och en hel del skulle helst vilja lämna tandläkaryrket om de 
haft möjlighet. Många arbetar deltid, ofta därför att de inte skulle orka med en heltidstjänst. 
 
Inom den offentliga tandvården är arbetstiden längre i Sverige jämfört med i Danmark, Norge 
och Finland. Heltid i Sverige är 40 timmar per vecka. I Danmark är heltidsveckan 35 timmar, 
i Norge 36 timmar och i Finland 37 timmar. Från danskt håll framhålls också att arbete inom 
den svenska folktandvården innehåller en stor del krävande ingrepp och inte en övervägande 
del enklare behandlingar av barn. Den stora variationen av behandlingar som tandläkare inom 
den offentliga tandvården har i Sverige är något som man eftersträvar i Danmark, men i 
kombination med långa arbetsdagar i högt tempo blir arbete med en stor andel vuxenpatienter 
slitsamt. Det finns också skillnader i hur den offentliga tandvården i Sverige är organiserad 
jämfört med den finska som bedrivs i hälsocentralerna. Det framhålls att kontrollen av den 
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enskilde är mindre inom den finska organisationen. Till exempel finns det inte några 
klinikchefer, utan det finns endast en verksamhetschef som styr över ett antal kliniker. På 
kliniken finns en "ansvarig tandläkare", men han eller hon är inte chef i egentlig mening och 
tandläkarna turas om att ha ansvaret (Sveriges Tandläkarförbund, 1997). 
 
Tidigare studier på tandvårdspersonal  

 
Tidigare studier har visat på en förekomst av besvär och smärta i rygg, nacke, axlar och 
handleder hos tandläkare (Alexopoulos et al., 2004). Forskarna fann starka signifikanta 
samband mellan självrapporterade fysiologiska riskfaktorer som ålder, kön och generellt 
upplevd hälsa och frekvensen av besvärsapportering och vårdsökande. Frånvaro av besvär var 
sammankopplade med upplevd ansträngning och familjesituation. Det har framlagts att 
tandläkare uppger signifikant lägre behov för återhämtning och har bättre upplevd hälsa än 
sjuksköterskor. Detta kan bero på socioekonomisk status och typ av anställning (Alexopoulos 
et al., 2004). 
 
Forskarna framhåller att ergonomiska och utbildningsinterventioner skulle spela en viktig roll 
i preventionen av muskuloskeletala besvär (Alexopoulos et al., 2004).   
 
Tandvårdspersonalen är en av de mest utsatta grupperna vad gäller belastningar på 
rörelseapparaten på sitt arbete (Murphy, 1998). Under det senaste decenniet har flera studier 
gjorts för att kartlägga förekomsten av belastningsrelaterade besvär inom tandvården 
(Bergström, 1996; Rundcrantz et al., 1991; Hagberg, 1988; Hansson & Westerholm, 2001). 
Tandläkarnas arbetsställning innebär en framåtböjd nacke, ofta kombinerad med en vridning i 
nackkotpelaren, för att ge optimal insyn i patientens munhåla. Tandläkarna arbetar ofta med 
armbågarna utåtförda från kroppen som kan öka risken för skada i muskler och senor 
(Murphy, 1998). Dessa faktorer, tillsammans med det faktum att arbetet är precisionskrävande 
och innebär att man hanterar instrument med små grepp, medför en klart ökad risk för 
utvecklande av belastningsrelaterade besvär i nacke och skuldror (Hagberg, 1996). En studie 
(Nisell et al., 1994) visade att tandläkare ofta får diagnosen nack- och skuldermyalgi och 
framför allt är denna diagnos överrepresenterad hos de kvinnliga tandläkarna.     
 
Järvholm et al (1988) visade med elektromyografi att uppåtförda armar kan ge 
muskelischemi. Milerad och Åkesson (1990) studerade förekomsten av muskel- och 
skelettsjukdomar i en jämförande enkätstudie mellan tandläkare och farmaceuter. Tandläkare 
uppvisade högre besvärsfrekvens från nack- och skulderregionen samt underarmarna med en 
högre symptomfrekvens från den dominanta sidan. Anundi och Skogslund (2005) visade i en 
studie att 63 % av den undersökta tandvårdspersonalen hade sökt hjälp för besvär från  
rörelseapparaten. De mest frekventa besvären rapporterades från nacken, axlarna och ryggen.   
En annan studie (Åkesson et al., 1995) med användning av elektromyografisk registrering 
visade att belastning var hög både på vänster och höger sida av trapeziusmuskeln och även vid 
djup framåtböjning av nacken. Finsen och Christensen (1998) visade också i en 
elektromyografisk studie att tandläkare arbetar i ställningar med böjd nacke och utåtförda 
överarmar under en längre tid, med hög statisk muskelaktivitet i splenius- och 
trapeziusmusklerna. Samtidigt visade han att åtgärder som arbetsrotation gav inte tillräcklig 
variation för reduktion av spänning i nack- och skuldermuskulaturen. Kihara (1995) visade 
med elektromyografisk registrering av ryggens arbetsställningar att framåtböjning år höger 
var vanligast hos tandläkare. Som flera andra (Åkesson et al., 2000) har denna studie visat att 
tandläkare har mest besvären från värk i skuldror, ögon och längrygg. Rucker och Sunell 
(2002) undersökte ergonomiska riskfaktorer bland tandläkare. De kom fram till att tandläkare 
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arbetade med vänster eller höger arm utan stöd, och exponerades i rygg och nacke i 
sidböjning och sidvridning. Valachi (2003) registrerade och studerade fysiologiska 
förändringar i samband med utveckling av muskel- och skelettsmärta, som kan relateras till 
hur de dagliga arbetsställningarna intas. Sittande arbetsställningar har medfört ökat disktryck 
och minskad rörlighet i kotpelaren, vilket kan leda till degenerativa förändringar och skada i 
nedre delen av ryggen. Samband har även visats mellan förlängda statiska 
muskelkontraktioner och ischemi eller till och med nekros i muskelvävnaden med svaghet i 
hållningsmuskulaturen, vilket kan leda till dålig arbetsställning. Eftersom musklerna anpassar 
sig genom förlängning eller förkortning vid arbete i olika ställningar eller i samma position 
under en viss tid skapas obalans i muskeln. Denna obalans kan leda till vävnadsskada och 
smärta. Rundcrantz et al (1991) visade i en retrospektiv studie, där besvärsförloppet följdes 
under 2.5 år, att kvinnliga tandläkarna hade högre besvärsfrekvens i nacke och skuldror än 
sina manliga kollegor. Edwards et al (1986) har, genom att studera belastningsnivå och 
uthållighetstid, visat att det finns samband mellan belastning och funktionsförändring vid en 
statisk muskelkontraktion. Redan när kontraktionsnivån närmar sig 20 % av den maximala, 
sker en försämring av muskelns blodcirkulation. Åstrand och Rodahl (1986) har i studier visat 
att den tid som en statisk muskelkontraktion kan hållas är ett par sekunder. Ur fysiologisk 
synpunkt innebär det statiska muskelarbetet att kapillärbädden utsätts för ett visst tryck, vilket 
reducerar det lokala blodflödet. Vid statiska arbetsmoment kan därför lokal syrebrist uppstå 
med mjölksyrabildning som följd som i sin tur kan leda till muskelinflammation.   
 
