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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att vid två mättillfällen, år 2012 och år 2014, undersöka hur 

tandhygienister och tandläkare i en region i södra Sverige upplevde sitt arbete och arbetsplats 

ur ett salutogent perspektiv samt om fysiska och psykiska krav påverkade hur nöjda de var 

med sitt arbete. För att undersöka de hälsofrämjande resurserna användes Work Experience 

Measurement Scale (WEMS). Totalt erbjöds 486 individer inom Folktandvården att delta i 

den webbaserade enkätstudien, ett konsekutivt urval där endast tandhygienister och 

tandläkare som svarade båda åren deltog i analysen (n=72).  

Resultatet rapporterade generellt höga värden i upplevelsen av arbete och arbetsplats. 

Statistisk signifikant skillnad i WEMS noterades med fler positiva svar år 2012 (p<0,001). 

Det skilde mest i medel indexvärde i WEMS kategorin “ledarskap” (p<0,013). En signifikant 

korrelation mellan positiva svar i WEMS och positiva svar gällande nöjdhet med 

arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Över 80 % ansågs sig nöjda med 

arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö i förhållande till fysiska och psykiska krav vid båda 

mättillfällena. Slutsats är att under en tvåårsperiod försämrades upplevelsen av arbete och 

arbetsplats bland tandhygienister och tandläkare i en region i Sverige. Majoriteten ansåg sig 

nöjda med förhållanden mellan arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö och fysiska och 

psykiska krav.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Fysiska krav, Psykiska krav, Tandvård, The Work Experience 
Measurement Scale 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



 

Experience of work and workplace among dental hygienist 
and dentists - a salutogenic perspective. 

Summary 
The aim with this study was, at two occasions, year 2012 and 2014, examine how dental 

hygienist and dentist in a specific region in south of Sweden experience their work and 

workplace from a salutogenic approach, and if physical and psychological requirements 

effects their satisfaction with work. To systematically examine the health promoting 

resources at the workplace the Work Experience Measurement Scale (WEMS) was used. A 

total of 486 dental staff in public dentistry was invited to participate to the web based survey, 

a consecutive selection of dental hygienist and dentist who answered both year was selected 

to the data analysis (n=72). 

The result generally reported high values in the experience of work and workplace. 

Statistically significant difference in WEMS was noted with more positive responses in 2012 

(p<0,001). The WEMS category with the most difference in mean was “leadership” 

(p<0.013). A significant correlation between positive WEMS answers and positive answers 

concerning job satisfaction and working environment. Over 80 % considered themself 

satisfied in correlation to the physical and psychological requirements at their workplace. 

In conclusion, during a two year follow up, the experience of work and workplace 

deteriorated among dental hygienists and dentists in a region in Sweden. The majority felt 

satisfied with the relationships between job satisfaction and working environment with 

physical and psychological requirements. 

 

 
Keywords: Dental Care, Physical requirements, Psychological requirements, The Work 
Experience Measurement Scale, Work environment  
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Inledning 

 
En studie om svenska tandhygienister visade att arbetsplatsrelaterade förbättringar hade en 

högre prioritering än den egna yrkesutveckling som utbildning och träning. De 

tandhygienister med ett starkt engagemang till sin arbetsplats ville i större utsträckning 

förbättra arbetssituationen. Faktorer som starkt påverkade intresset av en pågående och 

fortlöpande egen yrkesutveckling var om tandhygienisters arbetade i den offentliga sektorn 

samt tandhygienistens livsstil exempelvis fysisk aktivitet (Petrén et al., 2005).  

Tandhygienister och tandläkare befinner sig i en arbetsmiljö vid utförandet av sitt arbete. Till 

arbetsmiljö räknas fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorer. Tillsammans med 

arbetsgivaren rekommenderas arbetstagaren medverka i miljöarbetet och komma med 

synpunkter på de åtgärder som behöver förbättring (Arbetsmiljöverket, 2018).  

Allmänna upplevelser av arbete och arbetsplats 
 
I en kvalitativ salutogen studie om hälsofrämjande arbetsplatsrelaterade faktorer framkom 

fyra mer framstående kategorier som ansågs påverka positivt, de fyra var belöning, teamet, 

uppdraget och sammanhanget. “Belöning” handlade bland annat om, känslan av nöjdhet från 

vårdtagaren och stödet från kollegor. “Teamet” adresserade känslan av meningsfullhet, att 

vara delaktig i ett arbetslag. “Uppdraget” var ansvaret arbetarna hade för sina uppgifter, desto 

närmare arbetsuppgiften hade med patienten att göra desto mer meningsfull kändes den för 

arbetaren. Till sist “sammanhanget”, vilket handlar om hur flera olika yrkeskategorier och 

organisationer agerar och är beroende av varandra. Arbetsrelaterade faktorer som ansågs 

värdefulla och påverkade kvaliteten på privatlivet var bra lön, semester, att kunna påverka sitt 

schema samt den egna förmågan att inte tänka på jobbet vid ledig tid (Bringsén, Andersson, 

Ejlertsson & Troein, 2012). En aktiv fritid och bra stöd från ledningen samt att arbeta mer än 

25 timmar per vecka var faktorer associerade med bättre generell hälsa hos tandhygienister 

(Ylipää et al., 2002). Tandhygienister som rapporterar mer än 10 sjukdagar per år var mer 

benägna och motiverade att förändra sin arbetssituation (Petrén et al., 2005).  
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En svensk studie visade att vissa delar av tandhygienistens arbetsmiljö var mer motiverande 

än andra, exempelvis ansågs varierande arbetsuppgifter som att utföra fyllningar och andra 

delegerade arbetsuppgifter göra arbetsdagen mindre statisk (Candell & Engström, 2010). 

Varierade arbetsuppgifter var även den främsta prediktorn gällande tillfredsställande med 

arbetet i en studie från Storbritannien (Turner, Ross & Ibbetson, 2011).  

Generellt upplevdes tandvårds-miljön som förlåtande och att delta i ett team med tandläkare 

och tandsköterska ansågs det vara allas ansvar att arbetsmiljön blev trevlig (Candell & 

Engström, 2010).  

Fysiska upplevelser av arbete och arbetsplats 

 I en svensk studie framkom att över 94 % upplevde höga krav på precision och över 78 % 

upplevde bristande arbetsställning, och över hälften rapporterade problem med smärta från 

nacke och axlar (Rolander, Wåhlin, Johnston, Wagman & Lindmark, 2016). Yngre 

tandhygienister i Sverige rapporterade mindre problem med muskler och känselbortfall i hand 

och arm än sina äldre kollegor, och sättet att hantera muskulära problem, genom bra stöd från 

kollegor och träning, var relaterat till välmående. En fysiskt påverkande faktor var 

användandet av ultraljud som hade mindre negativ påverkan på muskulära problem hos 

tandhygienister än att arbeta med handinstrument (Ylipää et al., 2002).  

