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Abstrakt 

Personal med god hälsa ökar sin kompetens på arbetet. En del av ansvaret för arbetstagares 

hälsa har arbetsgivare, då arbetsplatsen är viktig arena för hälsofrämjande. Tandvårdsyrket har 

höga krav men på arbetsplatser fungera hälsofrämjandet på olika sätt.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur tandvårdspersonal på en privat 

klinik upplever hälsofrämjande.  

Metod: en kvalitativ forskningsstrategi användes med en induktiv ansats. Åtta intervjuer 

genomfördes. Data analyserades med en manifest innehållsanalys  

Resultat: blev fyra kategorier identifierades: (1) Hälsa och personalinsatser på arbetsplats, (2) 

klinikorganisation och ledarskap, (3) arbetsklimat på tandvårdsklinik och (4) hälsofrämjande 

aktiviteter.  

Slutsatser: Tandvårdsprofessionella betonade att de har god hälsa. De ville visa att de var en 

liten grupp som underlättar hälsofrämjande. De tandvårdsprofessionella var stolta över sitt 

arbete och hade stort förtroende för hälsosam arbetsmiljö. Deltagarna tillät oss att förstå att de 

har en hög grad av delaktighet och egenmakt i all verksamhet, men även att de tar ansvar över 

sin egen hälsa, genom att upprätthålla en hälsosam arbetsplats och välfärd grupp tillsammans 

med sin ledare. Den anställdes upplevelse avslöjade likheter med tidigare forskning, men 

tidigare forskning hade inte specificerats för tandvårdsområdet. 

 

Nyckelord: Friskvård, tandvårdsklinik, ledarskap, hälsoansvar, tillförlitlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Staff with good health increases their competence at work. The employer has part of the 

responsibility for the health of workers, because the workplace is an important arena for 

health promotion. Dental professionals have high strains and the health promotion works in 

different in ways at workplaces. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate and understand how dental staff at a 

private clinic is experiencing health promotion. 

Method: a qualitative research strategy was used with an inductive approach. Eight interviews 

were conducted. The data were analyzed with a manifest content analysis. 

Results: four categories were identified (1) Health and human interventions in the workplace, 

(2) clinic organization and leadership, (3) working at the dental clinic and (4) health 

promotion activities. 

Conclusions: Dental Professional highlighted that they have good health. They wanted to 

show that they were a small group that facilitates health promotion. The dental professionals 

were proud of their work and had high confidence in healthy work environment. The 

participants allowed us to understand that they have a high level of participation and self-

governance in all activities, but even that they take responsibility over their own health, by 

maintaining a healthy workplace and welfare group together with their leader. The employee 

experience revealed similarities with previous research, but previous research had not been 

specified for the dental field. 

    

 

Keywords: Health and wellness, dental clinic, leadership, health responsibility, trustworthiness. 
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BAKGRUND 

Ottawadeklarationens slutdokument 1986 betonar om viktiga utvecklingsområden, en av 

dessa är hälsoutveckling (Burton, 2010). Efter detta kom en internationell rapport som 

redovisade om insatserna för hälso och sjukvården under de senaste 20 åren. Svensk Riksdag 

har antagit detta och pekar på 11 nationella målområden (Regeringens proposition, 2002). En 

av de 11 propositioner pekar på att målet för folkhälsan är ”En mer hälsofrämjande hälso och 

sjukvård”. Det publicerades under år 2007 och där ingår också en viktig del från 

Ottawamanifest.  Inramad i den kontext pågår i Sverige ett aktivt utvecklings arbete för 

sjukvård som prioriterar hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande.  

"Arbetslivet har en avgörande betydelse för folkhälsan" (Menckel, 2004, s.15). 

Folkhälsopolitiken är inriktad på ett väl fungerande arbetsvillkor som minskar den 

arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en förbättrad folkhälsa genom friska arbetsplatser 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  En trygg arbetsmiljö speglas på individens fysiska och 

psykiska hälsa och det garantera en frisk arbetsplats (Menckel, 2004). Hälsofrämjande arbete 

är betydelsefullt för individers hälsa och välbefinnande (Lindwall & Marklund, 2011) och 

summan av olika hälsofrämjande strategier möjliggör hälsosamma arbetsplatser (Angelöw, 

2002) 

Individen med god hälsa har kontroll och kompetens i sitt arbete, arbetsgivaren har en del i 

ansvaret när det gäller anställdas hälsa och utbildning (Åkerlind, et al., 2012). 

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja 

hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Trots detta stöd är 

fortfarande hälsoproblematik och sjukskrivning hög i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Det internationella 20-årsbeslutsdokumentet belyser också på att Sverige är ett land som 

arbetar hårt för folkhälsomålsinriktningen (Burton, 2010). Diskussion angående utveckling 

och målkonflikt finns fortfarande, där kravet på tillgänglighet och vårdbehov tränger undan 

det förebyggande arbetet, dock utifrån myndigheternas riktlinjer saknas fortfarande en tydlig 

vision som visar hur hälso och sjukvården måste utvecklas genom inriktning av 

hälsofrämjande och sjukförebyggande arbete. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är i 

sin tur beroende av mängden omgivningsfaktorer såsom politisk nivå, organisationskapacitet, 

personalkunskaper och allmänhetens uppfattning (Green & Tones, 2014). Vårdverksamhet 

och vårdpersonalen är direkt försjunken i hälsofrämjande och förbyggande arbete för 

befolkning, men det skulle vara intressant att titta på personalen när det gäller utförande av 
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deras hälsofrämjande och förebyggande roll inom deras organisation. 

Definition av Hälsa 

Det finns inte någon entydig definition av begreppet hälsa (Pellmer, Wramner, B. & 

Wramner, H. 2012). God hälsa inkluderar fysiskt, psykiskt och social välmående (Hansson, 

2004). Världshälsoorganisationen (WHO, 2010) definierar hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och social välbefinnande och ej blott bara frånvaro av sjukdom 

eller handikapp (Pellmer, Wramner, & Wramner, 2012). Hälsa innebär att man talar om resurs 

för att skapa friskfaktorer som möjliggör en god yttre miljö, bra bostadsmöjligheter, 

rekreationsmöjligheter och social gemenskap. Hälsa kan även ses som ett tillstånd av att vara i 

balans (Pellmer, et al., 2012). 

I förhållande mellan hälsa och sjukdom presenterar Eriksson (1990) en hälsokorsmodell. 

Denna modell beskriver fyra dimensioner av hälsa kopplat till medicin och individen. I 

korsets figur är fyra ändar belägna: sjuk, frisk, mår bra, mår dålig. Eriksson (1990) menar att 

det är individen själv som definierar sig inom dessa olika stadier. Att befinna sig längst ned i 

vänstra hörnet medför att individen har en diagnostiserad sjukdom samt upplever ohälsa. Om 

individen befinner sig i vänstra övre hörnet betyder det att individen kan vara sjuk men också 

må bra, dvs. kan ha en medicinsk ställd diagnos, men ändå uppleva hälsa och välbefinnande. 

Personen placerad längst upp till höger är helt frisk och mår bra. Placering längst ned i högra 

hörnet betyder att det är ett progressivt folkhälsoproblem såsom beteende eller psykisk 

problematik. Lindberg (2011) pekar på att det eventuellt kan handla om dolda 

sjukdomssymtom eller psykisk ohälsa och stressrelaterad problematik. Ofta har individen god 

fysisk hälsa men har svår psykisk eller social problematik (Hanson, 2004)  

 
Figur 1. Hälsokorset-Modell (Eriksson, 1990) 
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Folkhälsans bestämningsfaktorer 

Folkhälsans bestämningsfaktorer betyder olika faktorer i ständig växelverkan, såsom 

levnadsförhållanden, individens livsstil, förutsättningar att förstå hälsosamma beslut, 

befolkningens ålder, ärftliga förhållanden och resurser i samhället (Pellmer, et al., (2012). 