För att minska risken för tandvårdspersonal att utveckla belastningsrelaterade besvär i 
rörelseorgan skulle det krävas en mängd åtgärder. Först krävs en medvetenhet, redan i 
utbildningen, om de risker arbetet kan innebära eftersom nyutexaminerade tandläkare och 
tandsköterskor har tendens att fokusera på de arbetsuppgifter som ska utföras, och inte så 
mycket på vilken arbetsställning de valt. Här kan tandvårdspersonalen med professionell hjälp 
skaffa sig goda vanor redan i de första yrkesverksamma åren (Larsson, 2002). Utöver 
arbetsställning är motion en effektiv åtgärd för såväl behandling som förebyggande insats mot 
muskuloskeletala besvär. Men tidigare undersökningar påvisar att de flesta personer som 
rekommenderas motion inte följer sitt träningsprogram (Biddle & Mutrie, 1991). Sheppard 
(1985) visar att enbart 20 % av de anställda tackar ja till ett erbjudande att motionera 
regelbundet och av dessa slutar mer än hälften inom tre månader. Tidigare studier har visat att 
i början kan motionen öka de muskuloskeletala besvären, men sedan minskar denna effekt 
med tiden för dem som fortsätter att motionera (Linton et al., 1995). En annan studie 
(Hagberg & Hogstedt, 1993) visade att fysisk träning minskar besvärsintensiteten i nacke, 
skuldror, axlar och ländrygg hos vårdpersonal. 
  
Syfte 
 
Undersöka om en intervention på arbetet (arbetstidsförkortning eller motion) har effekt på 
anställdas upplevelse av psykosociala arbetsvillkor och hälsa. Med arbetsvillkor avses krav, 
kontroll, stöd och skill (svenska= färdighet); och hälsa avser självskattad hälsa, muskelbesvär 
och allmänna hälsoproblem. 
 
Hypotes 
 
Vad gäller hälsa förväntades att undersökningsdeltagare i en motions- och en 
arbetstidsförkortningsgrupp rapporterar färre muskelbesvär och allmänna hälsoproblem vid en 
uppföljning jämfört med kontrollgruppen. Vidare förväntades att undersökningsdeltagare i 
motions- och arbetstidsförkortningsgruppen ska rapportera mer tillfredsställelse med 
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arbetsplatsen och arbetsvillkoren vid uppföljning än kontrollgruppen. Vad gäller befattning 
(tandläkare eller tandsköterska) förväntas att tandläkarna i arbetstidsförkortnings- och 
motionsgruppen kommer att må bättre vid uppföljning än tandsköterskorna eftersom de hade 
mer arbetsbelastning och svårare arbetssituation innan omorganisationen.    
    

 
M e t o d 

 

Undersökningsdeltagare  

 
Den grupp som undersöks är kvinnliga medarbetare, tillsvidareanställda, kommunal- eller 
landstingsanställda, som arbetar inom tandvården i Stockholms Län. Dessa deltog i ett stort 
projekt (”Arbetstider, välbefinnande & hälsa i offentlig Förvaltning”) vilket syftade till att 
främja de anställdas hälsa och välbefinnande genom arbetstidsförkortning och motion.  
 
Totalt deltog 227 personer i studien, varav 22 män och 194 kvinnor och 11 personer som inte 
angivit sitt kön. Undersökningsdeltagarna var mellan 21 och 64 år gamla. Eftersom studien 
syftade till att undersöka förändringar i hälsa och välbefinnande hos kvinnlig 
tandvårdspersonal exkluderades alla män (n = 22) och personer som hade befattning inom 
städ- eller administrativt område (n = 2). Vidare togs alla undersökningsdeltagare som inte 
fyllt i enkäten bort (n = 11 personer). Slutligen återstod 192 undersökningsdeltagare, varav 51 
tandläkare, 104 tandsköterskor, 26 tandhygienister, en tandtekniker och 10 personer med 
chefsjobb inom tandvården. Eftersom tandhygienisterna, tandteknikerna och cheferna var för 
få för att utgöra egna grupper i analyserna slogs dessa grupper ihop med tandläkarna eftersom 
dessa har en mycket likartad arbetssituation vad gäller belastning, ansvarsområden och krav 
(Bejerot, 1998).  
 
Material 

 
Enkäten som användes i studien består av 7 delar (A-G) och bygger på befintliga etablerade 
och validerade skalor och frågor som användes i tidigare studier. De delar av enkäten (och 
frågor) som bearbetades i undersökningen presenteras nedan: 
 
Från enkätens första del (A) som beskriver bakgrundsfaktorer inkluderas frågor om kön 
(kvinna eller man), ålder (födelseår), civilstånd (ensamstående, särbo eller gift/sambo), barn 
(ja eller nej) samt utbildningsnivå (grundskola eller motsvarande, gymnasieskola eller 
motsvarande, universitet/högskoleutbildning, eller högre akademisk utbildning).  
 
