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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tandläkare och tandhygienister anger ofta besvär i nacke, axlar, armar och rygg. 
Ergonomer/sjukgymnaster inom företagshälsovård får därför uppdrag att bedöma och ge 
synpunkter på arbetsmiljöförbättringar. För att dessa bedömningar ska göras effektivt och 
säkert har ”Checklista för ergonomi inom tandvård” tagits fram.  

Syfte: Att se hur inter-/intrareliabel och innehållsvalid ”Checklista för ergonomi inom 
tandvård” är hos en testgrupp.  

Metod: Studien har en deskriptiv, komparativ och korrelerande design. Checklistans 
interreliabilitet analyserades utifrån skillnaden mellan fem ergonomer/sjukgymnasters 
bedömningar av sex filmade arbetssituationer. Intrareliabiliteten bedömdes med hjälp av 
kappa-koefficienten som beräknades utifrån de 5 sjukgymnasternas två bedömningar av 
checklistans 24 frågor. Innehållsvaliditeten har bedömts utifrån ett formulär där 
sjukgymnasterna graderat och gett synpunkter. 

Resultat: Interreliabiliteten visade ingen signifikant skillnad hos 15 av checklistans 23 
frågorna. Medelvärdet för kappa-koefficienten, baserat på checklistans samtliga frågor, var 
0,61. Mycket bra och bra överensstämmelse sågs på 12 av de 23 frågorna. Nio frågor 
uppvisade medelgod överensstämmelse. Checklistans innehållsvaliditet bedömdes vara 
generellt sett god, men förbättringsområde identifierades bl.a. inom området synergonomi.  

Slutsats: Instrumentet ökar möjligheten att göra ergonomiska bedömningar av 
tandvårdspersonalens arbete på ett strukturerat sätt. Studien visade att checklistan som 
helhet har acceptabel inter- och intrabedömarreliabilitet. Innehållsvaliditeten bedömdes 
generellt sett vara god. Några utvecklingsområden har identifierats som ytterligare kan 
förbättra reliabilitet och validitet.  
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ABSTRACT 

Background: Dentists and dental hygienists often indicate pain in neck, shoulders, arms 
and back. Ergonomists/physiotherapists within occupational health may therefore get 
assigned to assess and provide views of work inviroment improvments. To make sure that 
these assessments are made effective and reliable ”Checklist for ergonomics within dental 
care” has been designed. 

Purpose: This study ames to investigate how inter-/intrarater reliable and content valid 
”Checklist for ergonomics within dental care” is within a test group. 

Method: The study has a descriptive, comparative and correlating design. The checklists 
interrater reliability was analyzed based on the difference between five ergonomist/ 
physiotherapists assessments from six filmed work related situations. The intrarater 
reliability was assessed with the kappa coefficient which was calculated using the five 
physiotherapists two assessments of the checklists 24 questions. The content validity index 
has been assessed with a form where the physiotherapitsts graded and gave views. 

Results: The interrater reliability showed no significant difference in 15 of the checklists 23 
questions. The mean kappa coefficient, based on all of the checklist questions, was 0,61. Very 
good and good equivalence where seen in 12 of the 23 questions. Nine questions showed 
average good equivalence. The checklists content validity index was assessed generally good, 
but areas of improvement was identified within inter alia the area of visual ergonomics. 

Conclusion: The instrument increases the opportunity to perform ergonomic assessments 
for dental care personnel work in a structured way. The study showed that the checklist 
overall had acceptable results when it comes to inter-/intrareater reliability. Content validity 
index was assessed generally good. A few areas of improvement has been indentified that 
further can improve upon reliability and validity. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning 
Hur människokroppen används i olika arbetssituationer är för många ett intressant ämne.  
Olika branscher och arbeten kräver olika delar av vår fysiska förmåga. En del arbeten ställer 
stora krav på kondition och muskulär styrka, även om denna andel av det totala arbetslivet 
över tid har minskat betydligt. Många jobb är idag stillasittande med tyngdpunkt på 
bildskärmsarbete, medan ytterligare andra ställer höga krav på precision och noggrannhet. 
En sådan bransch är tandvården. Ofta hamnar tandvårdspersonalen i böjda och vridna 
arbetsställningar för att se och komma åt. Detta utsätter kroppen för ansträngande 
muskelarbete. 

1.2 Arbetsrelaterad ohälsa och belastningsergonomiska riskfaktorer 
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2012), ökar den biomekaniska 
belastningen då arbete utförs utanför kroppens centrala axel på grund av hävstångseffekten. 
Muskler och ligament utsätts då för belastning orsakad av kroppsdelens tyngd, och ofta 
dessutom av tyngden av en börda, ett verktyg eller liknande. Musklerna har också sämre 
förmåga att utveckla kraft nära ledernas ytterläge.  Själva leden kan också komma att utsättas 
för ogynnsam belastning. Exempelvis väger ett huvud cirka 5 kg, och vid 30 graders 
framåtböjning måste nackmuskulaturen utveckla en kraft motsvarande två gånger huvudets 
vikt. 

Att långvarig lågintensiv statisk belastning på nacke, skuldror och armar kan uppstå av olika 
orsaker vid arbete med händerna, har visats i en mängd studier. Exempelvis då nacke, 
skuldror och armar behöver stabiliseras vid arbete med händerna eller då nacken måste 
hållas i samma arbetsställning. Repetitivt arbete med armarna, i kombination med långvarigt 
statisk belastning i nacken, medför generellt en ökad risk för besvär (Fredriksson et al. 2001). 
I en litteratursammanställning av högkvalitativa studier av Mayer, Kraus och Ochsmann 
(2011) lyftes ett antal exponeringar i arbetslivet fram som orsak till nack-/skulderbesvär och 
sjukfrånvaro. Det gällde t ex repetitivt arbete, vibrationer, arbete med händerna över 
axelhöjd, arbete med böjd eller roterad bål, tunga lyft, sittande, manuell hantering och 
statiskt muskelarbete. 

Precisionskrav, stress och ogynnsamma psykosociala förhållande ökar belastningen 
ytterligare enligt Toomingas, Mathiassen och Wigaeus Törnqvist (2008). Precisionsarbete 
kräver ofta en långvarig muskelspänning i både nacke och armar. Vid handintensiva arbeten 
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används underarmsmusklerna ofta dynamiskt medan däremot muskulaturen kring skuldran 
används statiskt för att stabilisera armen (SBU, 2012). 

1.3 Muskuloskeletala symptom hos tandvårdspersonal 
Det finns inom tandvården en utbredd kunskap, och oro, över många kollegor som har fått 
och har besvär kopplat till arbetsförhållanden. Tandläkare och tandhygienister som arbetar 
kliniskt utför ofta arbete i statiska positioner, som både kräver precision och emellanåt kraft. 
Då det råder svåra synförhållanden i patientens mun, hamnar nacken och ryggen alltför ofta i 
böjt och vridet läge (Jonker, Rolander och Balogh, 2009; Åkesson, Balogh och Hansson, 
2012). 

Muskuloskeletala besvär (MSD) från nacke, axlar, rygg och hand är enligt en litteraturstudie 
vanliga problem hos tandläkare och tandhygienister (Hayes, Cockrell och Smith, 2009). 
Tidigare studier har visat att många tandläkare och tandhygienister rapporterar symptom 
från övre extremitet och nacke som de sätter i samband med exponering av långvariga 
ogynnsamma arbetsställningar vid kliniskt tandvårdsarbete. Enligt Hayes et al. (2009) har 
64-93% tandläkare och tandhygienister generell muskuloskeletal smärta. Enligt denna 
litteratursammanfattning visades att tandläkare vanligtvis har besvär med nacke (19,8-85%) 
och rygg (36,3-60,1%). Tandhygienister däremot uppvisar oftare besvär lokaliserade till hand 
och handled (60-69,5%).  I studien identifierades många riskfaktorer så som statiska 
moment och för individen påfrestande arbetsställningar. Sambandet mellan framåtböjd 
nacke och risken att utveckla nackbesvär är fastställd. Ariëns et al. (2001) visar att mer än 20 
graders nackflektion i mer än 70 % av arbetstiden, visade samband mellan arbetsställning 
och nacksmärta. Denna position är trots ergonomiska ansträngningar, för att förbättra 
hållning, svår att undvika vid arbete i munhåla där syn och precision samverkar. Vid 
ovanstående undersökning kunde man inte se något klart samband mellan nackrotation och 
nacksmärta. 

En studie från 2011 har också visat att MSD hos tandläkare signifikant ökade när dessa inte 
tog raster. I samma studie såg man att förekomsten av symptom ökade med antalet 
yrkesverksamma år (Kierklo, Kobus, Jaworska och Botulinski, 2011). 