Moderna uppdaterade kliniker med ny utrustning och möjligheten att arbeta med skarpa och 

bra slipade instrument underlättade arbetet (Candell & Engström, 2010). 

Organisatoriskt bra förutsättningar ansågs viktig för att arbetet ska flyta på utan hinder 

(Bringsén et al., 2012). 

Psykiska upplevelser av arbete och arbetsplats 

Tandhygienister i Storbritannien var överlag (75 %) tillfredsställda med sin arbetssituation 

och den främsta anledningen var relationen med kollegor. Övriga indirekta anledningar för 

tillfredsställande var tandläkarens erkännande av tandhygienistens kvalifikationer, kvaliteten 

på det kliniska arbetet och på kliniken (Turner et al., 2011). 
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En framträdande psykosocial orsak till sjukskrivning hos tandhygienister var otydlig 

arbetsroll. Generellt hade organisatoriska faktorer en viktig roll gällande tandhygienisters  

arbetssituation och orsak till sjukskrivning, detta mer än fysiskt arbetsrelaterade faktorer 

(Petrén, Petzäll, Preber & Bergström, 2007). 

Att vara nöjd med sitt arbete kunde länkas ihop med en känsla av kontroll och att kunna 

hantera olika situationer på jobbet. Oftast var det när patienterna uttryckte sin tacksamhet för 

den vård de fått (Bringsén et al., 2012). Även i Candell och Engströms (2010) studie ansågs 

goda resultat av behandling och patientens uppskattning var motiverande samt att 

tandhygienistens popularitet hade ökat upplevdes positivt och tillfredsställande.  

  

Bättre mental hälsa var relaterat till att behärska sitt arbete och att ha bra stöd från ledningen 

(Ylipää et al., 2002). De tandhygienister som värderade sitt arbetet högt var generellt mer 

nöjda och tillfredsställda med sina jobb (Turner et al., 2011). Engagemang till sin arbetsplats 

är sammankopplat med en bättre syn på sin egen hälsa (Petrén et al., 2005).  

Kontroll av arbetsresurser är associerade med engagemang. De tandläkare med bra kontroll 

på arbetsresurser är bättre på att hantera höga krav (Hakanen, Bakker & Demerouti, 2005).  

I en svensk studie om tandläkares upplevelse av krav framkom att de tandläkare som 

upplevde höga fysiska krav upplevde även en stor arbetsbörda och även de högsta 

psykosociala kraven. Trots upplevelsen av höga fysiska och psykiska krav, stor arbetsbörda 

och låg möjlighet att påverka beslut så upplevde de ett starkt socialt stöd. Att vara social, 

aktiv och optimistisk kan ha positiva effekter på hur olika situationer hanteras (Rolander, 

Stenström & Jonker, 2008). En annan svensk studie kom fram till att kliniker med runt 20 

anställda samt en lika fördelning mellan antalet tandhygienister och tandläkare upplevde 

högre psykiska krav och mer sömnproblem (Rolander et al., 2016).  

 

Klinikens storlek påverkar upplevelsen av stöd. Större kliniker rapporterade mer 

känslomässigt och praktiskt stöd i jämförelse med mindre kliniker. Praktiskt stöd minskade i 

direkt korrelation med klinikens storlek.  En ökning av känslomässigt stöd var om 

tandläkarna spenderade tid tillsammans på fritiden (Berthelsen, Hjalmers & Söderfeldt, 

2008).  
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I Rolander et al. (2016) studie från Sverige framkom att mindre än tre procent upplevde 

bristande stöd från kollegor.  

Salutogenesis och Sence of Coherence (SOC) 

Salutogenes kommer från italienska och grekiska ord och betyder hälsans ursprung 

(Antonovsky, 2005). Ur denna teori har en modell utvecklats, känsla av sammanhang eng. 

Sence of Coherence (SOC). SOC-Modell fokuserar på vilket sätt en individ hanterar olika 

faktorer och situationer de ställs inför i livet, hur en individ bemöter och hanterar yttre/inre 

stimuli, så kallade stressorer. Stressorer kallas de yttre/inre stimuli som det inte finns en 

omedelbar respons på. Exempelvis livshändelse-stressorer som förökning i familjen, 

skilsmässa, gå i pension, stora personliga framgångar. I det salutogena synsättet betraktas inte 

stressorer negativt utan som en resurs till förbättring, att lokalisera de stressorer som leder till 

positiva hälsoeffekter (Antonovsky, 2005). 

SOC är indelat i tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet syftar att upplevelsen av inre och yttre stimuli är tydlig, strukturerad och 

sammanhängande. Hanterbarhet är till vilken grad ens egna resurser kan möta stimuli. 

Meningsfullhet handlar om vikten av att känna delaktighet, ha en känslomässig innebörd. 

Sammanfattningsvis att göra stressorer begripliga, hanterbara utifrån ens egna tillgängliga 

resurser samt att de är värda sitt engagemang (Antonovsky, 2005). 

Arbeta salutogent 

För att arbeta salutogent på en arbetsplats krävs arbete på alla nivåer, både organisatoriska, i 

grupp samt på individnivå. Att se möjligheter i organisationen, arbetsgruppen och den 

enskilde arbetstagaren och att alla har ansvar för varandra (Winroth, 2015). Varje arbetsplats 

är unik med olika grundförutsättningar och samtliga nivåer är beroende av varandra, 

organisationsnivån är beroende av grupp och individnivå. Gruppnivå påverkas av faktorer i 

omgivningen som exempelvis sociala och ekonomiska faktorer. På individnivån finns 

individuella faktorer som fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar hälsan.  
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Hälsa kan ses som en resurs på en arbetsplats och kan utvecklas i det hälsofrämjande arbetet 

(Winroth, 2015). Hälsofrämjande arbete handlar om att sätta frågor i ett sammanhang och 

göra dem mer begripliga och meningsfulla för arbetsplatsen. Beskriva och analysera hur 

situationen ser ut för tillfället, med fokus på det som fungerar, vilka mål som ska uppnås, 

vilka resurser finns tillgängliga samt hur ska förändringen gå till. Delaktighet är en viktig 

faktor i ett lyckosamt hälsofrämjande arbete och anknytningen till SOC med dess tre 

komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Winroth, 2015).  

 

Det ska vara en naturlig del på en arbetsplats att systematiskt och regelbundet arbeta med 

arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2018). En svensk studie om tandvårdspersonal fann ett 

samband mellan bra psykosocial hälsa och en positivare syn på arbetsplatsen (Lindmark, 

Wagman, Wåhlin & Rolander, 2018). Det finns en direkt länk mellan individen, privatlivet 

och arbetslivet. Exempelvis kan en bra dag på jobbet resultera i att vara bättre rustad att 

hantera olika situationer i privatlivet och även det omvända (Bringsén et al., 2012). Stressorer 

inom tandvården kan vara lika relaterat till patientbehandling som ekonomiska krav från 

organisationen eller den egna osäkerheten om den professionella rollen. Studier har påvisat 

att ett salutogent arbetssätt med SOC som riktlinje är en bra metod för att hantera olika 

händelser dels hos den enskilde arbetaren men även inom organisationen (Rabin, Matalon, 

Maoz & Shiber, 2005).  