Från andra delen (B) som beskriver arbete och arbetstid inkluderades frågor om yrke 
(befattning/yrkestitel), heltids- eller deltidsanställning, anställningsform (fast, tillfällig eller 
annan tidsbegränsas anställning) samt anställningstid hos nuvarande arbetsgivare.  
 
Från enkätens tredje del (C) som beskriver arbetssituationen, den psykosociala belastning och 
upplevelse av arbetet inkluderas fem frågor som beskriver arbetskrav, två som beskriver 
kontroll, sex frågor som beskriver stöd och fyra frågor som beskriver skill (svenska= 
färdighet). Dessa mättes genom Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd skala (Karasek & 
Theorell, 1990). Frågorna om krav, skill och kontroll besvaras på en svarsskala från 1 (nej, så 
gott som aldrig) till 4 (ja, ofta). Frågorna om stöd besvaras på en svarsskala från 1 (nej, 
stämmer inte alls) till 4 (ja, stämmer helt och hållet). Höga poäng på krav, kontroll, stöd och 
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skill innebär upplevelse av höga krav, frånvaro av kontroll, mycket stöd och höga krav 
på/behov av färdigheter.  
 
Från den sjunde delen (G) som handlar om ohälsa, sjukdom och symtom inkluderas en fråga 
som mäter självskattad hälsa (jämfört med andra i samma ålder) eftersom denna, enligt Idler 
(Idler & Yael, 1997), har visat sig ha ett starkt samband med livslängd samt sex frågor som 
beskriver muskelbesvär och nio frågor som beskriver allmänna symptom/besvär. Frågor om 
muskelbesvär och symptom är modifierade versioner av Eriksen ”Symtom Checklist” och 
Kuorinkas ”Standardised Nordic Questionnaire”(Eriksen et al., 1999; Dallner et al., 1999; 
Kouorinka et al., 1987). Frågorna om muskelbesvär besvaras på en svarsskala från 1 (nej) till 
2 (ja) samt vidare (om man haft besvär hur besvärande det har varit) från 2 (lite besvärande) 
till 4 (mycket besvärande). Frågorna om allmänna symptom/besvär besvaras på samma sätt, 
alltså på en svarsskala från 1 (nej) till 2 (ja) samt vidare (om man haft besvär hur besvärande 
det har varit) från 2 (lite besvärande) till 4 (mycket besvärande). Svaren på frågorna 
summerades i index där höga poäng motsvarar muskelbesvär och allmänna symptom.  
 
Procedur 

 
Sex kliniker deltog i ett projekt under ett år där på två kliniker infördes arbetstidsförkortning 
(från 40 till 37,5 timmar/vecka) med samma produktionskrav, på två kliniker infördes träning 
på arbetstid, (i realiteten en arbetstidsförkortning från 40 till 37,5 timmar) och detta jämfördes 
med två kliniker, med full arbetstid (40 timmar/vecka). Dessa kliniker randomiserades till tre 
olika betingelser/grupper tid, motion och kontroll. Varje klinik omfattar 1-3 arbetsplatser och 
har mellan 26 och 50 medarbetare. Personalgrupperna inkluderar tandsköterskor, 
tandhygienister, tandläkare samt administrativ personal. Dessa kliniker valdes ut av ansvariga 
på personalavdelningen där urvalskriterierna för medverkande kliniker var att de ska ha minst 
25 medarbetare samt ha ett positivt ekonomiskt resultat 2003.  
 
Projektet startades i december 2004. Undersökningsdeltagarna skulle genomgå olika 
mätningar vid tre olika tillfällen. Tillfälle 1 (T1) genomfördes innan projektets start. Tillfälle 
2 (T2) ägde rum i april 2005 samt tillfälle 3 (T3) genomfördes i oktober 2005. I denna studie 
analyseras data från T1 och T2.    
 

Databearbetning  

 
Databearbetning gjordes med statistisk analys. För att kunna svara på studiens frågeställningar 
bildades nya variabler. Inledningsvis gjordes chi2 och ANOVA-tester för att undersöka om 
det fanns några skillnader i demografiska variabler mellan de olika grupperna (tid, motion, 
kontroll) vid T1. Vidare undersöktes samband (Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient) mellan olika variabler i hela undersökningsgruppen 
samt i de olika undergrupperna vid båda mättillfällena. Reliabilitetsberäkningar (Cronbachs 
alfa) gjordes för index och beräknades för båda mättillfällena. För att undersöka variationer 
över tid (T1 och T2) i de olika undergrupperna och mellan individer med olika befattning 
gjordes ANOVA för beroende mätningar med post hoc tester. Vidare gjordes t-tester i 
respektive undergrupp för att kunna urskilja eventuella gruppspecifika mönster (Hartmann, 
2006). Olika statistiska beräkningar och jämförelser genomfördes med hjälp av SPSS 13.0.  
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R e s u l t a t 
 
Bakgrundsfaktorer 

 
Chi2 – test genomfördes för att undersöka om det fanns några skillnader i 
bakgrundsvariablerna antal barn och civilstånd mellan de olika grupperna tid, motion och 
kontroll. Chi2-test visade inte på några signifikanta skillnader mellan de olika grupperna.  
 
ANOVA genomfördes för att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader i ålder 
respektive anställningsår mellan de olika grupperna, tid, motion och kontroll. Envägs 
ANOVA visade inte på några signifikanta skillnader, varken för ålder eller för antal år hos 
nuvarande arbetsgivare.  
 
Reliabilitet 

 
Reliabilitetsberäkningar (Cronbachs alfa) genomfördes för variablerna stöd, kontroll, krav och 
skill. Cronbachs Alfa för variabeln stöd vid T1 är .82, vid T2 är .97, för variabeln krav vid T1 
är .70, vid T2 är .93, för variabeln kontroll vid T1 är .85, vid T2 är .88 och för variabeln skill 
vid T1 är .30, vid T2 är .79.  
 