1.4 Tandvårdspersonalens arbetssituation  
Tandvårdsarbete utförs, sedan den fällbara patientstolen utvecklades under första halvan av 
1900-talet, oftast med tandvårdspersonalen i sittande. Jonker et al. (2009) pekade på att det 
sittande arbetet gav en begränsad variation och att det genom mer stående tandvårdsarbete 
skulle gå att få en mer varierad arbetsbelastning. Att sitta mer än 95 % av arbetstiden 
dubblerar risken för nackbesvär (Ariëns et al. 2001).  Ny forskning kring långvarigt 
stillasittande visar också på människans behov att stå och gå mer under arbetsdagen än vad 
fallet är idag (Ekblom Bak, 2013).  Stillasittandets negativa effekt kan inte upphävas med att 
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träna på fritiden några gånger i veckan. Vi behöver naturlig rörelse och möjligheten att också 
stå och arbeta. 

Eftersom tandläkare som arbetar med nacken i en mer gynnsam position, det vill säga 
minimal flexion och vridning, löper mindre risk att drabbas av besvär i detta område 
(Rundcrantz, Johansson & Moritz, 1991), är det viktigt att försöka identifiera och om möjligt 
förbättra ergonomin i de belastande momenten.  

I Västra Götalandsregionen gjorde Lindegård, Gustafsson och Hansson (2009) en studie av 
hur specialanpassade prismaglasögon i kombination med ergonomisk insats kunde påverka 
besvärsgraden i nacke hos folktandvårdens personal. Fyrtiofem tandläkare/tandhygienister 
visade, i en randomiserad kontrollerad studie, att den extrema framåtböjningen av nacke och 
huvud minskade mer än kontrollgruppen som endast fick ergonomisk undervisning. 
Framåtböjningen minskade även i denna grupp, men något mindre. Denna intervention 
följdes nyligen upp i en studie som fokuserade på att se om risken för arbetsrelaterade 
nacksymptom reducerades till följd av den förbättrade arbetsställningen från första studien. 
Individer undersöktes med inriktning på nackbesvär och självrapporterad besvärsgrad i 
denna kroppsregion jämfört med en kontrollgrupp. Denna undersökning är nyligen avslutad 
och preliminära resultat visar att minskningen av exponeringen för framåtböjning av 
huvudet, som användningen av prismaglasögon medför, också verkar resultera i en 
minskning av besvärsförekomst i nacken (personlig information A. Lindegård, 20 januari 
2015). Interventionsgruppen upplevde också lägre ansträngningsgrad under arbete och 
skattade sin arbetsförmåga högre jämfört med referensgruppen. 

I en undersökning gjord i Sverige mellan åren 2003 och 2008 fann Rolander et al. (2013) att 
tandvården genomgått omfattande rationaliseringar. Exempelvis hade antalet behandlade 
patienter per tandläkare ökat. Samma studie visade också upplevelsen av att den fysiska 
arbetsmiljön förbättrats, medan upplevelsen av den psykosociala egenkontrollen och 
ledarskapet försämrats. Detta understryker ytterligare faran i utvecklandet av MSD, kopplat 
till minskad egenkontroll (Hooftman et al. 2009). 

1.5 Ergonomi i arbetslivet 
Ergonomi är läran om anpassning av arbete och arbetsmiljö till människans behov och 
förutsättningar genom ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde, Människa - 
Teknik - Organisation (MTO) påverkar kroppens muskler och leder. Belastningsergonomi 
handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra 
arbetsförhållanden ex. arbetslokaler, verktyg, organisation påverkar arbetstagaren. 
Arbetsgivaren åläggs enligt Arbetsmiljölagen (1977:1166) bland annat att samverka med 
arbetstagare, undersöka om arbetstagare utför arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt 
tröttande och vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa eller olycksfall (1994:579). Häri ingår även om det finns speciella synförhållanden som 
påverkar arbetsställningarna och arbetsrörelserna negativt (Arbetsmiljöverkets 
författningssamlingar, Belastningsergonomi; AFS 2012:02). Arbetsgivaren ska systematiskt 
planera, leda och kontrollera verksamheten, utreda arbetsskador och fortlöpande undersöka 
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riskerna i verksamheten. Arbetsgivaren ska också svara för att den företagshälsovård som 
arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. 

Ergonomer/sjukgymnaster verksamma inom företagshälsovård, är experter på att analysera 
och bedöma arbetstagares funktionsförmåga och arbetsbelastning. Till denna yrkesgrupps 
hjälp finns Arbetsmiljölagen, AFS 2012:02 (enl. ovan) och Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:01), olika riskbedömningsverktyg, checklistor av diverse slag mm. Yrkesgruppen 
arbetar på individ-, grupp och organisatorisk nivå med att stödja arbetet för ett hållbart 
arbetsliv, en förbättrad arbetsmiljö och välbefinnande och hälsa hos individen. God ergonomi 
påverkar människans prestationsförmåga och verksamhetens effektivitet, därigenom ökar 
lönsamheten för företag och organisationer (Arbetsmiljöverkets Kunskapsöversikt 2012:1). 
Ett flertal studier pekar på samband mellan ergonomi och kvalitet genom arbetsmiljöns 
betydelse för att bidra till produktivitet, och i viss mån personalekonomiska vinster 
(Abrahamsson, 2000; Eklund, Hansson, Karlqvist, Lindbeck & Neumann, 2006).   

Titeln ergonom är ingen skyddad titel, men en ergonom/sjukgymnast har en grundutbildning 
som sjukgymnast/fysioterapeut på 180 högskolepoäng med en vidareutbildning på 
högskolenivå inriktning arbetsliv, hälsa och medicinsk vetenskap. Dessa medverkar ofta i 
företagens systematiska arbetsmiljöarbete och riskbedömningar. Arbetsplatsbesök görs i 
främjande, förebyggande och efterhjälpande syfte. I rapporter återkopplas undersökningen 
till uppdragsgivaren ofta med förslag på åtgärder. Inom arbetsmiljöområdet är ergonomen 
ofta anlitad att hålla utbildningar av olika slag inom sitt kunskapsområde.  

Albin (2011) skriver att ergonomiska checklistor kan ge mycket värdefull information och 
förse specialister inom området med struktur vid analys av riskfaktorer, förutsatt att de är 
valida och reliabla. De vanligt förekommande riskfaktorerna är exempelvis omfattningen av 
varaktighet, leders position och upprepningar av arbetsrörelser. 

Ergonomer/sjukgymnaster verksamma inom fältet tandvård får ofta önskemål om 
riskbedömningar utifrån den besvärsfrekvens som personalen upplever. Ett starkt inslag av 
tidspress karaktäriserar, som i många andra yrken i dagens arbetsliv, även 
tandvårdsbranschen. Svåra ergonomiska förhållanden i kombination med stress kopplat till 
bland annat lönsamhet, ger ett arbete som ställer stora krav på individen. I dessa 
ergonomiska sammanhang är vår yrkesgrupp en viktig aktör.  

Ett sätt att arbeta med riskbedömningar är genom observationsprotokoll som ger ett index 
eller score-tal. Alla olika delar så som arbetsställningar, tid och belastning vägs då samman 
till en totalsiffra. Exempel på sådana är HARM (Hand Arm Riskbedömningsmetod), QEC 
(Quick Exposure Check) och ART (Assessment of Repetitive Task of upper limbs). I denna 
typ av bedömning går mycket data ”förlorad” på vägen och det blir svårt att bedöma vad som 
bidrar mest till belastningen. Dessa metoder lämpar sig bäst för sammanställning av 
riskbedömningar att presentera för företagsledningar för genomgripande förbättringar/ 
förändringar och inte som ett instrument för den enskilde arbetstagaren att nå en förbättring 
av arbetsteknik. Takala et al. (2010) skriver att val av bedömningsverktyg bör göras utifrån 
definition av ändamål exempelvis om observationer ska användas för att generalisera eller 
inte.  
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En svensk checklista över ergonomiska risker för tandvård, utgiven av Prevent, (2005), är 
generell vad det gäller arbetsmiljön och innehåller endast en liten del ergonomi. Det finns i 
dagsläget ingen reliabel och validerad checklista för identifiering av belastningsergonomiska 
risker i tandvården. Det finns dock en checklista framtagen i ett magisterprogram för 
ergonomer som ännu inte validerats (Axelsson, 2013).  

Trots att det finns flera checklistor inom det ergonomiska området är få testade för 
reliabilitet och validitet (Baker, Livengood & Jacobs, 2012; Talala et al., 2010).  

1.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Carter, Lubinsky och Domholdt, (2011) står begreppet reliabilitet för 
överensstämmelse/tillförlitligheten hos en mätning vid upprepade mätningar. Resultatet ska 
vara så likartade som möjligt vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför 
mätningen/testet vilket benämns med begreppet interbedömarreliabilitet (interrater 
reliability). Reliabilitet kan definieras som precision i noggrannhet som finns hos ett 
mätinstrument.  