 

En enkätundersökning kan ge en bra överblick av en arbetsplats (Winroth, 2015). En enkät 

med ett salutogent perspektiv som mätinstrumentet Work Experience Measurement Scale 

(WEMS) kan sammanställa upplevelsen av arbetsplatsen och ge indikationer om tillgängliga 

resurser och styrkor, samt utgöra en utgångspunkt i utvecklingen av arbetsplatsen (Nilsson, 

2010; Nilsson, Andersson & Ejlertsson, 2013). WEMS har visat sig vara användbar på 

arbetsplatser där olika professioner och åldrar samarbetar (Andruskienè et al., 2016; Nilsson, 

Andersson & Ejlertsson, 2013). Med argumentation från föregående fakta, har föreliggande 

studies inriktning varit att studera en specifik studiepopulations upplevelse av arbete och 

arbetsplats ur ett salutogent perspektiv. 
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Syfte 

 
Syftet med studien är att över tid och utifrån en salutogen ansats undersöka tandhygienister 

och tandläkares upplevelse av arbete och arbetsplats i en region i sydöstra Sverige, mätt med 

Work Experience Measurement Scale (WEMS), samt relationen mellan nöjdhet avseende 

arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö och fysiska och psykiska krav på arbetsplatsen. 

 

Frågeställningar 

1. Har upplevelse av arbete och arbetsplats förändrats mellan 2012 och 2014? 

2. Finns det ett samband mellan positivare upplevd nöjdhet avseende 

arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö (WEMS), och med lägre grad av upplevd 

arbetsförmåga avseende fysiska och psykiska och krav på arbetsplatsen? 
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Metod 

Design 

Kvantitativ longitudinell prospektiv observationsstudie. Tandhygienisterna och tandläkarna 

har inte deltagit i någon intervention utan avsikten är att beskriva och jämföra yrkesgrupperna 

över tid avseende självrapporterad upplevelse av arbete och arbetsplats (Billhult & 

Gunnarsson, 2012a). 

Studiepopulation  

Underlaget baseras på en studiepopulation av de tandhygienister och tandläkare inom 

Folktandvården i en region i sydöstra Sverige som under år 2012 och 2014 som besvarade en 

webbaserade enkät om upplevelser av arbete och arbetsplats. Samtliga (N=486) individer från 

26 Folktandvårdskliniker erbjöds att deltaga i studien 2012. Totalt svarade 277 individer år 

2012 och 301 individer svarade år 2014. Av dessa var det 72 tandhygienister och tandläkare 

som svarade båda åren, varav 24 tandhygienister respektive 48 tandläkare. Föreliggande 

studie baseras på ett konsekutivt urval där endast de tandhygienister och tandläkare som 

svarade både år 2012 och år 2014 på enkäten (n=72) som deltar i den statistiska analysen 

(Billhult & Gunnarsson, 2012b). 

Datainsamling 

Insamlad data är en del av en longitudinell studie och delar av grundmaterialet har använts i 

andra studier (Lindmark et al., 2018; Rolander et al., 2016). Deltagandet var frivilligt och 

samtliga deltagare fick muntlig information om studien av klinikledningen för respektive 

klinik. EsMaker NX3 (webb enkätens programvara) skickades som länk i e-postmeddelande 

till Folktandvårdsklinikerna i vald region under perioden November 2012 till Januari 2013 

samt motsvarande tid år 2014. Vid behov skickades en påminnelse tre veckor efter första 

utskicket och ytterligare en påminnelse efter sex veckor.  
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I föreliggande studie har en sekundär data analys används då syftet med denna uppsats inte är 

densamma som syften i de tidigare genomförda studierna från samma datamaterial (DePoy & 

Gitlin, 1999).  

Datainsamlingsinstrument 

Studien bygger på insamlad data från Work Experience Measurement Scale (WEMS) 

webbaserad enkät (Nilsson, 2010).  

De två frågorna om fysiska och psykiska krav samt frågan om arbetstillfredsställelse och 

nöjdhet specificeras enligt nedan; 

- “Hur bedömer Du Din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de fysiska krav som 

arbetet ställer?” 

- “Hur bedömer Du Din nuvarande arbetsförmåga vara i förhållande till de psykiska krav som 

arbetet ställer?” 

-“Om Du tänker på allt som har med Din arbetstillfredsställelse och Din arbetsmiljö att göra, 

hur nöjd skulle Du säga att Du är?” 

De två frågorna om fysiska och psykiska krav är indelad i en femgradig likertskala med 

graderna “Mycket god” till “Mycket dålig”. Frågan arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö är 

indelad i en 10 gradig likertskala från “Mycket nöjd” till “Inte särskilt nöjd”. Höga 

indexvärden indikerar en positivare upplevelse.  

Förutom WEMS frågeformulär ingick även frågor om kön, ålder och antal år som 

yrkesverksam.  

The Work Experience Measurement Scale (WEMS) 

The Work Experience Measurement Scale (WEMS) beskrivs i en avhandling från 

Kristianstad (Nilsson, 2010). Mätinstrumentet är ett multidimensionell kvantitativt verktyg 

som utgår från ett salutogent perspektiv för att mäta upplevelsen av arbete och arbetsplats 

samt är utvecklat för att ge möjlighet att identifiera styrkor och resurser på arbetsplatsen 

(Nilsson, 2010; Nilsson, Andersson & Ejlertsson, 2013).  
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Enkäten är indelad i sex kategorier med tre till sju påståenden inom varje kategori, totalt 32 

påståenden. Kategorierna är som följande; stödjande arbetsförhållanden, individuella inre 

upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och förändringsarbete. Varje fråga 

är positivt ställd och är indelad enligt likert skalan och kan ge som högst värde sex 

“instämmer helt” och som minst värde ett “tar helt avstånd” (Nilsson, 2010). Totala index 

intervallet för samtliga påståenden ligger mellan 32-192 och högre värde indikerar positivare 

upplevelse av arbete och arbetsplats (Nilsson et al., 2013; Nilsson, Bringsén, Andersson & 

Ejlertsson, 2010). 

Frågorna utgör en bred bas för att mäta upplevelsen av arbete och arbetsplats och anses ha 

hög validitet (Nilsson, 2010; Nilsson et al., 2013; Nilsson et al., 2010). WEMS enskilda 

frågor presenteras i sin helhet i Tabell 2. 