Det finns fyra olika nivåer av hälsans bestämningsfaktorer som kan påverka hälsan på positivt 

eller negativt sätt (Dahlgren & Whiteheads, 2007). I den första nivån finns faktorer som kön, 

ålder och ärftliga faktorer. Ett exempel är kvinnors högre arbetsbelastning i hemmet 

(Sandmark, 2011). I den andra nivån ingår individuella livsstilsfaktorer som rökning, kost, 

motion, alkohol, etc. Den tredje nivån innefattar samhälleliga och lokala nätverk som socialt 

stöd, sociala relationer och människor i närheten. I den fjärde nivån ingår levnadsvillkor och 

arbetsförhållanden såsom arbetsmiljö, utbildning, arbetslöshet, hälso- och sjukvård, bostäder, 

generell socioekonomisk status, kulturella och miljörelaterade faktorer, jämlikhet och social 

stabilitet i samhället, etc.  

Socioekonomiska hälsoskillnader samt arbetsmiljön har påverkan på psykosociala 

stressfaktorer (Lindberg, 2011). När stressfaktorer ökar kan detta medföra ökad sjukskrivning 

(Theorell, et al., 2013). Även personal som arbetar inom vård och omsorgssektorn tillhör de 

lägre socioekonomiska grupperna i samhället (Kristensson, 2012; Sandmark, 2011 ). Karasek 

& Theorell (1990, s.5) belyser att arbetsrelaterad psykisk och fysisk ohälsa innebär en stark 

riskfaktor för den allmänna hälsan. 

 

Figur 2. Bestämningsfaktorer av Hälsa (Dahlgren och Whiteheads, 2007) 

Krav, kontroll och stöd 

Luxembourg Deklaration on Workplace Health Promotion belyser på att i organisationen 

behövs en balans mellan krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen (Burton, 2010),  

Karasek & Theorell (1990) beskriver krav-kontroll- och stödmodell. Med krav menas yttre 

och inre krav på prestationer inom exempelvis arbetslivet. Kontroll innebär att individen skall 
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kunna hantera situationen. Modellen förklarar att arbetsstress uppstår när det finns höga krav 

och låg kontroll, då dessa har påverkan på hälsa och välbefinnande. Även arbetsstress eller 

arbetsrelaterad stress är en form av reaktion som uppstår när individen har arbetskrav som inte 

matchar dennes kunskaper, färdigheter och förmågor. Stöd är den faktor som möjliggör en 

välfungerande social omgivning för individen. Stöd kan komma t ex. från chef, 

arbetskamrater och familjen (Theorell, 2002). 

Krav, kontroll och socialt stöd främjar psykosocial hälsa, även egenmakt är en friskfaktor i 

arbetslivet som medför ansvar och diskretion för personalen (Folkhälsoguiden, 2012). Ökad 

egenkontroll och diskretion stödjer balans i arbetssituationen (Forsberg & Starrin, 1997). Ett 

lämpligt samförstånd mellan den anställde och arbetsgivaren att utöva kontroll över sitt arbete 

är en förutsättning för en hållbar organisation med friska anställda (Theorell, 2002).  

Sociala relationer på arbetsplatsen är viktiga eftersom dessa skapar en stödjande miljö för 

främjandehälsa. Etiska aspekter, respekt för alla medarbetare och stöd för en hälsosam livsstil 

bör råda som organisationens kultur. Personliga trakasserier, mobbing eller hotfulla beteenden 

på arbetsplatsen ger allvarliga hälsokonsekvenser hos individen, gruppen och organisationen 

(Hogh et al., 2012).  Inom organisationen är det viktigt att ledare och personal skapar bra 

sociala relationer som inverkar på arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010). En 

stor roll spelar ledarens kapacitet att hantera organisations utveckling (Åkerlind, et al., 2012). 

Stöd och hjälp av sina närmaste chefer förebygger rollkonflikter som vanligtvis uppstår inom 

vård och omsorgsarbetet (Åkerlind, et al., 2012) 

 

Figure 3. Krav-kontroll-stöd/Modell (Karasek & Theorell, 1990) 

Hälsofrämjande 

Enligt WHO (2010) är en hälsosam arbetsmiljö en arbetsplats där anställda och ledning 

samarbetar för att utveckla, åtgärda, främja och förebygga hälsa, trygghet och välmående på 

arbetsplatsen. För att uppnå en trygg, fysisk, psykisk samt social miljö på arbetsplatser måste 

man följa arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2016). Arbetsmiljöreglerna prioriterar på att 

förebygga ohälsa och olycksfall, men den är ändå inte tydligt då det gäller hälsofrämjande 

https://www.google.se/imgres?imgurl=x-raw-image:///cc28c84699a7cc5a9fc67315c171771081ba036b61dcb78dd3e08860e1410474&imgrefurl=http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4391495/file/4391526.pdf&docid=xalJ2yKApswJPM&tbnid=WsynmUbIKMySUM:&w=474&h=429&ved=0ahUKEwiTpKrTjIzMAhWqBZoKHb7mAaoQMwgpKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
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arbete (Arbetsmiljölagen, SFS, 1977:1 160).  Det är då nödvändigt och viktigt att genomföra 

insatser som syftar till att främja hälsa och inte bara fokusera på åtgärder eller insatser för att 

förhindra sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Promotion och prevention är två olika begrepp som ingår i folkhälsoarbete (Menckel, 2004). 

Promotion, syftar till att uppnå bättre hälsa genom stödjande miljöer. Prevention, syftat till att 

utesluta eller minska risker för skador och ohälsa och det inriktas mot en bestämd grupp. 

Dessa två synsätt kompletterar varandra när det gäller hälsoarbete (Black, 2012). Hälsa är en 

grundpelare i fråga om folkhälsa även om detta är en prioritet så måste man vara medveten 

om att hälsa är en elementär resurs för det dagliga livet (Lindberg, 2011). Menckel (2004) 

pekar på att hälsofrämjande arbete måste bearbetas både på individnivå och på 

organisationsnivå. Statliga och privata arbetsgivare kommer under iakttagande av 

Arbetsmiljöregeln att utveckla strategier för hälsofrämjande arbete (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Den fysiska arbetsmiljön, psykosociala arbetsmiljön, individuella hälsoresurser och åtagande 

på organisationsnivå är de framgångsfaktorer som har stor betydelse för en god arbetshälsa 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Arbetsplatsen möjliggör hälsoarbete för att skapa välmående 

hos individen, familjen och samhället och detta påstående har social, moralisk och ekonomisk 

innebörd (Black, 2012).  

På arbetsplatser skiljer sig hälsofrämjande arbete och strategier åt, det finns också många 

tidigare studier som visar att skillnader i hälsa och sjukfrånvaro är beroende på vilka 

arbetsmiljöskillnader och vilka hälsofrämjande strategier som finns och används (Pellmer, et 

al., 2012).  

Tidigare forskning 

“Working Well: A Global Survey of Health Promotion and Workplace Wellness Strategies”, 

studien handlar om globalt hälsofrämjande arbetet i världen. Studien omfattade 10 miljoner 

anställda och visar att 64 % av företagen genomför friskvårdsstrategier för de anställda samt 

att ökningen av friskvårdsaktiviteter inom företagen fortsätter. Ungefär 41 % har 

hälsokontroller, vaccinationer och fritt tillträde till sport och andra aktiviteter. Friskvård har 

en positiv påverkan över anställda och organisationens hälsa (Wolf, 2010).  

Engström & Lindegärde (2004) pekar på att ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är 

två stora folkhälsoproblem i världen. Studien visar att individens fysiska aktiviteter har en 

stark koppling till hälsa, där aktiva motionärer upplevde bättre hälsa än inaktiva motionärer 

som också hade större hälsorisker. Resultatet visar ett samband mellan fysisk aktivitet, 
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matvanor och människors hälsotillstånd. Hälsofrämjande arbeten som är inriktade på kost och 

fysisk aktivitet på arbetsplatser kan bidra till hälsovinster för anställda. 