En användbar metod att studera reliabiliteten är genom test-retestmetoden. De testpersoner 
som exempelvis först får besvarade ett frågeformulär som ska reliabilitetstestas, får samma 
frågeformulär att åter besvara inom en kort tid. Därefter kan överensstämmelsen mellan 
mätningarna analyseras. Reliabiliteten är hög om respondenterna i huvudsak ger samma svar 
vid båda tillfällena. 

Norman, Alm, Wigaeus Törnqvist och Toomingas (2006) visar på reliabilitet genom att 
använda tre olika frågeställningar: Om vi mäter samma objekt med samma eller jämförbara 
mätinstrument, får vi då samma eller liknande resultat? Mäter instrumentet den sanna 
verkligheten? Vilken precision och noggrannhet har instrumentet? 

Generellt måste frågorna i en checklista vara väl genomtänkta och ställda på ett sådant sätt 
att de inte kan missuppfattas. De ska också ge svar på det som de verkligen avser att mäta. 
Dåligt konstruerade frågor kan göra att det blir en stor variation i svaren. Vi får en låg 
interbedömarreliabilitet om upprepad mätning av samma verklighet men av olika bedömare 
inte ger samma resultat.  

Resultatet ska också vara likadant om samma person utför testet vid olika tillfällen så kallad 
intrabedömarreliabilitet (intrarater reliability). En hög reliabilitet är till exempel nödvändigt 
om man vill kunna se om förändringar skett utifrån en intervention. 

Validitet (validity) är begreppet som står för att man mäter det man vill och har tänkt mäta. 
Det kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska och den operationella 
definitionen. Innehållsvaliditet (content validity) står för hur bra ett test korrelerar mot den 
verklighet det avser att mäta. Vi behöver alltså också veta i vilken utsträckning ett verktyg 
överensstämmer med sig självt, hur beständigt det är. Ett bedömningsverktyg måste vara 
reliabelt för också kunna uppnå validitet. Hög reliabilitet krävs för att uppnå hög validitet, 
men hög reliabilitet garanterar inte en hög validitet. Det finns inga självklara metoder att 
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beräkna validitet och ett bedömningsverktygs validitet är svårare att etablera än dess 
reliabilitet. Det är dock oftast inte möjligt att få ett kvantitativt mått på innehållsvaliditet, 
utan den bedöms av en sakkunnig panel (Carter et al. 2011).  

En viktig aspekt med en checklista för bedömning av ergonomi inom tandvård är följaktligen 
att både reliabiliteten och innehållsvaliditeten är god, det vill säga att den är tillförlitlig och 
mäter korrekta parametrar enligt sakkunniga experters samstämmiga bedömning om vad 
som är en god ergonomi inom arbetet. 

1.7 Problemformulering 

En sjukgymnast har utvecklat ”Checklista för ergonomi inom tandvård” att använda för 
riskbedömningar av ergonomisk belastning vid tandvårdsarbete. Målet var att skapa ett 
användarvänligt evidensbaserat bedömningsverktyg för ergonomer/sjukgymnaster som ökar 
möjligheten att på ett likartat sätt bedöma, kvantifiera och kartlägga riskfaktorer för 
muskuloskeletal ohälsa hos tandvårdspersonal. Checklista är ännu inte reliabilitetstestad och 
har heller inte validerats, vilket krävs för att bli ett säkert verktyg för 
ergonomer/sjukgymnaster verksamma inom arbetsfältet företagshälsovård.  

2 SYFTE 

Att undersöka inter-/intrareliabilitet och innehållsvaliditet hos bedömningsinstrumentet 
”Checklista för ergonomi inom tandvård”. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur är ”Checklista för ergonomi inom tandvård”-s interbedömarreliabilitet? 

• Hur är checklistans intrabedömarreliabilitet?  

• Hur är checklistans innehållsvaliditet? 
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3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

En deskriptiv, komparativ och korrelerande reliabilitets- och validitetsstudie. Carter et al. 
(2005). 

3.2 Urval 
Sex tandvårdsanställda, tandläkare och tandhygienister, filmades under en 
behandlingssituation. Valideringen av checklistan är tänkt att i framtiden kunna gälla för alla 
tandvårdsanställda. Därför sattes inga andra kriterier för urvalet än att de skulle vara 
ändamålsenliga och att de därför skulle tillhöra någon av dessa två personalgrupper. 
Tandsköterskor som också är en personalgrupp inom tandvården exkluderades på grund av 
det mer rörliga arbete de oftast har. Både män och kvinnor fanns i yrkeskategorierna.  

Rekrytering av testpersonerna gjordes via en förfråga och förankring av studien hos deras 
närmaste chef på den klinik där det filmade materialet inhämtades. Undersökningsgruppen 
omfattade 3 tandläkare och 3 tandhygienister. De tandvårdsanställdas patienter tillfrågades 
om de kunde tänka sig att ta emot sina behandlingar under det att deras tandläkare/          
tandhygienist filmades.  

Fem leg. sjukgymnaster/ergonomer med minst tre års erfarenhet av ergonomiska 
bedömningar av tandvårdspersonal bedömde tandvårdspersonalens ergonomi utifrån 
filmerna, de fyllde i checklistan vid bedömningen. Författaren kontaktade via sitt 
yrkesnätverk sjukgymnaster som uppfyllde kriterierna för ändamålet för medverkan. Dessa 
informerades skriftligen och muntligen om studien och samtyckte till medverkan. Den 
sjukgymnast som inte önskade delta behövde inte ange skäl för detta. 

Den genomsnittliga ergonomierfarenheten i gruppen låg på 14,2 år (3-25 år), med 6,8 år (3-
19 år) av ergonomiskt arbete med tandvårdsanställda. 

Bedömarna rekryterades från olika delar av Sverige i författarens yrkesnätverk. Två 
bedömare hade använt checklistan tidigare, varav en av dessa är den som utvecklat 
formuläret.  

3.3 Datainsamlingsmetod 
Data som studien baserades på var filmer av arbetsmomenten inom tandvårdsarbetet som 
sjukgymnasterna bedömde.  

Författaren utförde filmningen av tandläkare och tandhygienister i behandlingsarbete. 
Filmerna visade den tandvårdsanställde från olika positioner i behandlingsrummet, alltså 
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både från sidan, bakifrån och framifrån. Varje person filmades under behandlingssituation 
med tillhörande datorarbete, och redigerades till sammanhängande filmsekvenser på cirka 
30 minuter per individ. De personer som filmades fyllde i checklistans två sidor med 
individuell bakgrundsfakta (sist i bilaga A). 

Sjukgymnasterna bedömde arbetssituationerna utifrån ”Checklista för ergonomi inom 
tandvård” vid två tillfällen med minst två veckors mellanrum (Axelsson, 2013).                       
Tjugotre arbetsmoment rörande position av nacke/bröstrygg, ländrygg/bäcken, axlar/armar, 
handled/hand, fötter/ben, fotreglage, behandlarstol, patientstol, brickbord, placering av 
patient, förekomst av naturliga pauser och dokumentationsarbete bedömdes. För varje fråga 
finns 2 eller 3 svarsalternativ, ja/nej eller nej/ja ibland/ja kontinuerligt. Till checklistan hör 
även sju frågor kring bl.a. besvär, besvärsgrad och upplevelse av stress, vilka besvaras av den 
tandvårdsanställde. Frågorna ingår inte i reliabilitetsbedömningen, utan har endast utgjort 
bakgrundsinformation gällande tandvårdspersonalens upplevelser av eventuella besvär och 
sin arbetssituation. Meningen med detta var att ge sjukgymnasterna, på samma sätt som om 
de själva gjort bedömningarna på plats, den information de då fått tillgång till. 

Varje sjukgymnast gavs möjligheten att titta på de filmade sekvenserna valfritt antal gånger, 
vilket rekommenderas av Mathiassen, Liv och Wahlström (2012). 

De ifyllda formulären skickades till handledare på Mälardalens högskola Västerås, efter varje 
bedömningstillfälle för att inte kunna gå tillbaka och se hur bedömningen skett vid första 
omgången. 

Efter de två bedömningsomgångarna, fyllde samma fem sjukgymnaster i formuläret om 
innehållsvaliditet (bilaga C). 

3.4 Tillvägagångssätt 
En information till sjukgymnasterna om hur checklistan skulle användas togs fram (bilaga 
B). Sjukgymnasterna uppmanades att träna sig i användning av checklistan vid egna 
ergonomiska insatser gentemot tandvårdspersonal innan första testomgången.  

Tillstånd för att filma inhämtades från chefen på den tandvårdenhet där studien 
genomfördes. Chefen efterfrågade intresse från tandläkare och tandhygienister som kunde 
tänkas vilja delta i studien. De föreslagna och intresserade, informeras muntligen och 
skriftligen om studien innan definitivt samtycke. 