Databearbetning 

För statistisk dataanalys användes datorprogrammet IBM Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS Statistics), version 25. Samtliga deltagare var avidentifierade och kodade 

inför dataanalysen. Icke-parametriska data analys metoder användes till största del i studien 

på grund av ordinal skala, liten datamängd samt att 2012 data ej var normalfördelad 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003; DePoy & Gitlin, 1999). Till analysen av de enskilda 

frågorna statistiska skillnad mellan åren samt skillnader mellan WEMS kategorier användes 

den parametriska dataanalysen paired samples t test. 

 

Deskriptiv data analys användes till att beskriva populationen, WEMS samt specifika frågor i 

WEMS. Samtlig data analys är baserad på N=72. Bakgrundsvariabler som ålder och kön 

användes ej i korrelationsanalysen då de ej är representativa för syftet, men presenteras i 

resultatet för beskrivning av populationen. För att besvara syftet och beskriva WEMS 

svarsstatistik, för respektive år, användes deskriptiv data analys och presenteras i början av 

resultatet i tabell och löpande text för att kartlägga de faktorer som påverkar upplevelsen av 

arbete och arbetsplats som positivt (Billhult & Gunnarsson, 2012c; DePoy & Gitlin, 1999).  
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För att analysera skillnader i WEMS mellan år 2012 och 2014 användes Wilcoxons signed 

rank test som statistisk analys. Det totala sammanlagda medel indexvärdet i WEMS för 

respektive år ställdes mot varandra (Vejde, 2012). P-värde <0,05 beaktades som statistisk 

signifikant säkerställt. 

 

För analys av sambandet mellan frågorna nöjdhet med arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö, 

och fysiska respektive psykiska krav, utfördes Spearman rho korrelationsanalys, en för varje 

år och fråga. Styrkan på sambandet mellan variablerna är korrelations måttet, som sträcker sig 

mellan -1,0 till +1,0 där +1,0 motsvarar ett starkt positivt samband. Med ett starkt positivt 

samband menas att en förändring i en variabel motsvarar en lika stor förändring i den andra 

variabeln i samma riktning (DePoy & Gitlin, 1999). Värden mellan +0-0,39 anses ha ett svagt 

samband, +0,4-0,59 ett moderat samband och över +0,6 ett starkt till mycket starkt samband 

(Statstutor, 2018). Desto närmare värdet +1,0 desto starkare är sambandet mellan variablerna 

(DePoy & Gitlin, 1999).  

Etiska aspekter 

Föreliggande studie baseras på data som ingår i en tidigare genomförd webbaserad 

undersökning vilken är godkänd av Etikprövningsnämnden i Linköping (ref. no: 

2012/186-31). Data som används är avidentifierad och enbart de variabler som kan knytas till 

föreliggande studie analyserades.  
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Resultat 

Studiepopulation 

Totalt svarade 72 på WEMS enkät både år 2012 och 2014, av dessa var det 24 

tandhygienister (33,3 %) och 48 tandläkare (66,7 %). Samtliga 72 tandhygienister och 

tandläkare deltog i alla analyser i resultatet n=72. Av de svarande var 53 kvinnor (73,6 %) 

och 19 män (26,4 %). Medelålder 2012 var 48,5 år (SD 11,87) och varierade mellan 25 till 65 

år. Åldersintervallet 2014 var mellan 27 till 67 år och medelålder var 50 år (SD 11,74). 

 

Upplevelse av arbete och arbetsplats (WEMS) 2012 och 2014  
Resultatet noterade generellt höga medel indexvärden i WEMS under båda åren. WEMS år 

2012 hade ett totalt medelvärde för samtliga frågor på 146,57 (SD 19,8) och år 2014 hade ett 

totalt medelvärde på 136,49 (SD 21,1), högsta möjliga värde var 192 och lägsta 32.(Tabell 1).  

Statistisk analys i Wilcoxon signed rank test visade att 2012 hade statistisk signifikant högre 

och fler positiva värden i WEMS än 2014 (p<0,01). 51 individer svarade mindre positivt år 

2014 än år 2012 och endast 19 individer år 2014 svarade mer positivt än under 2012. Två 

individer angav samma svar båda åren. 

Det fanns statiskt säkerställda skillnader mellan åren i de enskilda kategorierna. 2012 hade 

högre medel indexvärde i samtliga kategorier. Som mest skilde det 2,3 i index medelvärde i 

kategorin “ledarskap” mellan åren (p<0,013). “Individuella upplevelser” hade en skillnad i 

medel indexvärde mellan åren på 1,4 (p<0,001) och “tidsupplevelse” 0,8 (p<0,04).  

Ingen statistisk signifikant skillnad analyserades i kategorin “Stödjande arbetsförhållande” 

(p<0,12). Det fanns inga skillnader i medel indexvärde mellan 2012 och 2014 i kategorin 

“förändringsarbete”. (Tabell 1). 
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Tabell 1. Work Experience Measurement Scale (WEMS) totala medel indexvärde och de 
enskilda kategorierna samt lägsta och högsta angivna värden 2012 och 2014 

 

Min/Max 
värden 
2012 

 
Medelvärde 

2012 
SD 

2012 

Min/Max 
Värden 

2014 
Medelvärde 

2014 
SD 

2014 p-värde 

WEMS  
(Min/Max av möjliga värden) 84/181 146,57 19,78 82/183 136,49 21,085 <0,01* 

Stödjande arbetsförhållande (7/42) 18/42 34,2 4,9 14/42 33,1 5,8 ns 

Förändringsarbete (6-36) 6/35 23,5 7,8 6/35 23,5 7,3 ns 

Individuella upplevelser (6-42) 18/36 30,4 4,1 19/36 28,9 4,1 <0,001* 

Självbestämmande (4-24) 4/23 16,4 3,9 4/24 14,9 4,6 <0,001* 

Tidsupplevelse (3/18) 3/17 10,8 3,7 3/16 9,9 4,0 0,038* 

Ledarskap (6/36) 6/36 28,2 5,8 6/36 25,9 6,7 0,013* 

*P<0,05, ns= no significant. SD = Standard Deviation. Analys baserat på hela studiepopulationen n=72 
 

Medel indexvärdet på varje enskild fråga 2012 varierade mellan 3,44 och 5,51 och under 

2014 varierade medel indexvärdet mellan 3,07 och 5,43. Ett högt värde (6,0) indikerar en 

positivare upplevelse. (Tabell 2).  

Liknande frågor fick höga respektive låga indexvärden vid båda mättillfällena. Den frågan 

som fick högst värde båda åren var “jag utför det arbete jag är utbildad för”, högst år 2012 

med 5,51 i medel indexvärde och 5,43 år 2014. Frågan “mitt arbete känns meningsfullt” hade 

näst högst medel indexvärde år 2012 med 5,37, och även år 2014 fick den näst högst medel 

indexvärde med 5,33. 

Frågan “jag hinner utan tidspress” fick lägst medel indexvärde både 2012 och 2014 med 3,44 

respektive 3,07. Samtliga frågor i kategorin “tidsupplevelse” hade under 2012 och 2014 ett 

medel indexvärde <3,75. (Tabell 2). 