En intressant studie för utvecklingen av hälsofrämjande ledarskap grundad på 

interventionsstrategin inom Göteborgsområdet presenteras av Eriksson, Axelsson och Bihari 

(2010). Studien visade att utveckling av hälsofrämjande ledarskap kan medföra friskare 

arbetsplatser. Studien pekar på att det också finns flera andra studier som belyser att negativt 

ledarskap kan medföra dålig fysisk och psykisk hälsa hos anställda samt svår social 

arbetsmiljö. Även visas att det finns brist på tid och engagemang för ledarskaps program för 

att kunna främja hälsa på arbetsplatsen samt brist på stöd och förståelse från högre chefer. 

Studien pekar på att ekonomiska resurser och tidsbrist ofta är anledningen till misslyckat 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen och organisationen. Det framkom också att ett 

hälsofrämjande ledarskap kräver delaktighet av anställda. I studieresultatet påpekas att det är 

viktigt för att klara en bra ledarroll att varje ledare måste anta utmaningar och få möjlighet att 

använda alla sina kompetenser. 

I studien av Mackenzies (2010) som handlar om verbal kommunikation och teknologiska 

hjälpmedel visas att miljön på arbetsplatser har förändrats på grund av teknologisk utveckling. 

Studien visar att på många arbetsplatser som infört teknologiska hjälpmedel har 

kommunikation mellan chef och anställda underlättats.  Cheferna i undersökningen poängterar 

att teknologi och sociala medier har påverkan på en bra kommunikation och Mackenzies 

(2010) menar att det är grundläggande att chefen alltid skall vara tillgänglig och ha dörren 

öppen för sina anställda, ge bekräftelse, vara ärlig och lyssna samt att vara solidariskt eller ge 

feedback. Studien belyser att teknologiska medier och dessa kommunikationsformer medfört 

att många av de anställda tydligt förstår betydelsen av hälsa och har en förhoppning om 

minskad sjukfrånvaro på arbetsplatsen. 

Torp, et al. (2011) visar att egenmakt (empowerment) och delaktighet är en del i främjandet 

av arbetsrelaterad hälsa men pekar på att utbildning är det som ökar egenmakt, medför positiv 

arbetssituation och förbättrad problemhanteringen. Torp, et al. (2011) belyser att ledarskap 

och lärande har positiv påverkan på anställdas hälsa, ökad egenmakt, utvecklar anställdas 

kompetens och detta ger positiv effekt på företag. I slutet av studien rekommenderas att det 

görs utvärderingar eller undersöka vilken upplevelse personalen har om hälsofrämjande arbete 

på sin arbetsplats; studien pekar också på ett behov av bättre strategier för dessa 

undersökningar. 
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Sofia Kjellström (2009) visar att hälsoansvar betyder att man bör sköta sin livsstil och 

egenvård och att man bör ta ansvar för sina tankar och känslor. Studien av Sofia Kjellström 

(2009) om ansvar, hälsa och människa, pekar på att individer börjar ses som experter på sina 

egna liv. Alla individer har sitt ansvar och kan inte undgå detta (Kjellström, 2009). 

Utmärkande för vår tid är att vi ges ett stort individuellt ansvar inom olika livsområden i 

samhället. Det finns individuella och gemensamma idéer om människans ansvar för sin hälsa 

säger Kjellström (2009) där kunskap är en viktig prioritet när det gäller hälsoansvar.  

Tandvården 

Yrkesgrupper som arbetar inom tandvården är tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och 

tandtekniker. I Sverige har arbetsorganisationen inom tandvården förändrats under senare tid 

(Öhrn & Andersson, 2006).  Nya vårdmodeller med arbetsteam har införts, vilket inneburit att 

arbetsuppgifterna inom tandvården till större utsträckning har fördelats mellan 

tandvårdspersonalen (Rolander, et al., 2013; Prevent, 2002). Tandvårdsprofessionella har ett 

fysiskt och psykiskt krävande arbete (Rolander et al., 2013). Tandvårdsprofessionellas 

arbetsuppgifter är att undersöka tänderna, diagnostisera patienternas munhåla, bedöma 

behandlingsalternativ, behandlingsplanering med patienter och genomföra överenskomna 

kliniska behandlingar (Öhrn & Andersson, 2006 ).  

En tandvårdprofessionell har stor mångfald av patienter, från barn till äldre (Öhrn & 

Andersson, 2006). Flera olika arbetsfaktorer påverkar tandläkarnas belastning, till exempel, 

organisatoriska, psykosociala och ergonomiska omständigheter (Rolander, et al., 2013).  

Tandläkarna har ett fysiskt krävande arbete med ensidiga upprepade arbetsmoment och ett 

högt arbetstempo (Rolander, et al., 2013; Prevent, 2002). Tandläkarna arbeta nära patientens 

munhåla och detta kan ge många ansträngande ställningar vilket leder till omfattande 

belastningsbesvär som skapar onaturliga arbetsställningar (Prevent, 2002). Allergier, 

belastningsskador och arbetsmiljöproblem är vanlig hälsorelaterade problem (Öhrn & 

Andersson, 2006). Tandvårdsprofessionellas arbete är klassificerat som ansträngande yrke 

(Lindberg, 2011; Prevent, 2002). 

Problemprecisering 

Vård och omsorgsyrken är den kategori som har flest sjukskrivningar som orsakas av sjukdom 

(Lindberg, 2011). Antalet sjukskrivningar har blivit färre men ligger fortfarande på en hög 

nivå (Folkhälsomyndigheten, 2014). Tandvården är kategoriserad inom vård område. 

Tandvårdpersonal har ett fysiskt och psykiskt krävande arbete med ensidiga upprepade 
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arbetsmoment samt ett högt arbetstempo och flera olika arbetsfaktorer påverkar tandläkarnas 

belastning, till exempel, organisatoriska, psykosociala och ergonomiska omständigheter 

(Rolander, et al., 2013; Prevent, 2002).  

Av min erfarenhet som tandläkare förstår jag att professionen har höga krav och att olika 

arbetsplatser fungerar på olika sätt. Litteraturen belyser på att hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen minskar sjukfrånvaron samt bidrar till produktivitet. Men diskussionen om 

utveckling och målkonflikt finns fortfarande, där kravet på tillgänglighet av vårdbehov 

begränsar det förebyggande arbetet. Myndigheters riktlinjer saknas dock fortfarande en tydlig 

vision om hur hälso och sjukvården måste utvecklas med inriktning på hälsofrämjande och 

sjukförebyggande arbete. Det är därför intressant att ta reda på personalens upplevelser om 

deras hälsofrämjande arbete vid en privat tandvårdsklinik eftersom detta område inte har 

specifikt utforskats.  

Individualism, risk och hälsofrämjande perspektiv i kontext 

Individualism kännetecknar dagens värld alltmer och detta manifesterar sig på många sätt i 

samhället. Kännetecknande för individualismen är att individen betraktar livet och dess 

göromål utifrån individuella agerande (Heywood, 2012). Ulrich Beck (2000) pekar på hur vi 

gått från ett traditionellt industrisamhälle till en modernitet med mer fokus på individ, där 

enskilda individer reflekterar sig som en viktig enhet av samhället i den värld de lever i, dvs. 

att individualiseringen är den process där minsta möjliga enhet förflyttas från gruppen till 

individen, men utan att glömma att omkring individen är familjen och arbete viktiga grupper.  

Risken är en återspegling av mänskligt handlande och individen måste hantera och leva med 

detta. Hälsa innebär ett stort kulturellt värde samt en förutsättning för vår överlevnad. Hälsa är 

i ständig risk och det är även en betydelsefull anledning som hotar individens existens (Beck, 

2000). Utbildning, livsstil och individuellt beteende kan minska hälsoriskerna hos individen 

och samhället (Heywood, 2012). Regler, politik och behörighet att fatta beslut, strukturer och 

behov av samhällsutveckling har en stor påverkan. Det gör det möjligt att vända processen 

och göra individen medveten om risker och att känna till olika former av risker mot individens 

hälsa som kan uppstå (Beck, 2000).  

Hälsofrämjande arbete har den viktiga funktionen att synliggöra hälsohot och också att 

kämpa mot risker genom prevention och promotion för anställda inom arbetsplatser. 