Efter filmning och tidsanpassning lades filmerna ut på Youtube.com som privata, för att 
därifrån med inloggningsuppgifter bli tillgängliga för de sjukgymnaster som skulle göra 
bedömningarna. Checklistan fick sjukgymnasterna, tillsammans med 
inloggningsuppgifterna, tillgång till via mail. Enkätsvaren gällande individuella faktorer från 
de filmade tandvårdsanställda förmedlades genom brevutskick till sjukgymnasterna. 

Bedömarna arbetade individuellt. De tittade på filmerna på sina respektive arbets-/hemorter 
så många gånger de behövde för en bra bedömning, och fyllde därefter i checklistan för varje 
tandvårdanställd.  
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Efter varje bedömningsomgång sändes de ifyllda checklistorna till handledare på 
Mälardalens högskola, Västerås. 

Sjukgymnasterna fick efter den andra bedömningsomgången, via mail, formuläret som 
efterfrågar checklistans innehållsvaliditet (bilaga C). Det som efterfrågades var relevans, 
svårighet att förstå, brister i innehåll, överflödighet, enkelhet och sammanfattande 
bedömning.  

Efter ifyllande skickas dessa till Mälardalens högskola på samma sätt som enligt ovan. 

3.5 Dataanalys 
Tandvårdspersonalens bakgrundsfakta utgjorde endast kompletterande information för 
sjukgymnasterna vid bedömningarna och sammanställdes inte. 

Frågeställning 1: Hur är ”Checklista för ergonomi inom tandvård” interbedömarreliabilitet?     
För varje tandläkare/-hygienist och film gjordes 23 bedömningar. I vilken grad 
överensstämmer flera personers bedömningar av samma arbetssituation?  

Skillnaden mellan de olika sjukgymnasternas bedömningar analyserades per fråga med det 
icke parametriska Kruskal Wallis test. Gränsen för signifikant skillnad sattes vid ≥ 0,05. 
Beräkning av interbedömarreliabiliteten baserades på samtliga sjukgymnasters andra 
bedömning av arbetssituationerna. 

 
 

Frågeställning 2: Hur är checklistans intrabedömarreliabilitet?  I vilken grad kan en 
bedömare upprepa sin mätning och erhålla ett likande resultat?   

Överensstämmelse mellan sjukgymnasternas första och andra bedömning per fråga 
beräknades med kappa koefficient (κ). Därefter beräknades medelvärde och spridningsmått 
på dessa kappavärden baserat på checklistans delfrågor.  Kappa koefficient på fråga 2, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 12, 13, 14 och 15 beräknades med hjälp av prevalence adjusted bias-adjusted kappa 
(PABAK). Metoden användes på grund av att svarsfördelningen var sådan så den gängse 
metoden för framräkning av kappa inte kunde användas.  

Kappakoefficienten tolkades enligt Altman (1991); Bring och Taube (2006), enligt tabell 1 
nedan.  

Tabell 1. Bedömning av kappakoefficient enligt Bring och Taube 

Kappavärde	   Grad	  av	  överensstämmelse	  
	  	  	  	  <	  0.20	   Dålig	  
0.21	  –	  0.40	   Svag	  
0.41	  –	  0.60	   Måttlig	  
0.61	  –	  0.80	   Bra	  
0.81	  –	  1.00	   Mycket	  bra	  
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En procentuell beräkning av samstämmighet gjordes också av de totalt 30 bedömda 
arbetssituationerna gjordes manuellt genom att jämföra svaren mellan första och andra 
bedömningsomgången per sjukgymnast. 
Data registrerades och analyserades i statistikprogrammen SPSS version 22.                           

 

Frågeställning 3: Hur är innehållsvaliditeten?                                                        
Sammanställning av intervjufrågor kring innehållsvaliditet gjordes med frekvensfördelning, 
ja/nej svar respektive, i några fall, på en tiogradig skala där 0 (noll) stod för inte relevant 
alls/mycket svår/sämst och 10 för mycket relevant/mycket lätt/bäst. Svar på öppna frågor 
har redovisats med testpersonernas synpunkter. 

3.6 Etiska övervägande 
Alla inblandade informerades muntligt och skriftligt om syftet med studien (bilaga D och E). 
Personerna som filmades i behandlingsrummen informeras på samma sätt.  

Medverkan i studien skedde på basis av frivillighet, både vad det gäller tandvårdpersonal och 
patienter, och deras intresse i att vara med. Personer som inte önskade delta kunde avböja 
medverkan, och när som helst dra sig ur utan att behöva ange skäl för detta. De personer som 
filmades kan inte knytas samman med namn eller andra personuppgifter. För att skiljas från 
varandra numrerades filmerna löpande. Endast de medverkande sjukgymnasterna kunde se 
bildmaterialet.  

Inga namn från deltagande testpersoner eller filmad tandvårdpersonal finns med i studien. 

De frivilligt deltagande sjukgymnasterna har ägnat tid åt analyserna. Tid för alla analyser och 
pappersarbete för respektive sjukgymnast har beräknats till cirka 10-15 timmar. Arbetet 
kommer förhoppningsvis att bidra till att checklistans tillförlitlighet senare kommer att 
säkerställas, och i och med detta leda till att mer fullständiga och tidsbesparande 
bedömningar görs inom fältet ergonomi för tandvårdspersonal.  

Efter avslutad studie och examinators godkännande kommer filmerna att tas bort från 
Youtube.com och raderas. 
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4 RESULTAT 

Totalt omfattade studien sex olika filmade arbetssituationer som bedömdes med hjälp av 
”Checklista för ergonomi inom tandvård” av fem sjukgymnaster. Testpersonerna tittade 1-3 
ggr (genomsnitt 1,3) på varje film vid respektive bedömning.  

Ett visst bortfall av svar fanns i båda bedömningsomgångarna. Sju procents bortfall sågs i 
första omgången och något lägre, 5 %, i omgång två. Uttryckt i bortfall av svar per bedömning 
blev detta 1,9. 

4.1 Interbedömarreliabilitet 
När de fem sjukgymnasterna bedömde tandvårdspersonalens arbetssituationer för andra 
gången visade det sig att vid 15 av checklistans 23 frågor (65 %) var det ingen signifikant 
skillnad mellan bedömningarna.  

Fråga 21, om dokumentationen utförs i stående, gav total samstämmighet d.v.s. 1,0, vid de 
fem testpersonernas bedömningar. Underarmens position och grovjustering av lampa och 
bricka i stående gav också hög samstämmighet. 

Vid bedömning av checklistans följande åtta frågor var det en signifikant skillnad mellan 
sjukgymnasterna (Tabell 2):   

• 5: Är axlarna framdragna under utförandet av arbetet? 
• 7: Avlastas underarm/hand mot patienten, armstöd, stol eller liknande? 
• 8: Är underarm/handled kraftigt böjd och/eller vriden nära ytterläge under arbetet? 
• 9: Förekommer ytterlägen i fingrarnas leder under arbetet? 
• 10: Greppas instrument med tydlig böjning eller vridning i handleden? 
• 12: Är fotreglaget placerat på ett lämpligt avstånd från tandläkaren/hygienisten? 
• 16: Är brickbordet placerat så att behandlaren kan greppa instrument utan att böja, 

vrida eller sträcka sig? 
• 17: Placeras patienten optimalt utifrån den behandling som ska göras? 
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Tabell 2. Checklistans 23 frågor och p-värden för skillnad mellan bedömarna vid den 
andra bedömningen (utelämnad nr 19 är en öppen fråga om innehåll i ev. pauser) 

Fråga	   p-‐värde	  
1.	  Nacke/bröstrygg	   0,144	  
2.	  Ländrygg/bäcken	   0,056	  
3.	  Axlar/armar,	  abd	   0,245	  
4.	  Axlar/armar,	  upp	   0,161	  
5.	  Axlar/armar,	  fram	   0,001	  
6.	  Axlar/underarm	  flekterad	   0,709	  
7.	  Axlar/underarm,	  avlastade	   0,005	  
8.	  Handled/hand	   0,001	  
9.	  Handled/hand,	  fingrar	   0,000	  
10.	  Handled/hand,	  grepp	   0,003	  
11.	  Fötter/ben	   0,266	  
12.	  Fotreglage	  avstånd	   0,004	  
13.	  Fotreglage	  hö/vä	   0,558	  
14.	  Behandlarstol	   0,082	  
15.	  Patientstol	   0,060	  
16.	  Brickbord	   0,001	  
17.	  Placering	  patient	   0,006	  
18.	  Naturliga	  pauser	   0,099	  
20.	  Grovjustering	   0,756	  
21.	  Dokumentationsarbete	   1,0	  
22.	  Dok.arb.	  /bord	   0,354	  
23.	  Dok.arb.	  /styrdon	   0,504	  
24.	  Dok.arb.	  /bildskärm	   0,369	  

 
            

4.2 Intrabedömarreliabilitet 

Kappa-koefficienterna på de frågor som ingick i checklistan varierade mellan κ:0,29 - 0,90, 
med ett medelvärde på κ: 0,61. Fyra frågor, fick enligt gradering i tabell 1, mycket bra 
överensstämmelse. Detta gällde frågorna 13, 8, 12 och 10 (om fotreglage med hö/vä fot κ: 
0,90, böjd/vriden handled κ: 0,86, fotreglagets placering κ: 0,83 och instrumentgrepp κ: 
0,81). Ytterligare åtta frågor fick bra överensstämmelse: underarmarna flekterade 10-25° (κ: 
0,64), avlastas underarm/hand (κ: 0,62), armarnas avlastning (κ: 0,62), ytterläge av 
fingrarna (κ: 0,69), patientstolens inställning (κ: 0,78), brickbordets placering (κ: 0,61), 
grovjustering av lampa och brickbord (κ: 0,68) och dokumentationsarbete i stående (κ: 
0,78). 