Endast i kategorin “självbestämmande” hade 3 av 4 frågor högre medel indexvärden 2014 än 

2012. Trots att majoriteten av frågorna hade högre värden 2014 blev det totala medel 

indexvärde för kategorin “självbestämmande” högre 2012, en skillnad på 1,4 i medel 

indexvärde (p<0,001). (Tabell 1). 
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Tabell 2. Medel indexvärde för varje enskild fråga i Work Experience Measurement Scale 

(WEMS) 2012 och 2014, samt lägsta och högsta inrapporterade värden för respektive år 

WEMS 
Medelvärde 
2012 (SD) 

Min- 
Max 
2012 

Medelvärde 
2014 (SD) 

Min- 
Max 
2014 P-värde 

Stödjande arbetsförhållande      

Vi uppmuntrar och stödjer varandra på mitt arbete 5 (0,9) 3-6 4,9 (1,2) 1-6 0,282 

Det är en god stämning på min arbetsplats 5,2  (0,9) 1-6 4,9(1,1) 2-6 0,117 

Jag tycker att vi har väl fungerande rutiner på mitt arbete 4,8 (0,9) 1-6 4,9 (0,9) 2-6 0,526 

Jag får ”feedback” på det arbete jag utför 4,3 (0,9) 3-6 4,1 (1,0) 2-6 0,321 

Jag trivs på min arbetsplats 5,3 (0,9) 3-6 5,1(0,9) 2-6 0,254 

Jag tycker att min arbetsgivare satsar på min hälsa 4,6 (1,0) 1-6 4,3 (1,4) 1-6 0,048* 

Jag får råd och praktisk hjälp av andra när jag behöver det 5,1 (1,0) 1-6 4,9 (1,1) 1-6 0,121 

Inre Individuella upplevelser      

Mitt arbete känns meningsfullt 5,4 (0,8) 3-6 5,3(0,8) 2-6 0,708 

Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete 4,9 (1,0) 1-6 4,7 (1,0) 1-6 0,052 

Mitt arbete är varierande 4,9 (10) 3-6 4,5 (1,1) 1-6 0,003* 

Jag utför det arbete som jag är utbildad för 5,5 (0,9) 1-6 5,4 (0,9) 2-6 0,483 

Jag går till arbetet med glädje 4,9 (1,1) 3-6 4,6 (1,2) 1-6 0,007* 

Mitt arbete är en stor utmaning för mig 4,8 (0,9) 3-6 3,4 (1,4) 1-6 0,004* 

Självbestämmande      

Jag bestämmer själv när olika uppgifter skall utföras 3,9 (1,1) 1-6 3,9 (1,4) 1-6 0,001* 

Jag bestämmer själv vad som skall utföras i mitt arbete 4,2 (1,3) 1-6 4,4 (1,4) 1-6 0,028* 

Jag bestämmer själv hur mitt arbete skall utföras 4,6 (1,1) 1-6 3,3 (1,4) 1-6 0,089 

Jag bestämmer själv mitt arbetstempo 3,6 (1,2) 1-6 4,4 (1,1) 1-6 0,005* 

Tidsupplevelse      

Jag hinner utan tidspress 3,4 (1,4) 1-6 3,1 (1,5) 1-6 0,029* 

Jag hinner oftast avsluta en arbetsuppgift innan nästa behöver 
påbörjas 3,6 (1,2) 1-6 3,3 (1,4) 1-6 0,074 

Jag behöver sällan stanna kvar efter arbetstid 3,8 (1,5) 1-6 3,6 (1,6) 1-6 0,291 

Ledarskap      

Chefen finns tillgänglig när jag behöver det 4,7 (1,1) 1-6 4,0 (1,5) 1-6 0,001* 

Chefen är bra på att skapa intresse och engagemang för 
arbetsuppgifterna 4,4 (1,1) 1-6 4,0 (1,5) 1-6 0,017* 

Chefen medverkar till att arbetsuppgifterna blir rättvist fördelade 4,4 (1,2) 1-6 4,2(1,3) 1-6 0,098 

 



Chefen tar upp saker till diskussion med arbetsgruppen innan 
viktiga beslut fattas 4,6 (1,2) 1-6 4,4 (1,4) 1-6 0,236 

Chefen har förmåga att fatta egna beslut vid behov 5,0 (1,2) 1-6 4,7 (1,3) 1-6 0,162 

Chefen ser till att information om verksamhetens mål och 
visioner blir tillgängliga för arbetsgruppen 5,2 (1,1) 1-6 4,8 (1,2) 1-6 0,039* 

Förändringsarbete      

Förändringsarbetet präglades av en öppen dialog 4,5 (1,3) 1-6 4,2 (1,3) 1-6 0,098 

Förändringsarbetet var ett resultat av arbetsgruppens behov eller 
önskemål 4,3 (1,3) 1-6 3,7 (1,4) 1-6 0,001* 

Förändringsarbetet kändes meningsfullt 4,5 (1,1) 1-6 3,7 (1,4) 1-6 0 

Förändringsarbetet präglades av delaktighet 4,4 (1.6) 1-6 3,9 (1,4) 1-6 0,006* 

Jag kände trygghet i arbetet med förändringsarbetet 4,4 (1.1) 1-6 3,9 (1,3) 1-6 0,008* 

Jag fick bra information om förändringsarbetet 4,5 (1,3) 1-6 4,2 (1,2) 1-6 0,101 

*Signifikant P<0,05. SD = Standard Deviation. Analys baserat på hela studiepopulationen n = 72 

Upplevd nöjdhet och fysiska krav 

Majoriteten (86,1 %) av tandhygienisterna och tandläkarna svarade “mycket god” eller 

“ganska god” avseende upplevd nöjdhet med sin arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö i 

förhållande till fysiska krav 2012. Endast 1,4 % svarade “ganska dålig”. 

 År 2014 låg den gemensamma siffran på 83,3 % för både tandhygienister och tandläkare. 

Även detta år svarade endast 1,4 % att de upplevde nöjdheten med sin arbetstillfredsställelse 

och arbetsmiljö som “ganska dålig”. 
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Upplevd nöjdhet och psykiska krav 

År 2012 bedömde 81,9 % av tandhygienisterna och tandläkarna sin nöjdhet med 

arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö i förhållande till psykiska krav som “mycket god”  

till “ganska god”. Närmare en femtedel (18,1 %) svarade att den var “någorlunda”, ingen 

svarade att den var “ganska dålig” under 2012. 

Av de tillfrågade under 2014 bedömde 87,5 % sin nöjdhet med arbetstillfredsställelse och 

arbetsmiljö vara “mycket god” till “ganska god” i förhållande till psykiska krav, 4,2 % 

bedömde den “ganska dålig”. 