Individualism är frigörelse och där individen får en större roll i risksamhället (Heywood, 

2012). Individen måste ta hand om sig själv när det gäller hälsa och välbefinnande. 
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Individualisering innebär en förändring av livssituationer och levandemönster där varje 

individ skall komma in snabbt, kunna förnya sig själv för att få enkla lösningar på risker som 

hotar hälsa. Individen kan konstruera sin egen historia och ha sin egen roll i det verkliga livet 

(Heywood, 2012). För att främja individens hälsa, måste individen vara delaktig och 

motiverad i förändringsarbetet eftersom varje individ har sin egen motivation, beteende, 

livsstil, och frihet att göra aktiviteter som reflekterar på positivt resultat och effekter över sin 

hälsa.  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur tandvårdsanställda på en privatklinik 

upplever hälsofrämjande arbete.  

METOD 

Design 

Studien genomförs med hjälp av en kvalitativ forskningsansats med syftet att förstå och 

utforska hur tandvårdsarbetare på en privat tandvårdsklinik själva upplever hälsofrämjande 

arbete (Armstrong, et al., 2007). Det kvalitativa synsättet eller ”kvalitativa filosofin” riktar 

intresset mer mot individen. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut, ställer man 

frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet och det är en annorlunda fråga som 

alltså betonar det kvalitativa (Backman, 2008, s. 54).  

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Patel & Davidsson 

(2011) är intervjun ett bra forskningsinstrument för att undersöka upplevelser och 

uppfattningar av ett visst fenomen. Studien genomfördes med induktivt förhållningssätt vilket 

enligt Olsson & Sörensen (2011) betyder att studien inte avser att analysera resultatet mot 

tidigare teorier och modeller. Emellertid kommer tidigare forskning kopplas in i analysen för 

att styrka diskussionen av resultatet. Enligt Jarl Backman (2008) är det varje vald sökmetod 

och dess valda information som ger effekt på uppsatsen och som är viktigt för kritisk 

granskning. En kvalitativ forskningsstrategi beskrivs som induktiv, tolkande och 

konstruktionist (Bryman & Bell, 2011 s. 340-341).  

Forskaren måste vara medveten om att i kvalitativ forskning krävs tillförlitlighet, det betyder 

att forskaren säkerställer att studien har gjorts enligt de vetenskapliga standarder som finns. 
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Även kvalitativ strategi har begränsning att generalisera då kvalitativa forskare genomför 

ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer och bara i ett visst område. 

Urval och procedur 

Urvalsgruppen utgjordes av åtta tandvårds professionella på en privat tandvårdsklinik som 

ligger sydost om centrala Stockholm. Personal som deltog i studien var två tandläkare, en 

tandhygienist, fyra tandsköterskor och en person som har hand om lokalvård. En av de två 

tandläkarna leder tandvårdskliniken. Klinikchefen godkände intervjuer för studien eftersom 

denne arbetar nära sina medarbetare och har i sitt dagliga arbete ansvar för arbetsmiljön. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) ligger antalet intervjuer som förordas i en intervjustudie 

mellan fem till femton. 

Den första kontakten för att visa intresse av att undersöka tandvårdskliniken och dess 

personal, var personligt och verbalt, träff med klinikchefen där forskaren upplyste om att 

återkomma inom kort med ett skriftligt informationsbrev (Bilaga 1). I det efterföljande mötet 

tackade klinikchef ja till studien och syftet. Klinikchefen kräver diskretion, vill inte att i 

studien nämna kliniknamn/organisationsnummer. Sedan bestämdes ny tid för möte med hela 

personalen. Hela personalen hörde upplysningen samt fick sina informationsbrev (Bilaga 2). 

Efter fyra dagar återkom forskare med samtyckesblanketter för all personal inklusive 

klinikchef (Bilaga 3). Personalen bestämde att delta i studien och all personal skrev under 

blanketten samma dag och kom överens om en ny tid att träffas för intervjuer (Codex, 2016). 

Nästa steg blev att träffa varje tandvårdsprofessionell individuellt. Deltagarna fick själva välja 

var intervjun skulle ske. Majoriteten av personalen ville intervjuas på arbetsplatsen på grund 

av tidsbrist.  

Datainsamling 

En lämplig metod för datainsamling vid kvalitativa studier är att använda intervjuer (Bryman 

& Bell, 2011). Intervjuerna är semistrukturerade och innehåller ett antal förberedda frågor 

som hela intervjun bygger på (Patel & Davidson, 2011). Det finns inte någon standard för 

semistrukturerade intervjuer (Andersson, 1979). Genom att använda intervjufrågor får 

intervjudeltagarna utrymme att fritt formulera svaren med egna ord (Bryman & Bell, 2011).  

Med stöd av Arbetsmiljöinstitutets användarmanual för QPS Nordic har intervjuguidens 

frågor utvecklats i denna studie (Bilaga 4). QPS Nordic Manual är ett frågeformulär om 

arbetslivet som godkänds i Skandinavien, detta möjliggör för forskaren att formulera nya 

frågor som anpassats för studier som berör arbetsliv, arbetsmiljö och främjandehälsa (Dallner 
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et. al., 2000).  Frågor som användes i denna studie var gjorda för att hålla samtalet inom 

området och hjälpa författaren att vägleda som forskare under intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuguiden angriper tre tydliga områden: individ, organisation och arbete som 

skulle kunna bidrar till en förståelse för undersökningen och syftet. Enligt Patel & Davidson 

(2011) har intervjuspecifika frågor också som mål att få svar på studiesyfte.  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna utfördes med fysisk närvaro av författaren och deltagaren (Patel & Davidsson, 

2011). Alla deltagare i studien var informerade om studie och syfte och att intervjuerna 

spelades in på mobiltelefon, samtidigt informerades skriftligt i informationsbrevet om att detta 

var konfidentiellt och att denna information bara gällde för detta studiesyfte (Olsson & 

Sörensen, 2011).  Alla deltagarna tackade ja till att delta. Intervjuerna i samtalet tog mellan 

30-60 minuter. Efter varje intervju erbjöds intervjupersonerna att kontakta författaren om 

något skulle tilläggas i efterhand. Intervjun genomfördes från 2016-02-23 till 2016-03-12. 

Deltagare angavs ett nummer, den första deltagaren är nr.1, och sedan i respektive ordning för 

varje deltagare nominerat mellan 1 och 8, detta för att ge deltagare konfidentialitet. 

Intervjuprocessen gick som planerad. 

Analys metod 

Dataanalysen började efter att intervjuerna spelats in med transkriberingen av material från tal 

till text (Armstrong, et al., 2007). Analysen utfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys 

som analyserar det som direkt uttrycks i texten medan den latenta innehållsanalysen handlar 

mer om tolkning av texten för att skapa nya fraser (Andersson, 1979).  Intervjuerna lästes om 

flera gånger för att få helhetsidén samt för att underlätta analys av hela intervjuer utifrån den 

relevanta och passande informationen. Dessa samlades därefter i meningsbärande enheter 

vilka utgjordes av textmeningar vars innehåll var relaterade till varandra utifrån sammanhang, 

meningar och fraser som hänger ihop. De kondenserade meningsenheterna förekommer i 

nästa steg som en process att korta ned och samtidigt bevara kärnan i innehållet. Sedan 

kodades de meningskondenserade enheterna för att få texterna mer lätthanterliga men 

fortfarande med bibehållet innehåll i de meningsbärande enheterna, dvs. att bara beskrivas 

kortfattat. Kategorierna utgjordes av flera koder som hade ett liknande innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). Innehållsanalys är grundad om fenomenet som undersökts och för detta 

används kategorier som i sin tur kan inkludera subkategorier som kompletterar varandra men i 

det fall uppstod endast fyra kategorier med liknande innehåll och utryck som representerar det 
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manifesta innehåll i studien: Hälsa och personalinsatser på arbetsplats, Klinikorganisation och 

ledarskap, Arbetsklimat på tandvårdsklinik, Hälsofrämjande aktiviteter. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

 
 

Meningsbärande enhet  

 

 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet      

                                             

Kod 

 

    Kategori  

 

Känner sig frisk, positiv, 

utan någon sjukdom, utan 

stress, om de är sjuka kan 

inte få arbeta inom vård 

eller klinik, där måste lära 

att hantera sin egen stress. 