Samband mellan psykosociala faktorer och hälsa 

 
Korrelationsanalys gjordes för muskelbesvär och antal anställningsår hos nuvarande 
arbetsgivare. Det fanns inga signifikanta samband.  
 
Korrelationsanalyser gjordes för variablerna ålder, muskelbesvär, allmänna symptom, krav, 
kontroll, skill och stöd, både för hela undersökningsgruppen och för respektive undergrupp 
(tid, motion och kontroll) vid båda mättillfällena. I hela gruppen fanns det signifikanta 
samband mellan ålder och stöd (stöd vid T2, r = .20, p = .01) som visade att äldre 
undersökningsdeltagarna rapporterade signifikant högre stöd vid T2. Vidare fanns det 
signifikant samband mellan ålder och allmänna symptom (allmänna symptom vid T1, r = -.23, 
p = .01) som visade att yngre hade signifikant mer allmänna symptom vid T1. I 
kontrollgruppen fanns det inga signifikanta samband. I tidsgruppen fanns det signifikanta 
samband mellan ålder och stöd (stöd vid T1, r = .35, p = .01). I motionsgruppen fanns det 
signifikanta samband mellan ålder och allmänna symptom (allmänna symptom vid T1, r = -
.33, p = .01; allmänna symptom vid T2, r = -.31, p = .01). 
 
Ytterligare korrelationsanalyser gjordes för självskattad hälsa, krav, kontroll, skill, stöd, 
muskelbesvär och allmänna symptom, både för hela undersökningsgruppen och för respektive 
undergrupp (tid, motion och kontroll) vid båda mättillfällena. I hela gruppen fanns det 
signifikanta samband mellan självskattad hälsa och andra variabler och dessa visade att sämre 
självskattad hälsa kan kopplas till högre krav, lägre kontroll, lägre krav på/behov av 
färdigheter, högre stöd, mer muskelbesvär och mer allmänna besvär (krav vid T2, r = .50, p = 
.01; kontroll vid T2, r = .44, p = .01; skill vid T2, r = .49, p = .01; stöd vid T2, r = .44, p = 
.01; muskelbesvär vid T1, r = .31, p = .01; muskelbesvär vid T2, r = .19, r = .46, p = .01; 
allmänna symptom vid T1, r = .37, r = .19, p = .01; allmänna symptom vid T2, r = .21, r = 
.59, p = .01).   
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Muskelbesvär i de olika grupperna 

 
ANOVA för beroende mätningar genomfördes för att undersöka effekten av grupp (motion, 
tid och kontroll) och befattning (tandläkare och tandsköterska) på muskelbesvär vid T1 och 
T2. Det valdes att genomgående i figurerna visa resultatet för båda yrken separat för att se om 
det fanns några signifikanta skillnader mellan yrkena för att kunna hitta stöd för delhypotesen 
att tandläkarna i tids- och motionsgruppen kommer att må bättre vid T2 än tandsköterskorna.      
 
Tabell 1. Muskelbesvär hos tandläkare och tandsköterskor i kontroll, tid och motionsgrupp 
vid T1 och T2. 
 
Grupp   Tidpunkt 1                 Tidpunkt 2 
 Befattning    M         SD    n                            M       SD      n 

Kontroll 
 Tandläkare                          10.72    3.70   25                       10.20    3.71     25 
 Tandsköterska                     10.56    2.72   41                       9.80      4.41     41 
Motion  
 Tandläkare                          11.69    3.37   36                       10.72     5.31    36 
 Tandsköterska                     10.76    3.32   34                       9.79       4.33    34 
Tid 
 Tandläkare                          10.70    4.22   27                       9.11       5.00    27 
 Tandsköterska                     11.55    3.09   29                       10.48     4.36    29 
 
 
Det fanns en signifikant huvudeffekt avseende muskelbesvär (F (1, 186)= 9.81, p = .002, eta² 
= .05) som visade att undersökningsdeltagarna hade färre besvär vid T2 (se figurer 2 och 3). 
Ingen av interaktionseffekterna var signifikant. För att undersöka om förändringen varit 
tydligare i någon grupp gjordes separata t-tester för muskelbesvär i respektive grupp. Dessa 
visade att det fanns signifikanta skillnader främst i tidsgruppen (t (55) = -2.20, p = .03). I 
motionsgruppen fanns det en tendens till en signifikant skillnad (t (69) = -1.87, p = .07) och i 
kontrollgruppen fanns det inga signifikanta skillnader (t (65) = -1.39, p = .17).   
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 Figur 2. Medelvärden för muskelbesvär vid T1 (1) och T2 (2) för tandläkare.  
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Figur 3. Medelvärden för muskelbesvär vid T1 (1) och T2 (2) för tandsköterskor. 
 
Allmänna symptom i de olika grupperna 

 
ANOVA för beroende mätningar genomfördes för att undersöka effekten av grupp (motion, 
tid och kontroll) och befattning (tandläkare och tandsköterska) på allmänna symptom vid T1 
och T2.  
 
Tabell 2. Allmänna symptom hos tandläkare och tandsköterskor i kontroll-, tids- och 
motionsgrupp vid T1 och T2.  
 
Grupp   Tidpunkt 1                 Tidpunkt 2 
 Befattning     M        SD    n                            M        SD      n 

Kontroll 
 Tandläkare                          14.28    3.79   25                       15.32     5.84     25 
 Tandsköterska                     13.71    4.02   41                       14.34     6.12     41 
 
Motion  
 Tandläkare                          16.22    4.36   36                       15.28     6.31    36 
 Tandsköterska                     15.88    4.74   34                       15.74     5.37    34 
Tid 
 Tandläkare                          14.93    4.92   27                       12.81     6.06    27 
 Tandsköterska                     13.90    3.86   29                       12.93     4.65    29 
 
 
Huvudeffekten avseende allmänna symptom var inte signifikant. Det fanns en svag tendens 
till en signifikant interaktionseffekt avseende allmänna symptom*grupp (F (2, 186) = 2.67, p 
= .07, eta² = .03 (se figurer 4 och 5)). För att undersöka om förändringen varit tydligare i 
någon undergrupp gjordes separata t-tester för allmänna symptom i respektive grupp. Dessa 
visade att det fanns en tendens till en signifikant skillnad i tidsgruppen (t (55) = 1.88, p = .07) 
men det fanns inga signifikanta skillnader i kontrollgruppen (t (65) = -1.14, p = .26) eller i 
motionsgruppen (t (69) = .90, p = .37).  
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Figur 4. Medelvärden för allmänna symptom vid T1 (1) och T2 (2) för tandläkare. 
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Figur 5. Medelvärden för allmänna symptom vid T1 (1) och T2 (2) för tandsköterskor. 
 