Sambandsanalyser mellan nöjdhet i relation till fysiska och psykiska krav och 

Work Experience Measurement Scale (WEMS) 

 
Tabell 3. Korrelationsmått: styrkan av sambandet mellan nöjdhet med arbetstillfredsställelse 

och arbetsmiljö i relation till fysiska och psykiska krav 2012 och 2014 

 
Nöjdhet 
2012 

Fysiska 
krav 2012 

Psykiska 
krav 2012 

Nöjdhet 
2014 

Fysiska 
krav 2014 

Psykiska 
krav 2014 

Nöjdhet  
2012 1 ,401* ,428* ,466* 0,232 0,193 

Fysiska krav 
2012 ,401* 1 ,591* ,312* ,572* ,365* 

Psykiska krav 
2012 ,428* ,591* 1 ,335* ,516* ,442* 

Nöjdhet  
2014 ,466* ,312* ,335* 1 ,365* ,458* 

Fysiska krav 
2014 0,232 ,572* ,516* ,365* 1 ,631* 

Psykiska krav 
2014? 0,193 ,365* ,442* ,458* ,631* 1 

* Signifikant korrelation P<0.01. Analys baserat på hela studiepopulationen n=72 
 
Tabell 3 visar sambandet för respektive år mellan positivt upplevd nöjdhet i förhållande till 

arbetsförmåga och lågt upplevda fysiska och psykiska krav. Ett samband (<0,39 = svagt 

samband, >0,4-0,59 moderat samband) indikerar mer upplevd nöjdhet och lägre krav.  
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Ett moderat signifikant samband (p<0,01) analyserades mellan bedömningen av 

arbetsförmågan i förhållande till fysiska och psykiska krav och med frågan gällande nöjdhet 

med arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö under år 2012. Ett moderat samband analyserades 

mellan bedömningen av arbetsförmåga i förhållande till lägre fysiska och lägre psykiska krav 

(p<0,01). De som bedömde lägre upplevda fysiska krav upplevde även låga psykiska krav. 

Statistisk analys för 2014 visade ett svagt signifikant samband mellan lägre upplevd fysiska 

krav och positivt upplevd nöjdhet (p<0,002). Ett moderat samband mellan lägre upplevd 

psykiska krav och höga värden gällande nöjdhet med arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö 

2014 (p<0,01). Starkast samband 2014 var mellan de med bedömningen av lägre fysiska och 

psykiska krav (p<0,01). (Tabell 3). 

 

Tabell 4. Korrelationsmått: styrkan av sambandet mellan Work Experience Measurement Scale 
(WEMS) och nöjdhet med arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö, 2012 och 2014.  

 WEMS 2012 Nöjdhet 2012 WEMS 2014 Nöjdhet 2014 

WEMS 2012 1 ,430** ,499** ,365** 

Nöjdhet 2012 ,430** 1 ,294* ,466** 

WEMS 2014 ,499** ,294* 1 ,503** 

Nöjdhet 2014 ,365** ,466** ,503** 1 

** Signifikant korrelation p<0.01, * Signifikant korrelation p<0.05. Analys baserat på hela studiepopulationen n=72 

 

Statistisk analys för 2012 visade en moderat korrelation mellan positiva svar i WEMS och 

positiva svar gällande nöjdhet med arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö (p<0,01).  Även 

2014 visade en moderat signifikant positiv korrelation mellan hur nöjda deltagarna var med 

sin arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö i förhållande till det sammanlagda indexvärdet i 

WEMS (p<0,01). (Tabell 4). 
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Diskussion 

I resultatet framkom en positiv bild, med  höga värden i WEMS, av hur tandhygienister och 

tandläkare upplevde sin arbetsplats år 2012 och 2014 i den specifika regionen.  

En signifikant skillnad i medel indexvärde i WEMS mellan år 2012 och år 2014 framkom, 

med mer positiva värden år 2012 vilket innebär att signifikant fler hade en positivare 

upplevelse av arbete och arbetsplats 2012 jämfört med 2014.  

Majoriteten av tandhygienisterna och tandläkarna bedömde sin nöjdhet med 

arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö i förhållande till fysiska och psykiska krav som 

“ganska god” till “mycket god” både år 2012 och 2014. Det fanns ett svagt till medelstarkt 

signifikant samband mellan variablerna. 

I analys vid båda mättillfällena fanns en signifikant korrelation mellan positiva svar i WEMS 

och positiva svar gällande nöjdhet med arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. 

Resultatdiskussion 

På grund av studie populationens omfattning samt en kort uppföljning på två år får resultatet 

av undersökningen tolkas med viss försiktighet. Men resultatet visar hur tandhygienister och 

tandläkare upplevde sitt arbete och arbetsmiljö över tid i den specifika regionen. 

Generellt angav båda yrkeskategorierna positiva svar av sina arbetsplatser med medel 

indexvärden >3,0 för samtliga frågor i WEMS. Det ger en positiv bild av att det finns bra 

med resurser att tillgå inför eventuella förändringsarbeten i regionen. Bland annat genom att 

kategorierna kan komplettera varandra. “Tidsupplevelse” var den kategori där flest uppgav 

lägre värden under båda åren <3,8. En studie med WEMS utförd i Litauen framkom att 

kategorin “tidsupplevelse” fick höga positiva värden trots att flera av de deltagarna hade flera 

jobb. Där var fördelningen mellan klinisk patienttid och administration bra disponerad vilket 

positivt ökade deras WEMS svar i kategorin “tidsupplevelse” (Andruskienè et al., 2016). I 

Sverige har den administrativa biten ökat och fördelningen mellan patienttid och 

administration är ej optimal (Marklund, 2010). Att sätta in hälsofrämjande resurser till 

kategori “Tidsupplevelse” bör kanske ligga i intresse för organisationen i regionen. 
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Signifikant skillnad i WEMS svaren uppmättes mellan testtillfällena, dock framkommer inte 

information om bakomliggande orsaker till förändringens dignitet eftersom eventuella 

orsaker till förändringen är inte insamlade i studiematerialet. Ingen intervention användes 

mellan 2012 och 2014 och differensen, signifikant eller ej, har tyvärr mindre betydelse när 

eventuella orsaker ej framkommer. Men syftet med denna studie var att studera förändringar i 

en specifik studiepopulation över tid och inte förändringens orsak.  

 

I studien deltog 26 olika kliniker, som bara kan antas ha olika storlek gällande antal anställda. 

I tidigare studier har skillnader gällande antal anställda på kliniken påverkat kategorin 

“Stödjande arbetsförhållande”. Exempelvis framkom i en dansk studie att tandläkare som 

arbetade på större kliniker uppgav mer praktiskt och känslomässigt stöd från sina kollegor än 

tandläkare arbetande på mindre kliniker (Berthelsen et al., 2008). I en annan studie utförd av 

Lindmark et al. (2018) framkom ingen skillnad i kategorin “Stödjande arbetsförhållande” 

mellan kliniker med mindre än 10 anställda jämfört med de med mer än 20 anställda. WEMS 

svarsstatistik i föreliggande studie är inte representativt för varje enskild klinik men syftet 

med studien var en sammanställning av regionen och inte enskilda kliniker. Men om 

deltagande kliniker hade velat utforma hälsofrämjande program för varje enskild klinik hade 

separata analyser givit mer specifika värden för respektive klinik och inom WEMS sex olika 

kategorier. Dock ansågs detta ej relevant inför denna studie på grund av att resultatet skulle 

ha baserats på för få deltagare.  