Individuellt ansvar för 

egen hälsa inom och 

utanför arbete. 

 

Mår bra, frisk och utan 

stress. Stress är vanlig i 

tandvård, stress hantering 

på bra sätt. 

 

 

Mår bra, fysiskt och 

psykiskt, utan 

stress. 

Hälsa och personalinsatser på 

arbetsplats 

 

En bra ledare med 

acceptans och dubbel 

inriktningskommunikation. 

Där finns stöd, resurser, 

delaktighet, motivation 

och förstår varandra. Där 

klinikchefen kräver 

mycket, ha rätt uppgift och 

kontroll. Platt organisation 

bra schema med respekt 

och ansvar. 

 

Platt organisation på 

klinik, bra ledare, 

kommunikation, resurser 

och motivation. Ledare 

kräver och kontrollerar. 

Fungerade platt 

organisation med 

bra ledarskap. 

Klinikorganisation och ledarskap  

 
 

En liten arbetsplats där 

medarbetare trivs, vi har 

roligt på arbetet, en klinik 

där man samarbetar, 

kvinnor som hjälper 

varandra, har en bra 

kommunikation och 

förståelse. 

 

Medarbetarens trivs på 

kliniken, där man har 

roligt själv och med 

gruppen, där man 

samarbetar och hjälper 

varandra. 

Trivsel och 

anpassande klimat 
Arbetsklimat på kliniken 

Arbetsplatser erbjuder 

gemenskap hälsofrämjande 

aktiviteter, bland annat 

friskmassage, träningspass, 

resor, olika kulturella, 

sociala möten som fika, 

lunch och att 
firafödelsedagar. 

Arbetsplatser erbjuder 

några gemmenskapande 

hälsofrämjande 

aktiviteter. 

Hälsofrämjande 

aktiviteter inom och 

utanför kliniken. 
 

 

Hälsofrämjande aktiviteter 
 

 

Etiska Övervägande  

Studien har genomförts med beaktande av de fyra grundläggande forskningsetiska principerna 

vid insamling av empiri och forskningssammanhang: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2011). När det gäller etiska 
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aspekter måste man peka på att forskning är viktig och nödvändigt för individen och 

samhället. Individen har ett legitimt krav för att forskaren skall observera dessa 

grundläggande principer som exempel krav på skydd mot insyn i sitt privatliv och mot 

kränkningar av sin personliga integritet. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt.  Deltagarna upplystes 

om att intervjuare har tystnadsplikt samt att de var frivilligt och att intervjuerna kunde 

avbrytas om de inte längre ville medverka. Det insamlade intervjumaterialet har endast 

använts till studien (Codex, 2016). Det går inte att använda informationen i andra icke 

vetenskapliga syften (Bryman & Bell, 2011). Deltagare fick samtidigt underteckna ett 

samtyckesformulär (Bilaga 4). 

RESULTAT 

Ur Analysen av det empiriska materialet uppstod fyra kategorier: Hälsa och personalinsatser 

på arbetsplats, Klinikorganisation och ledarskap, Arbetsklimat på tandvårdsklinik, 

Hälsofrämjande aktiviteter. 

Hälsa och personalinsatser på arbetsplats 

Informanterna anser att de har en god hälsa. De anser att de för tillfället har fysisk och psykisk 

hälsa oberoende av om de är medvetna om att med tandvårdsarbete på kort och på lång sikt 

kan besvär uppstå såsom ögonskada, stress eller på psykiska och muskelrelaterade 

svårigheter. 

”Jag mår bra nu, men alla tandläkare kan på kort och på lång sikt få besvär, profession är 

mycket beroende av att vi sitter och vi böjer huvudet för att titta i munnen, det är vanligt med 

ögonskada, många tandläkare har glasögon, stress, psykisk eller muskelrelaterade problem” 

Informanter belyser att de själva tvingas att ta eget ansvar för sin egen hälsa då det inom 

tandvårdsarbete ingår att acceptera en hög arbetsbelastning som normal. Informanter anser att 

för att ha en god hälsa är det viktigt att arbeta för att uppnå mål. Informanterna poängterar att 

individen måste lära sig att leva sunt även utanför arbetsplatsen. De framhåller att det är 

viktigt att anställda arbetar med prevention för att hantera stress eller sjukdom.  

”I mina planer ingår eget ansvar för min hälsa också utanför kliniken. Tandvårdbranschen 

har ett stort krav och vi accepterar dessa arbetsbelastningar som normala. Vi måste själva 

lära oss att leva sunt. För att hantera stress eller sjukdom behöver vi prevention inom arbete 

och fritid”  
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Informanter anser att stress inom tandvård är vanligt samt pekar på att tandvårdsarbete kräver 

höga kunskaper och erfarenhet hos professionella. Informanterna jämför stress med humör 

och de anser att det är olika varje dag, och viktigt är att försöka kontrollera sig själva under 

den tid som de har mycket att göra eller när det uppstår någon akut händelse. 

”Stress är vanligt, finns med i alla ting och på kliniken är vi beroende av patienters önskemål. 

Klinikens krav på professionellas goda kunskaper, erfarenhet, att kommunicera ordentligt, att 

medverka och vara nöjda med kollegor för att garantera ett bra dagligt arbete. Varje dag är 

en ny upplevelse och jag tänker på att människor inte har samma humör varje dag likadan 

som stress, detta har påverkan på hälsan om vi inte själva försöker ta kontroll”  

Klinikorganisation och ledarskap 

Informanterna anser att kliniken har en platt organisation som möjliggör att alla professionella 

kan motivera sina kollegor om de har förslag och tankar om hälsofrämjande aktiviteter och 

inte bara från ledare. Informanterna belyser att kliniken inte har hälsoinspiratör. Det är 

frivilligt om professionella vill jobba och ta ansvar för att främja hälsa på kliniken. De anser 

att alla professionella kan vara hälsoinspiratörer eftersom de har sin egenmakt och ansvar för 

hälsa och detta kan underlätta hälsofrämjande arbetet i kliniken. 

”För motivationsarbete behöver vi inte någon formell planering på hälsofrämjande 

aktiviteter, det räcker med samtal och motivation för att all personal engagera sig. Även 

chefen ska förmedla och motivera oss, ibland jag eller kollegor. Vi har en platt organisation 

med bra verbal kommunikation när det gäller nöje, resor, fest, eller nyheter. Vi har inte en 

hälsoinspiratör för att främja hälsa, men alla kan vara hälsoinspiratör om de har några fina 

idéer som passar alla, vi behöver empodererar och bara ta ansvar.” 

Personalen anser att de har ett bra engagemang med ledningen, vilket ger en positiv inverkan 

för en god arbetsmiljö i tandvårdskliniken som reflekterar i en bra hälsa och produktivitet 

inom tandvårdsarbete med patienter. Informanterna påpekar tydligt att de är inblandade i alla 

aktiviteter som kliniken erbjuder beroende på eget intresse och kontext. De pekar på att 

ledningen har ansvar för kontroll av arbetstid, uppgiften, personal, ekonomi men också på 

övriga iakttagelser från myndigheter och statliga institutioner. 

”Det är bästa arbetsplatsen som vi har, chefen och personalen är bra och anpassade för 

gruppen. Patienterna är nöjda och vi är engagerade i alla aktiviteter som kliniken 

organiserar.” 
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Informanterna anser att de uppfattar att syftet med att främja hälsa är fysisk aktivitet och en 

bra ledare för att skapa en god arbetsplats. Informanterna anser att för tillfället räcker de 

ekonomiska resurser som kliniken bidrar med för hälsofrämjande aktiviteter, men om de fått 

mer resurser kan dessa användas för andra aktiviteter som de ej har för närvarande. De belyser 

också på att för att möjliggöra några hälsofrämjande aktiviteter utanför arbetsplatsen, får 

personalen bidra med egna pengar.  