Krav i de olika grupperna 

 
ANOVA för beroende mätningar genomfördes för att undersöka effekten av grupp (motion, 
tid och kontroll) och befattning (tandläkare och tandsköterska) på krav vid T1 och T2.  
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Tabell 3. Upplevda krav hos tandläkare och tandsköterskor i kontroll, tid och motionsgrupp 
vid T1 och T2. 
 
Grupp   Tidpunkt 1                 Tidpunkt 2 
 Befattning    M         SD     n                           M        SD     n 

Kontroll 
 Tandläkare                          15.48    2.14   25                       14.76    4.17     25 
 Tandsköterska                     14.12    2.42   41                       13.30    4.94     41 
Motion  
 Tandläkare                          16.08    2.05   36                       14.56     4.89    36 
 Tandsköterska                     14.50    1.91   34                       14.35     3.28    34 
Tid 
 Tandläkare                          15.26    3.55   27                       12.96      5.77    27 
 Tandsköterska                     13.66    3.75   29                       14.28      3.73    29 
 
 
Det fanns en signifikant huvudeffekt avseende krav (F (1, 186) = 5.20, p = .024, eta² = .027 
med mindre/lägre krav vid T2 jämfört med T1. Interaktionseffekten avseende krav*befattning 
var också signifikant (F (1, 186) = 3.84, p = .05, eta² = .02). Tandläkarna hade mindre/lägre 
krav vid T2 jämfört med tanksköterskorna (se figurer 6 och 7). Separata t-test för krav gjordes 
i varje undergrupp för att undersöka om förändringen varit tydligare i någon av grupperna. 
Det fanns dock inga signifikanta skillnader i undergrupperna. Dessa visade dock att det inte 
fanns några signifikanta skillnader i undergrupperna (tidsgruppen (t (55) = 1.02, p = .31), 
motionsgruppen (t (69) = 1.6, p = .12) och kontrollgruppen (t (65) = 1.39, p = .17)).   
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 Figur 6. Medelvärden för krav vid T1 (1) och T2 (2) för tandläkare. 
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Figur 7. Medelvärden för krav vid T1 (1) och T2 (2) för tandsköterskor. 
 
Kontroll i de olika grupperna 

 
ANOVA för beroende mätningar genomfördes för att undersöka effekten av grupp (motion, 
tid och kontroll) och befattning (tandläkare och tandsköterska) på kontroll vid T1 och T2.  
 

Tabell 4. Upplevd kontroll hos tandläkare och tandsköterskor i kontroll, tid och motionsgrupp 
vid T1 och T2. 
 
Grupp   Tidpunkt 1                 Tidpunkt 2 
 Befattning    M         SD     n                           M        SD     n 
Kontroll 
 Tandläkare                          3.24      1.20   25                       3.56      1.69     25 
 Tandsköterska                     5.34      1.76   41                       4.76      2.12     41 
Motion  
 Tandläkare                          3.69      1.47   36                       3.31       1.67    36 
 Tandsköterska                     5.29      1.55   34                       4.82       1.60    34 
Tid 
 Tandläkare                          3.37      1.78  27                       3.15        2.01    27 
 Tandsköterska                     4.69      1.58  29                       5.28        1.71    29 
 

 
Huvudeffekten avseende kontroll var inte signifikant. Interaktionseffekten avseende 
kontroll*grupp*befattning var signifikant (F (2, 186) = 3.25, p = .04, eta² = .03 (se figurer 8 
och 9)). För att undersöka om förändringen varit tydligare i någon undergrupp gjordes 
separata t-tester för kontroll i respektive grupp. Det fanns inga signifikanta skillnader i 
tidsgruppen (t (55) = -.85, p = .40) och kontrollgruppen (t (65) = .98, p = .33). Det fanns en 
tendens till en signifikant skillnad i motionsgruppen (t (69) = 2.04, p = .05).    
 

Post hoc testen (Bonferroni och LSD) visade inte på några tydliga signifikanta skillnader 
mellan grupperna vilket kan bero på att interaktionseffekten inte är så stark.    
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Figur 8. Medelvärden för kontroll vid T1 (1) och T2 (2) för tandläkare. 
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Figur 9. Medelvärden för kontroll vid T1 (1) och T2 (2) för tandsköterskor. 
 
Stöd i de olika grupperna 
 
ANOVA för beroende mätningar genomfördes för att undersöka effekten av grupp (motion, 
tid och kontroll) och befattning (tandläkare och tandsköterska) på stöd vid T1 och T2.  
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Tabell 5. Upplevt stöd hos tandläkare och tandsköterskor i kontroll, tid och motionsgrupp vid 
T1 och T2. 
 
Grupp       Tidpunkt 1                 Tidpunkt 2 
 Befattning    M         SD     n                           M        SD     n 
Kontroll 
 Tandläkare                          19.60      2.66   25                       18.40      4.60     25 
 Tandsköterska                     20.17      2.70   41                       18.40      6.68     41 
Motion  
 Tandläkare                          18.17      3.58   36                       16.78       6.15    36 
 Tandsköterska                     19.06      2.69   34                       18.91       3.99    34 
Tid 
 Tandläkare                          18.19      4.53   27                       16.33        7.46    27 
 Tandsköterska                     20.00      4.52   29                       19.79        4.58    29 
 
 
Huvudeffekten avseende stöd var signifikant (F (1, 186) = 6.65, p= .01, eta ²= .04 med mindre 
stöd vid T2 (se figurer 10 och 11)). Ingen av interaktionseffekterna var signifikant. För att 
undersöka om förändringen varit tydligare i någon undergrupp gjordes separata t-tester för 
stöd i respektive grupp. Det fanns en signifikant skillnad i kontrollgruppen (t (65) = 2.11, p = 
.04) men inga signifikanta skillnader i tidsgruppen (t (55) = 1.18, p = .24) och 
motionsgruppen (t (69) = 1.30, p = .20).    
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 Figur 10. Medelvärden för stöd vid T1 (1) och T2 (2) för tandläkare. 
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Figur 11. Medelvärden för stöd vid T1 (1) och T2 (2) för tandsköterskor. 
 