 

Liknande frågor och kategorier i WEMS fick höga respektive låga poäng båda åren. Den 

kategorin det skilde sig minst, som för övrigt hade exakt samma medel indexvärde båda åren 

var “förändringsarbete”. En av frågorna i den kategorin handlade om delaktighet där 2012 

hade ett medel indexvärde på 4,4 respektive 3,9 år 2014. Vikten av delaktighet är 

återkommande i det salutogena perspektivet (Winroth, 2015). I kategorin “tidsupplevelse” 

hade samtliga frågor under 2012 och 2014 ett medel indexvärde < 3,8 vilket var det lägsta 

medel indexvärdet. Kategorin “Ledarskap” var den kategorin som det skilde sig mest med 2,4 

sämre medel indexvärde år 2014 jämfört med år 2012. 
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I 3 av 4 frågor i kategorin “självbestämmande” framkom de enda frågorna med mer positiva 

upplevelser 2014 än under 2012. Bidragande orsaker till förändringen exempelvis chefsbyte 

eller ändrade villkor i organisationen framkommer ej i denna studie.  

Eftersom “ledarskap” och “självbestämmande” påminner vara varandras motsatser hade det 

varit intressant att gå tillbaka i tiden och utvärdera vad i respektive kategori som påverkat den 

förändring resultatets analys visade. Till framtida studier med WEMS kan denna utvärdering 

göras i direkt anslutning till studien. Detta genom att titta över vilka resurser som finns 

tillgängliga på arbetsplatsen och hur dessa kan användas till att hantera den stressor i den 

kategorin som avviker mest (Winroth, 2015). Det hade varit intressant om kvalitativa 

salutogena studier utförts efter eller i samband med undersökningen då kanske orsaker till 

förändringen framkommit.  

 

Ett exempel finns i Petréns et al. (2005) där resultatet visade att tandhygienister som 

rapporterar mer än 10 sjukdagar per år var mer benägna och motiverade att förändra sin 

arbetssituation. Därmed kan uppmärksammandet av antal sjukdagar på arbetande 

tandhygienister tidigt väcka frågor om vad som kan behöva förbättras på arbetsplatsen 

(Petrén et al., 2005). Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsförhållandena anpassas till olika 

individers förutsättningar sett ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv (Tandvårdslagen, 1985; 

Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). Men detta kan vara svårt, individer kan ha olika syn på 

vad som anses påverka positivt i olika arbetssituationer. Exempelvis kan de båda motsatserna 

flexibilitet och stabilitet både påverka positivt och negativt (Bringsén et al., 2012). Det kan 

därför vara svårt att bedöma en arbetsplats enbart baserat på upplevelsen av den, när 

upplevelsen färgas av individens personlighet och erfarenhet och det styr sedan individens 

reaktion och handling (Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). Det blir en avvägning mellan 

subjektiv upplevelse och objektiva förhållanden. Det är viktigt att ha detta i åtanke innan ett 

salutogent projekt påbörjas (Bringsén et al., 2012; Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). 
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På grund av tidsbegränsningar fanns ej möjlighet till ytterligare analyser, exempelvis analys 

och utvärdering om ålder och arbetslivserfarenhet påverkar WEMS svarsstatistik. Tidigare 

studie där delar av samma datamaterial använts, visade att yngre tandvårdspersonal (>40 år) 

och de som arbetat mindre än 10 år generellt svarade mer positivt i WEMS. Samt att de med 

mer än 40 år arbetslivserfarenhet inom tandvården upplevde starkare SOC (Lindmark et al., 

2018). I Andruskienè et al. (2016) med WEMS som mätinstrument framkom att kvinnor som 

arbetat mer än 10 år var mer positivt inställda till sitt arbete och arbetsplats än sina yngre 

kollegor.  

 

Resultatet från denna studie visade att majoriteten av de tillfrågade upplevde låga fysiska och 

psykiska krav. Satt i relation till positivt upplevd nöjdhet med arbete och 

arbetstillfredsställelse fanns signifikant samband. Det resultatet motsägs av tidigare svensk 

studie av Rolander et al. (2008) där svenska tandläkare uppgav både höga fysiska och 

psykiska krav. I den studien diskuterades tandläkarnas stressiga och krävande arbetssituation 

som påverkande faktorer på resultatet. I det resultatet framkom även att socialt extroverta 

tandläkare med en positiv och optimistisk attityd hade positiv effekt på hur de hanterade 

händelser på arbetsplatsen. Där framkom vikten av att besitta ett starkt SOC. Hakanen et al. 

(2005) beskriver om vikten av kontroll. En bättre kontroll på sina arbetsresurser resulterade i 

bättre hantering av höga krav. 

Deltagarna i denna studie kan bara antas besitta ett starkt SOC i vissa frågor då delar av 

resultatet antyder att de tre komponenterna i SOC är uppfyllda. Exempelvis frågan “jag utför 

det arbete jag är utbildad för” fick högst medel indexvärde och kan falla in under 

komponenten hanterbarhet. Frågan “mitt arbete känns meningsfullt” fick näst högst medel 

indexvärde båda åren och kan vara påverkande faktor i komponenten meningsfullhet. 

Kategorin “förändringsarbete” var lika graderat vid båda mättillfällena vilket kan antyda på 

en stabilitet i organisatoriska frågor och kan påverka kategorin begriplighet. Huruvida om 

anställda i undersökt region besitter ett starkt SOC och bra utvecklade metoder för att hantera 

olika händelser och att det i sin tur påverkar hur de upplever fysiska och psykiska krav kan 

det bara spekuleras i. 
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SOC är inte konstant utan utvecklas och ökar över tid hos både män och kvinnor. Olika 

interventioner kan stärka SOC och därför kan det vara av fördel att regelbundet arbeta med ett 

salutogent perspektiv på arbetsplatsen för att kunna utveckla en inre starkare SOC hos 

personalen och inom organisationen (Eriksson, 2015a; Rabin et al., 2005).  

Metoddiskussion 

Totalt svarade 172 tandhygienister, tandläkare och tandsköterskor på enkäten både år 2012 

och 2014, av dessa valdes enbart tandhygienister (33 %) och tandläkare (66 %) ut till den 

statistiska analysen till föreliggande studie (n=72).  

Valet att bara använda sig av tandläkare och tandhygienister var att de ansågs ha liknande 

arbeten och ansvar. Både tandläkare och tandhygienister arbetar under legitimation vilket 

innebär ett vårdansvar. En legitimation är “....ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har 

den kompetens och lämplighet som krävs….Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan 

återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott” (Socialstyrelsen, 2018).  