Lägst samstämmighet fanns för frågorna om bildskärmens höjd (κ: 0,32) och datorbordets 
höjd (κ: 0,29).   

 

 



13 

Tabell 3. Kappavärdet respektive adjusted kappa baserat på samtliga sjukgymnaster 
första och andra bedömning av checklistans 23 frågor (utelämnad fråga 19 är en öppen 
fråga om innehåll i ev. pauser). 

Fråga	   Kappa	  
1.	  Nacke/bröstrygg	   0,51	  
2.	  Ländrygg/bäcken	   0,50	  
3.	  Axlar/armar,	  abducerad	   0,57	  
4.	  Axlar/armar,	  upp	   0,74	  
5.	  Axlar/armar,	  fram	   0,48	  
6.	  Axlar/underarm	  flekterad	   0,64	  
7.	  Axlar/underarm,	  avlastade	   0,62	  
8.	  Handled/hand	   0,86	  
9.	  Handled/hand,	  fingrar	   0,69	  
10.	  Handled/hand,	  grepp	   0,81	  
11.	  Fötter/ben	   0,42	  
12.	  Fotreglage	  avstånd	   0,83	  
13.	  Fotreglage	  hö/vä	   0,90	  
14.	  Behandlarstol	   0,48	  
15.	  Patientstol	   0,78	  
16.	  Brickbord	   0,61	  
17.	  Placering	  patient	   0,53	  
18.	  Naturliga	  pauser	   0,45	  
20.	  Grovjustering	   0,68	  
21.	  Dokumentationsarbete	   0,78	  
22.	  Dok.arb.	  /bord	   0,29	  
23.	  Dok.arb.	  /styrdon	   0,50	  
24	  Dok.arb.	  /bildskärm	   0,32	  

 

 

Bedömning av överensstämmelse enligt Tabell 1: 

     Antal frågor 

Mycket bra överensstämmelse  4 

Bra överensstämmelse   8 

Måttlig överensstämmelse  9 

Svag överensstämmelse  2      

Dålig överensstämmelse  0 

               

Procentuell överensstämmelse 

De fem bedömarna fick i genomsnitt 72 procentig individuell samstämmighet per bedömd 
arbetssituation, med spridning från 62 % till 80 % mellan första och andra 
bedömningsomgången. 

Av totalt 30 bedömningar (5 bedömare x 6 arbetssituationer) låg 17 % mellan 20 – 23 
likvärdiga svar, 43 % inom 16 – 19 och 40 % från 15 och nedåt. 
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4.3 Innehållsvaliditet 
Alla fem sjukgymnaster besvarade frågeformuläret kring användbarhet. Nedan följer 
sammanställningen av resultatet från denna. 

Hur relevant är checklistan för att bedöma ergonomi vid tandvårdsarbete? 
Medianvärdet för sjukgymnasternas uppfattning om checklistans relevans var 8 och 
varierade mellan min 6 till max 10.  

Var någon av frågorna svår att förstå? 2 personer svarade JA, och 3 personer NEJ.  

De personer som svarade att någon/några frågor var svåra att förstå gav följande 
kommentarer: 

• Frågan om tillfälle till naturliga pauser ges. Vad menas med naturliga pauser? 
Menas tidsutrymme för mikropauser, tid personen själv bestämmer över eller 
kanske omväxling mellan olika arbetsuppgifter? Vad menas med ges? 

• Vissa frågor kan också besvaras med fler än ett svar. 

Fattas någon fråga eller frågeområde enligt din bedömning? 3 personer svarade JA, 
och 2 personer NEJ. Här redovisas fem förslag:  

• Passar behandlarstolen dig? 
• Frågor kring synergonomi; typ av synkorrigering, belysningstyp och placering, 

bildskärmens placering i förhållande till ljuskällor. 
• Verktygsutformning? 
• Varför böjer du nacken så mycket? 
• Kunde kompletteras med uppgifter om typ av unit, operatörsstol, typ av styrdon och 

skärmplacering, för att i efterhand minnas förutsättningarna. 

Innehöll checklistan någon onödig fråga? 2 svarade JA, medan 3 inte tyckte det. 
Nedan följer de frågor som delar av testpanelen ansåg onödiga: 

• Ges det utrymme för naturliga pauser 
• Hålls armarna nära kroppen vid arbete med styrdonet, ”tycker typ av styrdon styr 

det” 
• Grovjusteras lampa och brickbord i stående 

Hur lätt var den som helhet att förstå och använda? Medianvärdet på denna fråga 
var 8, svaren varierade mellan 8 och 10. 

Hur bra anser du att ”Checklista för ergonomer inom tandvård” är? 
Sjukgymnasternas svar varierade mellan 5 och 8, medianvärde 8.  

Några övriga synpunkter lämnades också: ”Har ett gott värde, inte minst som stöd för 
minnet efter besöket. Har man dokumenterat via foto eller film har man ju både livrem och 
hängslen.”  
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”Man checkar av men får inte hela sanningen. T ex hur bra/dåligt behandlaren arbetar runt 
patienten, hur man vrider patientens huvud för att arbeta i raka banor. Höjden på behandlarstolen 
säger inget om hur stolen passar för behandlarens kropp. Datorbordet går att höja och sänka men 
tillåter inte rörelsefrihet pga djup/bredd. Arbetsavstånd mellan öga och tand/mun spelar en stor roll 
och varför de hamnar där de hamnar, t.ex. tittar filmade person 1 genom det optiska centrat i sina 
glasögon trots stor båge + att hon närhetsförstorar. Detta gör att hon böjer extremt mycket på 
huvud/nacke vid arbete i munnen. Alla förutom personen i film 2 närhetsförstorar vid munarbete.” 

5 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att bedöma ”Checklista för ergonomi inom tandvård”s inter-
/intrabedömarrreliabilitet och innehållsvaliditet. 

Interreliabiliteten visade ingen signifikant skillnad i 15 av de 23 delfrågorna. 
Intrareliabiliteten gav mycket bra och bra överensstämmelse på 12 av de 23 frågorna. 
Checklistan betecknades som relevant av expertpanelen och innehållsvaliditeten kan 
betecknas som hög.  

5.1 Resultatdiskussion 

I de fall där arbetstagarna har en observatör, som på något sätt dokumenterar 
händelseförloppet under arbetet, finns en risk att arbetsställningar och arbetsrörelser 
anpassas eller förändras. Så har mycket troligt även skett vid filmningen av 
tandvårdspersonalen i denna studie. Då det inte har haft betydelse om arbetsställningar och 
arbetsrörelser avvek från ett normalt arbete, har det i detta sammanhang inte heller haft 
någon betydelse för studiens syfte, frågeställningar eller resultat. 

Att filma anställda i deras arbetssituation och använda det som ett pedagogiskt verktyg har 
Kjellberg, Palm och Josephson (2012) pekat på i en studie av kassapersonal. Den anställde 
kan tillsammans med en ergonom observera sitt eget arbete utifrån en filmad arbetssituation 
i syfte att se och förstå hur en förbättrad arbetsteknik kan utvecklas. Detta är en arbetsmodell 
som ibland används idag men kunde göras mer systematiserat för ytterligare framsteg inom 
det belastningsergonomiska området.  

5.1.1 Interbedömarreliabiliteten av frågorna i checklistan 

Om dokumentationsarbetet utfördes i stående, var den fråga där samstämmigheten mellan 
bedömarna var total. Detta är en mycket påtaglig observation och inte så förvånande fanns 
ingen skillnad i bedömningen av här. Fjorton andra frågor, av de totalt 23, gav heller ingen 
signifikant skillnad i bedömningen. Till exempel visades samstämmighet av alla 
observationer kring datorarbete, grovjustering av exempelvis lampa, liksom om fotreglaget 
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sköttes med både höger och vänster fot. Höjder och rörelser gav även här påtagliga utslag 
som var relativt lätta att se och bedöma. När det gäller nackens position var det ingen 
signifikant skillnad mellan sjukgymnasternas bedömningar. Med tanke på de besvär som en 
framåtböjd nacke kan ge är detta en extra viktigt ergonomisk faktor att spåra. 