Skill i de olika grupperna 

 
ANOVA för beroende mätningar genomfördes för att undersöka effekten av grupp (motion, 
tid och kontroll) och befattning (tandläkare och tandsköterska) på skill vid T1 och T2.  
 
Tabell 6. Upplevda skill hos tandläkare och tandsköterskor i kontroll, tid och motionsgrupp 
vid T1 och T2. 
 
Grupp   Tidpunkt 1                 Tidpunkt 2 
 Befattning    M         SD     n                           M        SD     n 
Kontroll 
 Tandläkare                          8.00      1.30   25                       7.48      2.10     25 
 Tandsköterska                     8.41      1.36   41                       7.83      3.01     41 
 
Motion  
 Tandläkare                          7.86      1.30   36                       7.03       2.60    36 
 Tandsköterska                     8.21      1.39   34                       7.97       1.85    34 
Tid 
 Tandläkare                          7.85      1.81   27                       6.81        3.15    27 
 Tandsköterska                     8.69      2.36   29                       8.31        2.07    29 
  
 
Huvudeffekten avseende skill var signifikant (F (1, 186) = 11.08, p = .001, eta² = .06 med 
större krav på/behov av skicklighet (att arbete är mer utvecklande) vid T2 (se figurer 12 och 
13)). Ingen av interaktionseffekterna var signifikant. För att undersöka om förändringen varit 
tydligare i någon grupp gjordes separata t-tester för skill i respektive grupp. Det fanns en 
signifikant skillnad i motionsgruppen (t (69) = 2.09, p = .04). Det fanns en svag tendens till en 
signifikant skillnad i kontrollgruppen (t (65) = 1.90, p = .06) och i tidsgruppen (t (55) = 1.86,  
p= .07).   
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Figur 12. Medelvärden för skill vid T1 (1) och T2 (2) för tandläkare. 
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Figur 13. Medelvärden för skill vid T1 (1) och T2 (2) för tandsköterskor. 
 
Självskattad hälsa i de olika grupperna 

 
ANOVA för beroende mätningar genomfördes för att undersöka effekten av grupp (motion, 
tid och kontroll), befattning (tandläkare och tandsköterska) och ålder (unga (21-46 år) och 
äldre (47-64 år)) på självskattad hälsa vid T1 och T2.  
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Tabell 7. Självskattad hälsa hos tandläkare och tandsköterskor i kontroll, tid och 
motionsgrupp vid T1 och T2. 
 
Grupp   Tidpunkt 1                 Tidpunkt 2 
                     Befattning     Ålder   M         SD     n                           M         SD       n 
Totalt           Tandläkare        Unga          2.53       0.93    40                       2.38       1.13     40 
                                               Äldre         2.26       0.93    43                       2.14       0.97     43 
                     Tandsköterska                      
                          Unga          2.42       1.07    52                       2.17       1.18     52 
                                               Äldre         2.17       0.90    52                       2.21       0.98     52 
 
 

Det fanns en signifikant huvudeffekt avseende självskattad hälsa (F (1, 186) = 3.92, p = .05, 
eta² = .02) med bättre upplevd/skattad hälsa vid T2 än vid T1 (se figurer 14 och 15)). Ingen av 
interaktionseffekterna var signifikant. För att undersöka om förändringen varit tydligare i 
någon grupp gjordes separata t-tester för självskattad hälsa i respektive grupp. Dessa visade 
att det fanns en svag tendens till en signifikant skillnad i kontrollgruppen (t (65) = 1.73, p = 
.08). Det fanns inga signifikanta skillnader i motions- och tidsgruppen. Dock fanns det en viss 
svag tendens till lägre skattad/sämre upplevd hälsa hos gruppen äldre tandsköterskor (se tabell 
7).  
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Figur 14. Medelvärden för självskattad hälsa vid T1 (1) och T2 (2) för tandläkare. 
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Figur 15. Medelvärden för självskattad hälsa vid T1 (1) och T2 (2) för tandsköterskor. 
 

 
D i s k u s s i o n 

 
Studiens syfte var att undersöka om en hälsofrämjande insats (arbetstidsförkortning eller 
motion) har effekt på anställdas upplevelse av psykosociala arbetsvillkor (krav, kontroll, stöd 
och skill) och hälsa (självskattad hälsa, muskelbesvär och allmänna hälsoproblem). Det 
förväntades att undersökningsdeltagarna i motions- och tidsgruppen ska rapportera färre 
muskelbesvär och allmänna hälsobesvär samt mer tillfredsställelse med arbetsplatsen och 
arbetsvillkoren vid T2 än kontrollgruppen. Samtidigt förväntades det att tandläkarna i tids- 
och motionsgruppen kommer att må bättre vid T2 än tandsköterskorna eftersom tandläkarna 
hade mer arbetsbelastning och svårare arbetssituation innan omorganisationen samt att de har 
högre socioekonomisk status.      
 
Resultatet visar att samtliga undersökningdeltagare i tids - och motionsgruppen skattar de 
psykosociala arbetsvillkoren och hälsan bättre vid T2 än deltagarna i kontrollgruppen. Mer 
specifikt uppger undersökningsdeltagarna i sina skattningar att kraven minskar, den egna 
kontrollen ökar samt att muskelbesvären och andra allmänna hälsoproblem minskar. Även om 
skillnaderna inte alltid är signifikanta återfinns en tydlig tendens mot en allmän förbättring av 
de psykosociala arbetsvillkoren och hälsan. Minskningen av muskelbesvär styrks av flera 
andra studier (Hagberg & Hogstedt, 1993) som påpekar att träning och motion minskar 
muskelbesvären. Utifrån tidigare resultat kan en ytterligare minskning av muskelbesvären 
förväntas vid T3 eftersom som flera tidigare studier visar (Linton et al., 1995) kan de 
muskuloskeletala besvären öka i början av träningen för att sedan successivt minska vid 
fortsatt träning.  
  