Förutom Legitimation är liknande arbetsställning och ekonomiska krav från organisationen 

gemensamma faktorer. En skillnad mellan tandläkare och tandhygienister är att 

tandhygienister arbetar oftast ensam på behandlingsrummet, vilket kan påverka ergonomin 

(Candell & Engström, 2010). Tandsköterskor har oftast till skillnad från tandhygienister och 

tandläkare, mer rörelsefrihet och inga ekonomiska krav. Det finns profylax tandsköterskor 

men andelen ansågs låg och särskiljning mellan dessa från övriga tandsköterskor var ej 

möjlig, därför exkluderades hela kategorin tandsköterskor (100 individer).  

I övrigt har ingen hänsyn tagits ifall de inblandade tandhygienister och tandläkare haft andra 

arbetsuppgifter än traditionellt arbete, exempelvis “ledande roller” på kliniken. 

Valet av studiepopulation anses ej påverka resultatets överförbarhet till liknande 

konstellationer på mindre tandvårdskliniker och organisationer dock kan den totalt låga 

studiepopulationen påverka den generella överförbarheten till övriga regioner i Sverige 

(Priebe & Landström, 2014). Andelen tandhygienister och tandläkare var inte jämnt fördelat 

(24 respektive 48) och ej heller fördelningen mellan män och kvinnor  
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där kvinnorna var överrepresenterade (73,6 %) och det kan ha påverkat utfallet av resultatet. I 

både Andruskienè et al. (2016) samt i Lindmark et al. (2018) framkom att män generellt 

uppgav högre värden i WEMS än kvinnor. Även om överförbarheten till övriga regioner i 

Sverige minskar på grund av ojämn fördelning i yrkeskategori och kön representerar 

studiematerialet fortfarande den studerande regionen under 2012 och 2014. 

 

Statistiska analysmetoder var både icke parametriska och parametriska. Icke parametriska 

tester är den mindre kraftfulla av den inferentiella statistiken. Icke parametriska tester 

används enbart om de parametriska testernas krav (normalfördelad data, data på minst 

intervallnivå samt en homogen varians) ej blir uppfyllda (Depoy & Gitlin, 1999). Valet att 

använda både parametriska och icke parametriska tester var att liknande resultat framkom 

med båda metoderna och eftersom parametriska tester anses ha bättre förmåga att upptäcka 

signifikans valdes den parametriska analysen Paired samples t test till WEMS statistik, både 

vid analys av enskilda kategorierna samt enskilda frågor. Men på grund av lågt antal 

deltagare, variabler på ordinaldata samt att 2012 svarsfrekvens ej var normalfördelad valdes 

icke parametriska tester, i form av Wilcoxon signed rank test samt Spearman rho 

korrelationsanalys (Depoy & Gitlin, 1999). 

WEMS anses ha en hög validitet, detta på grund av att i utvecklandet av mätinstrumentet 

användes både kvantitativa och kvalitativa studier vilket ökar styrkan både gällande 

innehållsvaliditet och begreppsvaliditet (Nilsson et al., 2013; Gunnarson & Billhult, 2012).  

Enkätstudier som mäter upplevelser är mer komplicerade och svårare att uppnå god 

reliabilitet. En ökad risk för viss interbedömarreliabilitet vid analys finns när oerfarna 

analysera datamaterialet (Gunnarsson & Billhult, 2012). I Lindmark et al. (2018) studie 

visade WEMS ett medel indexvärde 144,3 vilket är en indikation att föreliggande studies 

resultatet ej avviker markant och detta minskar risken något för interbedömarreliabilitet 

(Gunnarsson & Billhult, 2012). 

 

Fördel med prospektiva longitudinella studier är faktabasen den bygger på. Exempelvis att 

fler studier går att genomföra genom att använda samma insamlat datamaterial men med olika 

syften, bland annat föreliggande studie och studie av Lindmark et al. (2018) samt  
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Rolander et al. (2016). En annan fördel är att kohorten går att följa upp vid senare tillfällen,  

detta ökar möjligheten att fortsätta studera tandhygienister och tandläkare över en längre 

tidsperiod och kan öka överförbarheten till andra regioner (Billhult & Gunnarsson, 2012a; 

Priebe & Landström, 2014). 

Denna studie studerade två yrkesgrupper i en region i Sverige. Ur ett framtidsperspektiv kan 

WEMS salutogena mätinstrument användas både på större organisationer men även på 

mindre kliniker. Enkäter kan ge en bra bild över det aktuella läget på en arbetsplats och vara 

en bra start på förändringsarbetet. Det kan ge indikationer på vad som fungerar och vilka 

faktorer som behöver förbättring och därmed ge en överblick på vad just den arbetsplatsen 

har för förutsättningar och resurser inför ett hälsofrämjande arbete (Winroth, 2015).  

 

Föreliggande studies huvudsyfte var att undersöka från ett salutogent perspektiv eftersom den 

kunskapen kan ge en inblick i de arbetsmiljörelaterade resurser tandhygienister och 

tandläkares arbetsplatser har. Målet med ett salutogent arbetssätt på arbetsplatsen är att 

förbättra arbetsmiljön genom att vårdpersonal får bättre förståelse för vilka resurser de själva 

och organisationen besitter (Winroth, 2015). I Reid Ponte, Kruger, DeMarco, Hanley och 

Conlin (2004) studie framkom att ett salutogent arbetssätt hos sjuksköterskor ökade deras 

individuella SOC vilket hade en positiv inverkan på vården till patienten.  

Winroth (2015) påpekar att det salutogena arbetssättet börjar hos den enskilde individen och 

det är den avgörande faktor hur väl ett hälsofrämjande arbete faller ut.  

Att använda WEMS enkät och dess salutogena perspektiv som en grund inför ett 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan öka möjligheten att förbättra arbetssituationen för 

tandhygienister och tandläkare (Eriksson, 2015b; Winroth, 2015).  

Slutsats 

Statistisk analys gav generellt en positiv bild av upplevelsen av arbete och arbetsplats i 

regionen med höga medel indexvärden vid båda mättillfällena. Majoriteten upplevde 

förhållandet mellan bedömningen av arbetsförmågan i förhållande till fysiska och psykiska 

krav och med nöjdhet med sin arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö vara god till mycket 

god. En signifikant försämring framkom i hur tandhygienister och tandläkare upplevde sitt  
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arbete mellan år 2012 och 2014, dock ska försämringens dignitet tas i beaktning på grund av 

kort uppföljningstid, ingen intervention och lågt antal deltagare. Orsaken till försämringen är 

ej utredd och till framtida studier med liknande frågeställningar och med ett salutogent 

perspektiv kan en kombination mellan WEMS och kvalitativ intervju vara kompletterande 

mätinstrument till varandra för att utreda orsaker till WEMS svarsstatistik.  
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