”Klinik har friskvård eftersom organisationens tankar följer de regler som finns. Vi stöttar 

träning på arbetstid, då tandvårdpersonalen behöver detta för psykiskt och fysiskt krav och vi 

förstår det. I klinikens budget avsätts 1000 Sek. till friskvårdaktiviteter för heltidsanställda, 

under2016. Ekonomi och resurser räcker aldrig till när det gäller nöjen, men vi klarar oss 

med det vi har, vi lägger till egna pengar för mat, presenter, etc. Vi har bra kommunikation, 

en bra chef och bra gemenskap.” 

Arbetsklimat på tandvårdsklinik  

Informanterna anser att de har ett gott arbetsklimat på kliniken. De pekar på att de är en 

mindre grupp vilket underlättar för klinikchefen att varje dag träffa sina medarbetare, men 

också för att lära känna varandra och detta medför ökat samarbete i arbetsgruppen.  

Informanten poängterar vikten av att det finns förtroende mellan chef och medarbetare, samt 

acceptans mellan olika professionella för att skapa gott arbetsklimat.  

”Vi har ett gott och positivt arbetsklimat som inte bara påverkar personalen utan också på 

patienter. Det är en litet klinik med en bra och kompakt grupp av kollegor, en bra chef och vi 

deltar på alla aktiviteter som kliniken ger oss. Det är enkelt att kommunicerar och träffa 

chefen varje dag, här finns synergi, gemenskap, vänskap och arbete.”  

Det framkom att en majoritet av anställda på kliniken är kvinnor samt av den anledningen 

möjliggör mer förståelse, trygghet i arbetsgrupp, hälsoaktiviteter och god arbetsmiljö. 

Informanterna poängterar att upplevelser av gemenskap på arbetstid och utanför arbetstid är 

viktigt, samtidigt anser de att bra upplevelser är vitamin för själen. Informanterna anser att en 

nyckelfaktor för ett gott arbetsklimat är en bra kommunikation. De påpekar att de har en bra 

kommunikation mellan personal och chefen samt mellan alla professionella och patienter. 

”Vi är en homogen grupp, vi är fler kvinnor i kliniken som känner varandra, tolkar och 

kommunicerar med feminint språk inom och utom arbetet. Vi har en chef som är kvinna, och 

vi har stöd från kliniken för att göra allt som vi tror är bra för vår hälsa, gemenskap och nöje, 

detta är vitamin för själen!. Kliniken har kommunikation som en hemlig nyckel och 
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personalen trivs i arbetsgruppen. Chefen främjar en bra arbetsmiljö med bra kommunikation, 

vi förstår varandra, vi visar mycket respekt och lyhördhet.” 

Informanterna anser att den fysiska arbetsmiljön bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats. 

Ergonomisk tandvårdsutrusning, instrument och material uppfyller regler och kvalitet som 

krävs inom tandvård. Den belysning och ventilation som de har underlättar också arbetet för 

yrkesverksamma. De anser också att professionella får tillräckligt med tid som de behöver för 

varje patient, men ofta har de mer patienter som måste behandlas. Informanten pekar på att för 

att utveckla en privat tandvårdsklinik finns många krav, investeringar och kontroller från 

myndigheter.  

”Kliniken förbättrar behandlingsrummen, vi har anatomisk, ergonomisk och modern sittstol, 

materialen som vi använder har den bästa kvalitet som finns i Sverige. Arbetsklimatet är 

jättefint! personalrum, möbleringar, ventilation, solljus, vackra blommor över allt.  Vi har 

den tid som behövs för varje patientbehandling, men oftast finns det många patienter och vi 

måste hjälpa alla dessa, annars kan kliniken inte överleva. Att utveckla en tandvårdsklinik på 

privat sätt betyder att vi får många krav från myndigheter och inversion är nödvändigt.”  

Hälsofrämjande aktiviteter 

Informanterna pekar på att kliniken erbjuder hälsofrämjande aktiviteter. De aktiviteter som 

anordnas på arbetsplatsen är bland annat friskmassage, träningspass, resor, och olika sociala 

träffar med fika, lunch och att fira födelsedagar, vilket gör att tandvårdspersonal känner en 

bättre sammanhållning och arbetsglädje. De beskriver att fikapauser och lunchpromenad är de 

bästa hälsofrämjande aktiviteter som de har i kliniken, där deltar hela tandklinikspersonalen 

och det förbättrar kommunikation, planeringen och motivation för olika aktiviteter.  

”Vi har hälsofrämjande aktiviteter som är realistiska, vi kan inte överdriva och berätta något 

som vi inte har och gör. Vi stöttas av träning på arbetstid. Men vi har ofta några fina 

aktiviteter utanför arbetstid till glädje för personalen. Under fikarasten då vi intar kaffe, te, 

smörgås och frukt, är vi mycket aktiva, jag älskar fika, att träffas och prata med varandra. 

Hoppas att vi kan försätta också med gemensam lunch och efter det ta en promenad för att få 

friskluft utanför kliniken. Det främja hälsa!” 

Från informanterna i studien framkommer att de arbetar aktivt med friskvård på 

tandvårdskliniken. De har inte ett fast program av hälsofrämjande aktiviteter men personalen 

påpekar att de har hälsovårdskunskaper som underlättar hälsofrämjande arbete och att de ofta 

har sociala och kulturella aktiviteter.  
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”Vi har friskvård eftersom vi följer de regler som finns. Inom kliniken är hela personalen 

aktiv med aktiviteter och friskvård, där vi icke har något program men vi som personal 

bestämmer vad vi vill göra själva, vi har kunskaper om vård och hälso området och förstår 

vikten av att hälsofrämja kliniken. Vi har också sociala och kulturella aktiviteter”  

DISKUSSION 

Denna studie syftade till att undersöka och förstå hur tandvårdsanställda på en privatklinik 

upplever hälsofrämjande arbete. Resultatet blev fyra kategorier: Hälsa och personalinsatser på 

arbetsplatser, klinikorganisation och ledarskap, arbetsklimat på tandvårdsklinik, och 

hälsofrämjande aktiviteter som diskuteras. 

Hälsa och personalinsatser på arbetsplats   

Ur studiens resultat framkommer det att tandvårdsprofessionella i kliniken har en bra hälsa. 

De anser att de för tillfället har god fysiska och psykisk hälsa men de vet om att 

tandvårdsarbete på kort och på lång sikt ger besvär såsom ögonskada, stress eller 

muskelrelaterade problem.  Men de pekar på att det är dom själva som bestämmer hur de mår. 

Pellmer, et al. (2012) anser att det inte finns någon klar definition av begreppet hälsa. Medan 

Eriksson (1990) betonar att hälsa är individuellt, där olika faktorer blir värdesatta i personlig 

form för att bestämma sin egen hälsa under hälsokorsmodellen. I likhet med informanterna 

säger Pellmer, et al. (2012) och WHO (2010) att hälsa ses som ett tillstånd i fullständig 

balans. Informanterna anser att de tar hand om sin egen hälsa under arbetstid och fritid 

eftersom att de förstår att risken för ohälsa inom tandvårdsarbete är hög. Även Rolander, et al. 

(2013) beskriver tandvårdsarbete som ett ansträngande yrke med stora fysiska och psykiska 

krav, ensidiga upprepade arbetsmoment samt ett högt arbetstempo och där flera olika 

arbetsfaktorer påverkar tandläkarens belastning, till exempel, organisatoriska, psykosociala 

och ergonomisk omständigheter (Rolander, et al., 2013; Prevent, 2002).  

Hälsorisker som hotar individens existens finns hela tiden. Men det är möjligt att vända på 

processen och göra individen medveten om risker och att känna igen olika former av risker för 

hälsan som kan uppstå eftersom individen betraktar livet och dess göromål utifrån individuellt 

agerande. Hälsofrämjande arbete ger verktyg till individen att hitta enkla lösningar för att 

behålla hälsa och välbefinnande. Även Torp, et al. (2011); Menckel (2004); Kjellström (2009) 

och Lindvall & Marklund (2011) talar om hälsofrämjande arbete och de säger att det är en 

process som ger människor möjlighet att ta ansvar, kontrollera och förbättra sin egen hälsa. 
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Kjellström (2009) betona att det finns individuella och gemensamma idéer om människans 

ansvar för sin hälsa där kunskap är en viktig prioritet när det gäller hälsoansvar. 