Vad gäller variabeln stöd visar resultatet att alla undersökningsdeltagarna skattar detta lägre 
vid T2, något som tyder på att stödet minskade. Detta kan bero på arbetstidförkortningen, att 
medarbetarna inte har tid för att stötta varandra eftersom de tillbringar mindre tid (och att de 
är mindre fysiskt närvarande) på arbetsplatsen. En parallell förklaring är att arbetsmängden 
inte har minskats och att tandvårdspersonalen har samma arbetsomfång som tidigare som 
måste utföras på kortare tid. Detta kan, som tidigare studier visat (Lundberg et al., 2003), leda 
till stressökning och sämre hälsa eftersom möjligheter till återhämtning och socialt utbyte 
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minskar. Minskat stöd i kombination med ökad stress, på längre sikt, kan gå emot eventuella 
positiva effekter av interventionerna.  
 
Resultatet av skattningarna av de allmänna symptom, som undersökningsdeltagarna har, 
visade en tydlig tendens till ökning av allmänna symptom i kontrollgruppen vid T2 (se figurer 
4 och 5). Undersökningsdeltagarna i kontrollgruppen hade mer allmänna symptom vid T2 
jämfört vid T1. Till skillnad från kontrollgruppens tendens till ökade allmänna symptom 
visade tids- och motionsgruppen på minskade allmänna symptom. Denna skillnad mellan de 
olika grupperna (kontroll vs. tid och motion) kan förklaras med att de övriga grupperna 
antingen tränar eller vilar de timmar som arbetstidsförkortningen omfattar. Detta har 
förmodligen förbättrat deras hälsa och lett till minskning av allmänna symptom. Dessa 
skillnader kan dock också bero på andra faktorer (som inte fanns på interventionsklinikerna) 
som t.ex. ökad sjukskrivning eller chefsbyte, men det kan också bero på trötthet på projektet.  
 
Hos tandsköterskorna i tidsgruppen återfinns ökade krav och minskad egen kontroll. I linje 
med Karasek och Theorells (1990) modell, tyder denna minskade kontroll på ökad stress. 
Denna ökade stress skulle kunna förklara varför tandsköterskorna inte har samma minskning i 
muskelbesvär som tandläkarna. Detta resultat kan betyda att tandsköterskorna har svårare att 
hantera samma arbetsomfång som tidigare under kortare arbetstid. Detta kan t.ex. bero på 
tandsköterskornas utbildning, som är kortare och kanske inte utvecklar och främjar 
självständigheten i samma utsträckning som t.ex. tandläkarnas längre och mer specificerade 
utbildning. Den korta utbildningen i kombination med låg lön och låg yrkesstatus utgår 
tydliga tecken på en låg socioekonomisk status hos tandsköterskor. Tidigare undersökningar 
(Lundberg & Wentz, 2004) visar att en låg socioekonomisk status utgör en stressor i sig och 
har en stor påverkan på hälsa. Här kommer detta till uttryck i tandsköterskornas försämring i 
självskattad hälsa mellan T1 och T2. Denna försämring kan vara ett tecken på att de ökade 
kraven och minskade kontrollen inverkar negativt på hälsa. Vid förändringar, som t.ex. 
interventioner på arbetsplatsen kan skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper bli 
särskilt påtagliga eftersom de redan från början har olika resurser till förfogande för att 
hantera olika delar av livet. 
 
Tidigare studier framhåller att ergonomiska och utbildningsinterventioner kan spela en viktig 
roll i preventionen av muskuloskeletala besvär (Alexopoulos et al., 2004). Därför skulle 
utbildningsinterventioner, t.ex. i form av kompetenshöjande kurser, kunna vara den centrala 
åtgärden för tandsköterskor. Men eftersom stress i arbetslivet också kan uppstå på grund av en 
obalans mellan insats och belöning (Lundberg & Wentz, 2004) kan ett belöningssystem i form 
av bra karriärmöjligheter erbjudas för tandsköterskegruppen.  
 
Väldigt många undersökningsdeltagare svarade inte på alla frågor. Det interna bortfallet är 
högt för vissa frågor. Detta kan dels bero på att undersökningsdeltagarna inte hade tid för att 
svara på alla enkätfrågor men det kan också vara ett slarv eller indikation på det minskade 
intresset för projektet över tid. Korrelationsanalysen mellan muskelbesvär och anställningsår 
hos nuvarande arbetsgivare visade att det inte fanns några signifikanta samband. Det interna 
bortfallet kan till en viss del förklara detta resultat. Detta har dock inte återverkan på resultatet 
eftersom beroende mätningar användes för att undersöka samma individer över tid. För att 
kunna minska bortfallet skulle man kunna reorganisera mätinstrumentet/enkäten, att minska 
antal frågor och behålla de viktigaste och mest informativa och relevanta för projektet. 
Dessutom skulle man kunna vid uppföljningen åka till alla involverade arbetsplatser och 
fräscha upp informationen om projektet och dess syfte. Man skulle kunna understryka de 
långsiktiga konsekvenser som projektet kan innebära för arbetsplatsen, att t.ex. vid projektets 
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positiva resultat, som till en viss del kan bero på hög svarsfrekvens, kan 
arbetstidsförkortningen införas permanent.  
  