Flest signifikanta skillnader mellan sjukgymnasternas bedömningar fanns vid bedömning av 
armarnas/händernas arbetsställningar. En anledning till detta kan ha varit att det på en film 
är svårt att observera ett så litet område som handen utgör. Troligen hade en bedömare på 
plats kunnat gå närmare och på så sätt kunnat ge en mer säker värdering av fingrarna och 
handens position under arbete. Även den signifikanta skillnaden mellan bedömarna på 
frågan om axelns position och armens avlastning kan tänkas tillhöra gruppen av frågor som 
är svårare att se och bedömma utifrån en film i jämförelse med en verklig bedömning av en 
arbetssituation. Att överensstämmelsen var bäst för större kroppspositioner och rörelser fann 
man på samma sätt i en utvärdering av 30 observationsmetoder av Takala et al. (2010). De 
såg att handled, hand och bröstryggsrotationer var det som var svårast att observera utifrån 
videoinspelningar av arbetssituationer. Kociolek och Keir (2010) såg att interreliabiliteten vid 
videogranskning av handrörelser ökade något vi en slow-motion visning av filmerna. Mycket 
talar också för att bedömarna som gjort observationer på kliniken på egen hand, gjort en mer 
rättvisande bedömning av samma typ av arbetssituation. Inter- och intrareliabiliteten har i 
denna studie inte påverkats, mer än i de fall då bedömaren inte tyckt sig kunnat besvara 
frågan utifrån svårigheten att se en kroppsdel på ett tillfredsställande sätt. Alla bedömare har 
haft samma utgångspunkt med identiska vinklar, avstånd och tid.  

Av de åtta frågor där det fanns en signifikant skillnad beskriver sju arbetsställningen och en 
avstånd till verktyg/instrument. Dessa frågor är väsentliga för att göra en riskbedömning av 
arbetet och vilar på kriterier framtagna från den forskning som finns om branschens 
arbetsmiljörisker, och kan därför inte tas bort från checklistan. Ett sätt att öka reliabiliteten 
vore istället att i grupp öva på användning av instrumentet. 

Norman et al. (2006) beskriver att svag reliabilitet för ergonomer som bedömer en 
arbetssituation utifrån en ergonomisk checklista kan bero på att bedömningar inte görs 
utifrån identiska vinklar.  

Möjligen kan en del av svårigheterna till samstämmiga bedömningar tillskrivas bedömningen 
av tidsaspekten av den eventuellt ogynnsamma arbetsställningen. Det vill säga; höll arbetet 
på i nämnd position i 10-50 % av tiden, alternativt > 50 %. Att checklistan är uppbyggd på 
detta sätt beror på Arbetsmiljöverkets föreskrift om Belastningsergonomi (AFS 2012:02). 
Sker arbetet i en olämplig position en väsentlig del av arbetsdagen (50 % av ett normalt 
arbetsskift) eller mindre. Sex av 23 frågor hade tre alternativ; nej, ja 10-50 % och ja >50%. 
Något större internt bortfall av svar sågs inte på dessa frågor med tre alternativ. Inte heller 
sågs någon sämre överensstämmelse bland dessa frågor än de med två svarsalternativ.  
Interna bortfallet var relativt jämnt fördelat mellan alla frågor. Utifrån Arbetsmiljöverkets 
nivåer behöver checklistan även fortsättningsvis ha kvar dessa alternativ. Därför blir det 
hypotetiskt att diskutera om två svarsalternativ skulle ge en bättre interbedömarreliabilitet i 
en framtida användning. 
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5.1.2 Intrabedömarreliabiliteten av frågorna i checklistan 

Hög samstämmighet i sina bedömningar får testpersonerna, liksom i interreliabilitets-
prövningen, i bedömningen av kroppsställningen vid dokumentationsarbete och vilken fot 
pedalarbetet skedde med. Här ses också hög samstämmighet från första till andra 
bedömningen på frågorna om handledensböjning/-vridning, fotreglagets placering och 
instrumentgreppen. Till skillnad från interreliabiliteten fanns det en hög överensstämmelse 
vid bedömning av handledens position och avlastning. En tolkning av anledningen till detta 
kan vara att person gjorde samma observation både vid första som vid andra 
genomtittningen, skillnader kunde dock ses mellan bedömarna. Lägst kappavärde fanns i 
fråga om bildskärmens respektive datorbordets höjd. Båda dessa bedömningar betecknas 
som enkla att göra och är därför förvånande. Anledningen till detta är svårare att spekulera 
kring. Möjligheten kan vinkeln vid filmningen ge utrymme för olika tolkningar. 
Intrabedömarreliabilitetens tolv frågor med bra överensstämmelse får ses som något lägre än 
förväntat.  

5.1.3 Innehållsvaliditeten i checklistan 

Det finns ingen självklar statistisk metod för att beräkna validitet. Gruppen av erfarna 
testpersoner utgjorde en sakkunnig panel för att bedöma innehållsvaliditeten. Två av 
bedömarna hade använt checklistan tidigare än i övningsperioden innan studien. En av dessa 
var också den person som utvecklat bedömningsverktyget. Högst troligt har 
innehållsvaliditeten påverkats av konstruktörens medverkan. Som utvecklare är det mycket 
sannolikt att det också är svårt att vara kritisk granskare.  Möjligheten att se brister och 
förbättringsområden blir helt naturligt begränsad av att själv konstruerat ett 
bedömningsverktyg. Trots detta ansågs personens erfarenhet av arbetet viktig i 
undersökningen. 

Att ha en checklista som stöd i att systematiskt gå igenom alla arbetsmoment och påverkande 
faktorer ökar möjligheten för likvärdiga och tidseffektiva bedömningar av ergonomin. Två av 
experterna hade förslag på att lägga till det synergonomiska området kring exempelvis 
belysning och synavstånd. Synpunkter kom på att det vore värdefullt att ange exempelvis 
avstånd öga–mun, synkorrigering och belysning i rummet. Inom det synergonomiska 
området finns personer med expertkunskap som skulle vara värdefullt att ta hjälp av. 

Frågan kring naturliga pauser har troligen ett pedagogisk värde i samtalet med 
tandvårdspersonalen men är en fråga som skulle kunna lyftas ut ur formuläret. Ett sätt att få 
med områden som påverkar arbetet skulle kunna vara att bifoga ett antal punkter som 
diskussionsunderlag vid arbetsplatsbesöket. Exempel på sådana punkter kunde vara just 
upplevelsen och utnyttjande av naturliga pauser, variation mellan att sitta/stå, nöjdhet med 
sin stol och om personen står upp och grovjusterar lampa/brickbord. En egen reflektion 
kring hur duktig personalen är på att använda spegel vid arbete i överkäken, som därigenom 
minskar nackflektionen, är en fråga som också skulle kunna tas upp här.  
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5.2 Metoddiskussion 
En deskriptiv, komparativ metod valdes till denna studie då syftet var att se på 
samstämmigheten i bedömningar av de variabler som formuläret består av. Deskriptiv 
forskning innebär dokumentation av insamlad data från mätningar gjorda under en bestämd 
tid (Carter et al. 2011). Det finns inte någon golden standard, d.v.s. någon allmänt accepterad 
referensmetod eller ”facit” att tillgå som skulle kunna använts som metod vid denna studie.  

Urvalet av sjukgymnaster till studien gjordes utifrån tanken att en viss erfarenhet av att 
studera denna yrkesgrupp ger en säkrare bedömning med checklistan som hjälp. En annan 
variant hade varit att låta vilka sjukgymnaster som helst med ergonomiska kunskaper delta. 
Att välja testpersoner med erfarenhet och vana av tandvårdsbedömningar, och hur 
tandvårdsarbetet ser ut i sin helhet, har troligtvis gett säkrare bedömningar. Ingen av de 
tillfrågade sjukgymnasterna avböjde medverkan.  Urvalet av testpersoner och bedömande 
sjukgymnaster har gjorts ur ett geografiskt och könsneutralt perspektiv. Författaren har inte 
sett någon anledning att ange var i landet personen verkar eller andelen män eller kvinnor i 
de båda grupperna, då detta inte kunde tänkas påverka reliabilitet och validitet. Då urvalet av 
sjukgymnaster/ergonomer gjordes med önskemål att alla skulle ha minst tre års erfarenhet 
av ergonomiska bedömningar av tandvårdspersonal, minskar möjligen till 
generaliserbarheten av studiens resultat. Med generaliserbarhet eller yttre validitet menas att 
resultat från en viss grupp även gäller för andra grupper och situationer. Det går med andra 
ord inte att vara säker på att vilken ergonom som helst, med kortare erfarenhet av denna typ 
av arbete, skulle nå samma reliabilitet som testpersonerna uppnått.  