Klinikorganisation och ledarskap  

En organisation har en struktur, men det finns olika verksamhets utformning, där finns 

anställda som tilldelas uppgifter, då behövs beslutsstruktur och kontrollsystem (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Klinikorganisationen är likställd en platt organisation med bra ledarskap, 

kommunikation och motivation, men saknar en hälsoinspiratör eftersom det är frivilligt för 

alla professionella om de vill jobba och ta ansvar för att främja hälsa. Kjellström (2009) 

menar att alla individer har sitt ansvar och kan inte undgå detta. Resurser som ges 

organisationen för att prioritera hälsa är positivt och på liknande sätt är att delta i alla 

aktiviteter inklusive på fritid med personalens egna pengar, detta leder till god hälsa på 

arbetsplatsen och det är ett bra initiativ som stämmer överens med Wolf (2010).  

Klinikpersonalen har ett bra engagemang med ledningen, vilket ger en positiv påverkan för en 

god arbetsmiljö i tandvårdskliniken som reflekterar på en bra hälsa och produktivitet. Chefen 

och personalen uppfattar fysisk aktivitet som ett viktigt mål för att främja hälsa. Även resultat 

av tidigare studier överensstämmer också med att faktorer för en hälsofrämjande arbetsplats 

och utveckling av ledarskap har stor betydelse för en friskare och aktivare arbetsplats 

(Eriksson, et al., 2010). Kjellström (2009) pekar på att individen börjar ses som experter på 

sitt eget liv eftersom hälsoansvar betyder att man bör sköta sin livsstil och egenvård samt att 

man bör ta ansvar för sina tankar och känslor. Individer är de som bildar en arbetsplats där 

regler, politik och behörighet att fatta beslut om strukturer och behov av samhällsutveckling 

har en stor påverkan. Torp, et al. (2011), Mackenzie (2010) och Menckel (2004) poängterar 

att chefens ledarstil påverkar medarbetarna till att uppleva egenmakt. Egenmakt är viktig för 

att det bidrar till personalens hälsa och det ökar kontroll och delaktighet (Folkhälsoguiden, 

2012). Chefen som deltar i hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med sin personal har en 

stor betydelse för att det visar på engagemang, inspirerar, motiverar personalen att uppnå 

målet.  

Arbetsklimat på tandvårdsklinik 

Tandvårdspersonal och chefen anser att de har ett gott arbetsklimat inom kliniken samt att de 

är en mindre grupp som underlättar kommunikation, möjliggör att lära känna varandra, 

medför ökad hälsa och samarbete. Hälsofrämjande arbete inom tandvårdskliniken berör allt 

från medarbetares hälsa, ohälsa, sjukskrivningar, stress, anställningsform, kommunikation, 
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ledarskap, bra arbetsklimat och motion i likhet med det krav som finns i 

Luxembourgdeklarationens strategi pga. intresse att förebygga ohälsa på arbetet och förbättra 

hälsofrämjande (Burton, 2010). Med hänsyn taget till folkhälsovetenskap tyder detta på att 

arbetsplatsen är en betydelsefull arena för att främja och förbygga hälsa hos individ, grupp 

och organisation (Lindwall & Marklund, 2011).  

Även Theorell, et al. (2013) belyser relationen mellan individ, krav och kontroll i arbetslivet 

som grundläggande för alla arbetsplatser gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Stödet behöver komma från arbetsgivare, kollegor och andra i omgivningen. Sammanhållning 

upplevs vara personalgruppens största styrka genom olika gemensamma aktiviteter samt med 

respekt och etiska aspekter som finns hos personal.  

Individen själv är den som förändrar livssituationer och levandemönster med möjlighet att 

konstruerar sin egen historia och ha sin egen roll i verkliga livet, där varje 

tandvårdsprofessionell måste bidra till klinikgruppen. Tandvården har höga krav och 

hälsorisker i dagliga arbetet och då är det viktigt att tandvårdsprofessionella måste engagera 

sig i aktiviteter för hälsofrämjande arbete för att behålla ett öppet och positivt klimat i 

kliniken. 

I studiens resultat framkom att majoriteten av anställda på kliniken är kvinnor och att det är en 

nyckel faktor som möjliggör mer förståelse, trygghet och gott arbetsklimat. Aven Dahlgren & 

Whiteheads (2008) visar att bestämnings faktorer såsom kön, ålder och ärftliga faktorer kan 

påverka hälsa på positiv eller negativ sätt. Det finns också många studier som belyser att 

kvinnor har sämre förutsättningar för och tillgång till fritid på grund av att de har större ansvar 

för hem och familj och detta är obestridligt (Sandmark, 2011; Lindberg, 2011). Ett vanligt 

problem med 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 (Sandmark, 2011; Lindberg, 2011). Men det som är nyfiket är att informanten vill 

tydligt visa hur positiv det är att de blir en grupp kvinnor och att femininitet är en viktig faktor 

för att implementera aktiviteter för deras hälsa samt att genomföra bästa insatser för att få ett 

gott arbetsklimat i kliniken.  

Hälsofrämjande aktiviteter  

Tandvårdskliniken försöker främja personalens hälsa på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan 

genom olika aktiviteter. Kliniken prioriterar friskvårdbidraget, det är ett belopp av 1000 Sek. 

som organisationen ger till varje arbetare. En vanlig satsning för arbetares hälsa som 
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arbetsplatser erbjuder är friskvårdbidraget säger Wolf (2010). Angelöw (2002) belyser att 

personalen ska ses som en tillgång och att det är mer lönsamt att arbeta med friskvård i 

jämförelse med medicinsk behandling och rehabiliteringskostnader för sjuk personal. 

Friskvårdbidraget möjliggör att personalen själva måste ta ansvar för sin egen hälsa genom att 

vara delaktig i olika aktiviteter som kliniken anordnar. Torp, et al. (2011) anser att 

arbetsplatser som investerar på friskvård får en intäkt över anställda och organisation och det 

avspeglas i ökad produktivitet.  

Andra aktiviteter som anordnas på kliniken är bland annat friskmassage, sport, resor, kultur 

aktiviteter och olika sociala träffar såsom fika, lunch och att fira födelsedagar som deltagarna 

anser gör att tandvårdspersonal känner sig frisk, trygg och med bättre sammanhållning. 

Fikapaus och lunch anser de är intressant för god hälsa, där personal deltar, äter frukt, 

kommunicerar, planerar och motiverar. Enligt Engström & Lindergärde (2004) har matvanor, 

fysisk aktivitet och hälsotillstånd ett tydligt samband. Även Dalhgren & Whiteheads (2007) 

visar att kost och motion är individuella livsstilsfaktorer inom bestämningsfaktorer som kan 

påverka hälsan positivt. Under senare tid har tandvårdspersonalen blivit engagerade och 

motiverade för kulturella aktiviteter på fritid. Theorell, et al. (2013) belyser att det finns ett 

starkt samband mellan kultur och hälsa som visar sig både på arbetsplatsen och på fritiden. 

Även Arbetsmiljöverket (2016) rekommenderar att implementera kulturella aktiviteter på 

arbetsplatser eftersom att det finns ett uppenbart sammanhang mellan kultur och hälsa. Men 

Menckel (2004); Kjellström (2009)  och Lindwall & Marklund (2011) är mycket tydliga när 

man talar om att hälsofrämjande arbete är en process som ger människor möjlighet att ta 

ansvar, kontrollera och förbättra sin egen hälsa.  

Arbetslivet har en avgörande betydelse för folkhälsan och friskare arbetsplatser kan skapas 

genom en helhetssyn och en kombination av olika strategier. Sverige har som prioriterat mål 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa en ”jämlik hälsa” för hela 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016; Prevent, 2002; Menckel, 2004; Angelöw, 2002) 

och alla insatser och strategier som införs på kliniken är acceptabla och behöver stöd, 

värdering och kontinuitet.   