Studiens validitet kan anses vara hög då väletablerade mätinstrument användes vid 
datainsamlingen (Dallner, 1999). Vidare visar reliabilitetsberäkningar (Cronbachs alfa) att 
variablerna krav, kontroll och stöd har hög reliabilitet. Variabeln skill däremot har något lägre 
reliabilitetsindex. Detta kan möjligen förklaras med att variabeln skill snarare beskriver krav 
på eller behov av skicklighet som medarbetarna måste ha med sig i arbetslivet och inte 
skickligheten i sig, vilket man också funnit i tidigare studier (Schreurs & Taris, 1998). Vad 
gäller självskattningars pålitlighet finns det alltid en risk för felrapportering, att t.ex. 
undersökningsdeltagarna hade sina muskelbesvär så länge att de vande sig vid dessa och har 
svårt att uppskatta i vilken grad de har besvär. Dessutom finns det risk för responsbias när 
undersökningsdeltagarna svarar både på frågor om arbetsvillkor/arbetsbelastning och på 
hälsorelaterade frågor.   
  
I många tvärsnittsstudier kan orsakssambandet mellan arbetsvillkor/arbetsbelastning och hälsa 
vara något oklara och begränsade. Men eftersom denna studie utgår från sex månaders 
perspektiv där man undersöker samma grupper vid två tillfällen (T1 och T2) blir resultaten 
mer tillförlitliga och starka. Dock har inte studien syftat till att etablera orsakssamband mellan 
psykosociala faktorer och hälsa utan fokuserat på att undersöka hur dessa faktorer förändras 
över tid i förhållande till en intervention.  
 
Undersökningsdeltagarna i tidsgruppen gick från 40 till 37.5 arbetstimmar i vecka, dvs. de 
fick ”den normala arbetstid” som de flesta förvärvsarbetande människor har, dock fick de 
behålla samma arbetsomfång som tidigare. Utifrån studiens resultat framgår det att 
undersökningsdeltagarna i tidsgruppen mår bättre vid mättillfälle två (har bättre skattningar) 
än undersökningsdeltagarna i motionsgruppen. Detta kan bero på att undersökningsdeltagarna 
i tidsgruppen har bättre kontroll och kan bestämma över sin tid. De kan komma senare och gå 
tidigare från arbetet (dessa 2.5 timmar är utspridda mellan flera arbetsdagar) och fylla de 2.5 
timmarna med det som de anser är givande och viktigt. Undersökningsdeltagarna i 
motionsgruppen måste oftast komma tillbaka till arbetet efter träningen. Arbetstiden efter 
träningen kan vara påfrestande då man oftast är trött och kan ha ont i musklerna efter 
träningspasset. Sammanfattningsvis kan man säga att minskning av arbetstiden till ”den 
normala” kan räcka för att tandvårdspersonalen ska få mindre besvär och bättre hälsa. Men, 
man bör beakta att en övergång till en kortare arbetsvecka vänjer man sig vid så småningom 
och då kan de goda hälsoeffekterna försvinna. När man motionerar, däremot, lär man sig nya 
hälsovanor som hjälper en att bygga upp en starkare kropp vilket kan vara mer effektivt ur 
långsiktigt perspektiv med tanke på arbetsställningar som t.ex. tandläkarna arbetar i.  
 
Det kan bli svårt att få människor som aldrig har tränat att börja motionera: de måste lägga om 
sitt liv och få in en ny vana vilket kan bli svårt eftersom i dagens samhälle är livstempot 
väldigt högt och livsschemat är fullt av olika aktiviteter. Man kan åtgärda denna svårighet 
genom att låta personalen träffa en psykolog som via gruppsamtal kan arbeta med att höja 
motivationen. Under dessa samtal kan var och en arbeta med utformning av ett eget 
träningsprogram och egna målsättningar. Samtidigt kan flera uppföljningskontakter läggas in i 
programmet för att diskutera och planera vidmakthållande åtgärder. I en studie (Linton et al., 
1995) har en liknande intervention fått mycket positiva resultat. Man har funnit att personer 
som genomgått samtal med en beteendeterapeut har tränat mer regelbundet och fortsatt att 
motionera efter studiens slut.    
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Vid införande av olika interventioner på en arbetsplats är det väldigt viktigt att ha med 
personalen för att projektet ska lyckas. På det första stadiet spelar information och 
kommunikation en väldigt viktig roll. För att kunna undvika missförstånd bör 
informationsöverförande ske både muntligen och skriftligen. Här ska man på ett tydligt och 
konkret sätt beskriva projektets syfte, innehåll och möjliga konsekvenser som projektet kan 
medföra. En viktig aspekt är att välja och bestämma hur länge projektet ska pågå för att man 
ska kunna se några effekter av interventioner. Man ska också planera in möjliga 
uppföljningar.  
 
Tandvårdspersonalen arbetar i en arbetsmiljö som är både fysiskt och psykiskt påfrestande. 
Problemen ska inte ignoreras men att fokusera enbart på svårigheterna kan göra mer skada än 
nytta. Tandläkaryrket kan få en dålig klang, vilket kan leda till minskat intresse för 
tandläkarutbildningen som i sin tur kan förorsaka personalbrist. Interventioner som 
genomfördes i denna studie har visat sig vara ekonomisk försvarbara. 
Undersökningsdeltagarna i tidsgruppen har arbetat mer effektivt och dragit in mer pengar än 
innan projektets start (muntlig konversation med P. Lindfors). Vid det tredje mättillfället kan 
även vissa positiva effekter på sjukfrånvaro förväntas.    
 
Tandvårdspersonalen är den mest utsatta gruppen vad gäller rapportering och förekomsten av 
muskuloskeletala besvär (Murphy, 1998). För att kunna hantera och minska stressen samt för 
att kunna balansera och normalisera det allostatiska systemet behövs införande av olika 
stressreducerande åtgärder. Man ska försöka begränsa och eliminera alla onödiga stressorer, 
samtidigt ska man utveckla personens egna resurser att hantera stress, som t.ex. socialt stöd 
eller mer individuella faktorer som självförtroende och problemlösningsförmåga. Ytterligare 
en konkret intervention, utöver den som undersökts här, är att lära personen att slappna av 
samt använda detta verktyg på ett rätt sätt och vid ett rätt tillfälle. Dessutom behövs införande 
av ergonomiska åtgärder samt tid för återhämtning och träning för att kunna minska stressen 
och förekomsten av muskuloskeletala besvär.  
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