Valet att filma arbetsmoment och låta testpersoner bedöma samma arbete utifrån dessa blev 
den metod som var praktiskt möjlig att använda för att kunna besvara frågeställningarna. 
Styrkan har varit att alla fått se samma arbetssituationer och bedömningarna har därför blivit 
jämförbara. Carter et al. (2011) beskriver denna arbetsform som lämplig för att få en exakt 
återgivelse. Tidigare studie har också visat att videoanalysmetoden är tillförlitlig vid 
användning av flera bedömare för att studera ergonomi kring ländryggsbelastning (Coenen, 
Kingma, Boot, Bonger & Dieën, 2012). Att filma i ett behandlingsrum innebär vissa 
begränsningar i valet av vinklar gentemot tandläkaren/-hygienisten. Begränsningar i 
rörelsefrihet, på grund av det begränsade utrymme och fast teknisk utrustning som ett sådant 
rum har, gjorde att det inte alltid gick att få raka vinklar i förhållande till personen som skulle 
filmas. Många gånger fick filmsekvenser tas i de vinklar som helt enkelt var möjliga att få. 
Bedömningar utifrån filmade arbetssituationer har också varit en svaghet. Att testpersonerna 
själv kunnat förflytta sig runt arbetstagaren, valt vinklar och tid att se på olika moment skulle 
gett en betydligt större säkerhet i bedömningen av respektive arbetssituation.  

Arbetsplatsbedömningar bygger i en normal arbetssituation på att bedömaren befinner sig på 
plats på arbetsplatsen och har då möjlighet att få både syn- och hörselintryck. Tillfälle att 
ställa frågor till den anställde är också en viktig del av analysen, som kan leda till säkrare 
bedömningar. Då alla sjukgymnaster inte hade sett och bedömt samma arbetssituation, 
omöjliggjorde det att inter- och intrareliabilitetsbedömning genomförts utifrån ett sådant 
scenario. Vald metod ledde dock till att bedömande sjukgymnaster ibland visade sig ha svårt 
att kunna ge svar på alla checklistans frågor. Utifrån en film är det inte lätt att säkert säg hur 
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exempelvis axelns position är i arbetsställningen. I och med detta har ett bortfall av antalet 
ifyllda frågor där av blivit följden. 

För att stärka oberoendet i studien skickades de ifyllda formulären till handledaren på 
Mälardalens högskola. 

Ett sätt att öka interbedömarreliabiliteten kunde varit att testpersonerna hade gemensamt 
fått öva på att använda checklistan. Eftersom detta inte skulle likna normala situationer med 
bedömare spridda runtom i landet var det inte aktuellt i denna studie. Något som bör 
övervägas är om en viss utbildning i framtiden borde ske kring bedömningsinstrumentet, för 
att därmed troligt öka samstämmigheten kring bedömningar av arbetsställningar och 
arbetsrörelser. 

5.3 Etikdiskussion 

Deltagande personer informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte (bilaga D 
och E). De informerades där om att medverkan var frivillig och skedde under sekretess i 
enlighet med skrivningar från Vetenskapsrådet, 2013.  

I samband med mailkorrespondens har inga gruppmail skickats så att personerna skulle se 
övriga medverkandes identitet. 

Några avsteg från den planerade arbetsgången har inte skett, och inga testpersoner har heller 
valt att avböja medverkan under arbetets gång. 

6 SLUTSATSER 

Studien visade att checklistan som helhet har acceptabel inter- och intrabedömarreliabilitet. 
Innehållsvaliditeten bedömdes generellt sett vara god. Några utvecklingsområden har 
identifierats som ytterligare kan förbättra reliabilitet och validitet.  

Sammanfattningsvis framgick av de öppna frågorna i innehållsvaliditeten att området 
synergonomi skulle kunna utvecklas. För att fortfarande hålla checklistan heltäckande utan 
att bli alltför tidskrävande att använda, är en möjlighet att också ta bort några frågor och 
istället lägga dessa som en punktlista att diskutera med den anställde. Verktyget tillsammans 
med filmning kan då pedagogiskt användas tillsammans med tandvårdspersonalen för att 
uppnå förbättring av arbetstekniken.  

Instrumentet ökar möjligheten att göra ergonomiska bedömningar av tandvårdspersonalens 
arbete på ett strukturerat sätt, som i sin tur kan utgöra underlag för förbättringar på 
arbetsplatserna. Detta gäller för personalkategorierna tandläkare och tandhygienister 
oberoende vilket arbete som utförs i munhålan. Checklistan kan, som en i riket spridd metod, 
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bli ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera och minska de fysiska belastningar som 
tandvårdspersonal idag utsätts för. 
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Checklista för ergonomi inom tandvården 

Namn: 
Yrke: 
Datum: 
 

BEHANDLINGSARBETET: 

!= tandläkare/tandhygienist !=tandsköterska 

 

NACKE/BRÖSTRYGG: 

Är nacken böjd (>20)° och/eller vriden när  
arbetet utförs? 

!!  Nej (0-10% av behandlingstiden)  

!!  Ja, ibland (10-50% av behandlingstiden) 

!!  Ja, kontinuerligt (>50% av 
behandlingstiden) 

 

 

Är axlarna uppdragna under utförandet  
av arbetet? 

!!  Nej (0-10% av behandlingstiden) 

!!  Ja, ibland (10-50% av behandlingstiden) 

!!  Ja, kontinuerligt (>50% av 
behandlingstiden) 

 

 

Är axlarna framåtdragna under utförandet 
av  

arbetet? 

!!  Nej (0-10% av behandlingstiden) 

!!  Ja, ibland (10-50% av behandlingstiden) 

!!  Ja, kontinuerligt (>50% av 
behandlingstiden) 

 

 

Är underarmarna flekterade 10°-25° över 
horisontalplanet, då arbete sker med 
armbågar nära kroppen? 

!!  Ja 

!!  Nej 

 

 

LÄNDRYGG/BÄCKEN: 

Är ryggen böjd och/eller vriden och/eller 
sidoböjd när arbetet utförs?  

!!  Nej (0-10% av behandlingstiden)  

!!  Ja, ibland (10-50% av behandlingstiden) 

!!  Ja, kontinuerligt (>50% av 
behandlingstiden) 

 

 

AXLAR/ARMAR: 

Hålls överarmen >20° ut från kroppen 
(abducerad) vid utförandet av arbetet:  

!!  Nej (0-10% av behandlingstiden)  



 

 

!!  Ja, ibland (10-50% av behandlingstiden) 

!!  Ja, kontinuerligt (>50% av 
behandlingstiden) 

 

 

 

 

 

 

HANDLED/HAND: 

 

Är underarm/handleden kraftigt böjd 
och/eller vriden nära ytterläge under 
utförandet  

av arbetet? 

!!  Nej (0-10% av behandlingstiden)  

!!  Ja, ibland (10-50% av behandlingstiden) 

!!  Ja, kontinuerligt (>50% av 
behandlingstiden) 

 

Förekommer ytterlägen i fingrarnas leder 
under arbetet? 

!!  Nej (0-10% av behandlingstiden)  

!!  Ja, ibland (10-50% av behandlingstiden) 

!!  Ja, kontinuerligt (>50% av 
behandlingstiden) 

 

Greppas instrumenten med tydlig böjning 
eller vridning i handleden? 

!!Ja 

 

Avlastas underarm/hand mot patient, 
armstöd, stol eller liknande? 

!!  Ja 

!!  Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regleras fotreglaget med både höger  
och vänster fot? 

!!Ja 

!!Nej 

 

BEHANDLARSTOL: 

 

Är behandlarstolen inställd enligt 
rekommendationer med öppen höft och 
knävinkel med fotsulor i golvet? 

!!Ja 

!!Nej 

 

PATIENTSTOL: 

Är patientstolen inställd i rätt höjd utifrån 



 

 

!!Nej 

 

FÖTTER/BEN: 

Hur är fötternas/höfternas position? 
!!Neutralposition med tår pekandes 
framåt/lätt utåtroterade och med fotsulor i 
golvet 

!!Kraftigt utåtroterade, >45° mellan låren 
och/eller fotsulor ej i golvet 

 

FOTREGLAGE: 

Är fotreglaget placerat på ett lämpligt 
avstånd från tandläkaren/hygienisten? 

!!Ja 

!!Nej 

 

 

 

 

 

NATURLIGA PAUSER: 

 

Ges det utrymme för naturliga pauser  
i arbetet? 

 

!!Ja 

!!Nej 

 

Vad utnyttjas i så fall pauserna till? 

 

det moment som ska utföras? 

!!Ja 

!!Nej 

 

BRICKBORD: 

Är brickbordet placerat så att behandlare 
kan greppa instrument utan att böja, vrida 
eller sträcka sig? 