Professionella som individ har fått frihet och stor ansvar över sitt kompletta liv. En 

hälsofrämjande tandvårdsklinik behöver först fokusera på insatser för deras professionella, 

eftersom de är dessa som bestämmer själva om att delta eller inte på hälsofrämjande aktivitet 

för att skapa hälsa. För att främja individens hälsa, måste individen var delaktig och 

motiverad i förändringsarbetet eftersom varje individ har sin egen motivation, beteende, 
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livsstil, och frihet att göra aktiviteter som reflekterar på positivt resultat och effekter på sin 

hälsa och i sin tur på klinikshälsa. 

Metoddiskussion 

Inspirerad av kvalitativ forskningsanalys användes intervjumetoden och semistrukturerade 

intervjuer för att samla in informationen i denna studie. Metoden som valts har varit rätt i 

samband med syftet eftersom att det möjliggör en undersökning om vilka åsikter, värdering 

eller upplevelser individen har inom ett visst område/fenomen. Intervjuguiden har bidragit till 

en förståelse för syftet, funktion och betydelse för denna undersökning. Det empiriska 

materialet blev behandlat inom kvalitativ observationsmetod men i detta fall kunde inte detta 

göras eftersom att tiden inte skulle räcka till. För denna studie valdes inte kvantitativ metoden 

trots att detta kunde ha blivit konkret och att relationer mellan olika variabler leder till en kall 

statistisk bild av de sociala delar som inte är beroende av hur människor lever sina liv, men 

omvänt är intresset att forskaren tar hänsyn till hur tandvårdspersonal på en privat klinik 

tolkar sin värld de lever i pga. hälsofrämjande. Informativbrev och samtyckesblankett har 

konstruerats konkret för att öka förståelse av syfte och studien, det genomförs enligt 

planering. Intervjuer blev gjorda inom en sammanhängande period under fyra veckor. Val av 

intervjuplats gjordes för att underlätta informantens medverkan och genomfördes på 

informanters arbetsplats.  

Urvalsgruppen var väl ämnad för uppgiften angående hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen 

och en kriterie prioritet var att deltagarna var anställda inom den privata tandvårdsklinik som 

vi tidigare har valt och godkänts av klinikarbetsgivaren. Ett bekymmer var att chefen och 

personalen var medvetna om att de deltog i studien, där funderingar fanns om en möjlig 

begränsning hos personalen när de försöker berätta om sin upplevelse och pekar på svåra 

punkter om organisationsstöd och om detta skulle kunna ha påverkat studieresultatet, men det 

visade sig att det inte påverkade studieresultatet eftersom respekt och privacitet gällde för alla. 

Genomförandet av intervjuerna som en rätt metod har bidragit till ökad kunskap samt ett ökat 

självförtroende.  

Analysen av empiriska materialet har varit en givande men komplicerad process (Bryman & 

Bell, 2011). Detta för att det ibland har varit svårt och forskaren måste vara försiktigt med att 

förstå vad informanten ville kommunicera om, men efter upprepning fanns inga 

komplikationer. Både manifest och den latenta analysen möjliggjorde diskussioner som i sin 

tur bidrog till djupverkan inom arbetsutvecklingen. Analysen använde en induktivinsats, där 

forskaren eftersträvar universella förklaringar till företeelsen.  
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De fyra grundläggande forskningsetiska principer var observerade i studien, samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Etiska aspekter är viktiga och 

nödvändigt för individen och samhället därför har klinikledningen ett legitimt krav på skydd 

mot insyn om konfidentialitet pga. kliniknamn och organisationsnummer. Också för att 

skydda privacitet och kränkningar av den personliga integriteten av personalen, därför har 

informationen i denna studie behandlats som konfidentiell. 

För att öka studiens tillförlitlighet gjordes validering för varje intervju (Bryman & Bell, 

2011), vilket utfördes genom att skicka tillbaka intervju transkriberingarna och intervju 

sammanfattningen till varje informant och i samband med detta tillfrågades muntligt om 

intervju transkriberingarna samt om sammanfattningen stämde. Därefter fick informanterna 

konfirmera att transkriberingarna stämde överens med vad de ville förmedla och förmedlade i 

intervjun. Efter detta erhölls ett godkännande svar av alla valideringar från varje informant 

dvs. att inga ändringar utfördes. Informantens validering ledde fram till att få en bekräftelse 

att författaren har uppfattat informantens upplevelser rätt, men också på att nämna 

informanterna korrekt under deras respektive nummer som blev assignerad för intervjun. 

Författaren är medveten om att kritiken av kvalitativ metoden ofta belyser på 

transparensbrister. Det är ibland svårt i en kvalitativ studie att fastslå vad forskaren konkret 

har gjort eller hur forskaren har kommit fram till slutsatser på grund av forskarens subjektiv-

tolkning som i sin tur har påverkats av dennes bakgrund (Bryman & Bell, 2011). Även 

kvalitativa studien kan ha svårigheter med att replikera och ställer begränsningen att 

generalisera, då kvalitativa forskare genomför ostrukturerade intervjuer med ett litet antal 

individer i ett visst område och dess resultat kan inte generaliseras för andra miljöer.  

Hela detta arbete var inramat och inspirerat av perspektiv om individualism, risk och 

hälsofrämjande i kontexten. Resultatet och diskussionen var tydlig men trots svårigheter har 

arbetet gått bra och bidragit till nya kunskaper, information och nytänkande och insikter har 

utvecklas om hur hälsofrämjande arbete fungerar på en tandvårdsklinik och vad som krävs för 

att genomföra ett gott arbete enligt personalens egna upplevelser. 

Slutsats  

Denna studie har visat att undersökta tandvårdsprofessionella belyser att de har en god hälsa, 

allt detta med hänsyn till att de är medvetna om att tandvårdsarbete medför stora krav och 

risker som kan påverkar deras hälsa. De ville visa att de var liten grupp som underlättade 

hälsofrämjande arbete och de var stolta över sitt arbete, har högt förtroende för hälsosam 
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arbetsmiljö och detta förhållande tycks fungera som en buffert mot negativa effekter, 

hälsorisker och stora krav som finns inom tandvårdsarbete.  

Studiens resultat tillät att förstå att tandvårdsanställda har en hög delaktighet och egen makt i 

alla aktiviteter och att själva ta eget hälsoansvar, bevara en sund arbetsplats och välbefinnande 

i gruppen tillsammans med en bra ledare. Om den tandvårdsanställdas upplevelse i denna 

studie stämmer är det dessa befintliga strategier och attityder som främjar en bra arbetsmiljö 

inom tandvård. Under studiens gång har också syftet besvarats.  

Denna studie använder sig av tidigare forskning där tandvårdsanställdas upplevelse om 

hälsofrämjande arbete avslöjade likheter med tidigare forskning, men tidigare forskning hade 

inte specificerats för tandvårdsområdet. Hittills har få studier publicerats som belyser 

förutsättningar för strategier om hälsofrämjande och förebyggande sjukdom inom tandvård 

utifrån tandvårdsprofessionellas upplevelser. Man får hoppas att denna forskning uppmuntrar 

tandvårdsprofessionella att först fundera över sin egen hälsa genom sina egna hälsofrämjande 

strategier och verklighet för att skapa mer hälsofrämjande arbetsmiljöer inom tandvården och 

sålunda på ett avgörande sätt bidra till att förbättra folkhälsa. 

Implikation 

En tydlig implikation avslöjas i studiens resultat om hälsofrämjande arbete i 

tandvårdskliniken med en majoritet av kvinnor som påverkar positivt på hälsa och 

välbefinnande. Den valda kvalitativt metoden och urvalet i det här fallet tillåter mig inte att 

generalisera. Men den kvalitativa metoden har däremot hjälp mig att förstå detta fenomen. För 

att ta reda på kunskaper om andra grupper inom tandvården upplever samma fenomen dvs. att 

en kvinnlig majoritet inom tandvård påverkar positivt på hälsa och arbetsklimat, så skulle jag 

rekommendera mer forskning med ett annat urval och på andra tandvårdskliniker. 
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Hur upplever du din fysiska hälsa pga. Tandvårdsarbete i kliniken? 
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