!!Ja 

!!Nej 

 

PLACERING AV PATIENT: 

Placeras patienten optimalt utifrån den 
behandling som ska göras? 
!!Ja 

!!Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTATIONSARBETET: 

SITTANDE/STÅENDE: 

Utförs dokumentationen i stående? 

!!Ja 

!!Nej 



 

 

 

 

Grovjusteras lampa och brickbord i stående? 

!!Ja 

!!Nej 

 

 

BORD: 

Är bordet i höjd med underarmen  
då armbågen är flekterad 90°? 

!!Ja 

!!Nej 

 

STYRDON: 

Hålls armarna nära kroppen vid arbete med  
styrdonet? 

!!Ja 

!!Nej 

 

BILDSKÄRM: 

 

Är bildskärmen placerad på lämplig höjd så 
att blicken vilar snett nedåt vid 
bildskärmsarbetet? 

!!Ja 

!!Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
FRÅGOR TILL TANDLÄKAREN/TANDHYGIENISTEN/TANDSKÖTERSKAN: 
 

1. Har du några besvär i leder och muskler? Markera i så fall på figuren där du har ont.  
 

           
 
 

2. Vilken arbetsuppgift är vanligast under en genomsnittlig arbetsdag?  
 

 
 

3. Under hur stor del av dagen utförs den? 
 

 !1-2 timmar 
 !2-4 timmar 

!4-8 timmar 
 
 

4. Planeras behandlingsarbetet så att det blir naturlig omväxling mellan olika 
arbetsuppgifter under dagen? 
 

!Ja  
!Nej 

 
 

5. Upplever du att du kan påverka ditt arbete, te x vad gäller behandlingstider, raster, 
antal patienter, osv? 
 

 !Ja 
!Nej 

 
 

 

 

 



 

 

 

6. Med stress menas en situation då en person känner sig spänd, rastlös, nervös eller 
orolig eller har svårt att sova på natten på grund av stressen. Har du upplevt denna 
typ av stress under minst en sammanhängande månad under senaste året, gradera på 
en 5-gradig skala (1= inte alls 5=väldigt mycket): 
 

Inte alls       1        2   3  4               5       väldigt mycket 

 
 

7. Hur ansträngd känner du dig vanligtvis i nacken (med nacke avses de område som är 
markerat med svart på figuren nedan) i slutet av en arbetsdag? Ringa in det alternativ 
som stämmer bäst.  
 
 

 Modifierad Borgskala 
0  
1 mycket mycket lätt     
2   
3 mycket lätt 
4                                                                                                                                                                
5 ganska lätt 
6 
7 något ansträngande   
8 
9  ansträngande  
10 
11 mycket ansträngande  
12 
13 mycket mycket ansträngande   
14 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA B 

 

Information inför användning av ”Checklista för ergonomi inom 
tandvården” 

 

• Som bakgrundsfakta finns den tandvårdsanställdes enkätdelen att 
ta del av. 

• Vid bedömningar kan det vara bra att se filmen på 
arbetssituationerna fler än en gång. 

• Notera gärna synpunkter vid ifyllande som underlag till senare 
frågor kring innehållsvaliditet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C 

Frågeformulär kring användbarheten 

(markera eller ringa in det alternativ du väljer) 

1) Hur relevant är checklistan för att bedöma ergonomi vid tandvårdsarbete?   
(0 är inte alls relevant – 10 är mycket relevant)     

0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

2) Var någon fråga svår att förstå?  Ja  Nej 

Om Ja, vilken? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

3) Fattades någon fråga eller frågeområde enligt din bedömning? Ja  Nej 

 Om Ja, vad? 

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

4) Innehöll checklistan någon onödig fråga?  Ja  Nej 

 Om Ja, vilken? 

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

5) Hur lätt var den som helhet att förstå och använda? (0 är mycket svår – 10 mycket lätt) 

        0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

6) Hur många gånger tittade du i genomsnitt på varje filmad person?          …………… 

7) På en skala 0 – 10 (där 0 är sämst och 10 bäst) hur bra anser Du att ”Checklista för ergonomer inom 
tandvård” är?  

        0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

  



 

 

BILAGA D 
Informationsbrev/förfrågan till tandvårdspersonal 

Förfrågan om medverkan i reliabilitets- och validitetsstudie 
avseende ”Checklista för ergonomer inom tandvård” 

Vi vänder oss till dig som är tandläkare eller tandhygienist med en förfrågan om medverkan i 
en studie där bedömartillförlitligheten för ”Checklista för bedömning av ergonomi inom 
tandvård” ska undersökas. 

Syftet med studien är att bedöma; 

- checklistans tillförlitlighet när checklistan används av fler bedömare på samma 
tandvårdspersonal 

- checklistans tillförlitlighet när samma bedömare gör två upprepade bedömningar 

- om innehållet i checklistan motsvarar de behov som finns vid bedömning av en 
tandvårdsanställdas ergonomi.  

Om du väljer att medverka innebär det att undertecknad filmar en vanlig arbetssituation i 
behandlingsrummet. Sammanlagda tiden för filmen ska vara cirka 30 minuter. Innan arbetet 
kommer du att få svara på 7 frågor kring besvärsgrad, stress mm. (cirka 5 min). Filmen 
kommer att läggas i något som heter vimeo.com och kan endast nås för personer med 
inloggningsuppgifter.  Filmen kommer sedan att bedömas av 5 ergonomer/sjukgymnaster vid 
två tillfälle. Efter avslutad uppgift kommer filmerna att raderas från platsen. Din medverkan 
kommer att bidra till checklistans tillförlitlighet kan fastställas och vår förhoppning är att 
detta ska leda till att säkrare och tidsbesparande ergonomiska bedömningar kan göras i 
framtiden.  

Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta medverkan utan att ange något skäl 
för detta.  

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av en c-uppsats vid 
Mälardalens Högskola (MDH).  

Din medverkan sker under sekretess och inga uppgifter i uppsatsen kommer att kunna 
härledas tillbaka till dig som person.  

Har du frågor om studien och vad medverkan innebär är du välkommen att kontakta någon 
av nedanstående ansvariga personer. 

 

Birgitta Hård af Segerstad  Ann-Christin Johansson 

Tel. 0703-92 10 04   Handledare MDH 



 

 

BILAGA E 

Information/förfrågan till medverkande ergonomer/sjukgymnaster 

Förfrågan om medverkan i reliabilitets- och validitetsstudie 
avseende ”Checklista för ergonomer inom tandvård” 

Ergonomer/sjukgymnaster verksamma inom fältet tandvård får ofta önskemål om 
riskbedömningar. Det finns dock i dagsläget ingen reliabel och validerad checklista för 
identifiering av belastningsergonomiska risker i tandvården. Därför vänder vi oss till dig som 
är ergonom/sjukgymnast med en förfrågan om medverkan i en studie där 
bedömartillförlitligheten för ”Checklista för bedömning av ergonomi inom tandvård” ska 
undersökas. 

Syftet med studien är att bedöma: 

✓ checklistans tillförlitlighet när checklistan används av fler bedömare på samma typer av 
arbetssituationer inom tandvården 

✓ checklistans tillförlitlighet när samma bedömare gör två upprepade bedömningar 

✓ om innehållet i checklistan motsvarar de behov som finns vid bedömning av en 
tandvårdsanställds ergonomi  

Om du väljer att medverka innebär att du får göra två upprepade bedömningar med hjälp av 
checklista, med 14 dagars mellanrum, av en tandvårdspersonals arbetsplats utifrån 
ergonomiska aspekter. Checklistan omfattande 23 frågor.  Bedömningarna görs utifrån en 
filmade arbetssekvenser. Filmerna kommer att visa den tandvårdsanställde från sidan och 
bakifrån i behandlingsrummet. Totalt kommer du att vid två upprepade tillfällen få bedöma 6 
tandvårdsanställda. Efter din bedömning ska checklistan skickas till studieledaren. Filmerna 
kommer att finnas tillgängliga via www.vimeo.com 

Varje bedömning tar cirka 60 minuter och du kommer således att få göra två bedömningar 
med 2 veckors mellanrum. Din medverkan kommer att bidra till checklistans tillförlitlighet 
kan fastställas och vår förhoppning är att detta ska leda till att säkrare och tidsbesparande 
ergonomiska bedömningar kan göras i framtiden.  

Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta medverkan utan att ange något skäl. 
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av en c-uppsats vid 
Mälardalens Högskola (MDH). Din medverkan sker under sekretess och inga uppgifter i 
uppsatsen kommer att kunna härledas tillbaka till dig som person. Även medverkan av 
tandvårdspersonal sker under sekretess, inga personuppgifter från filmad tandvårdpersonal 
kommer att finnas i uppsatsen. Har du frågor om studien och vad medverkan innebär är du 
välkommen att kontakta någon av nedanstående ansvariga. 

Birgitta Hård af Segerstad   Ann-Christin Johansson 

tel. 0703-92 10 04   Handledare MDH
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