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Denna undersökning uppmärksammar ett salutogent perspektiv där 
förändringar kan ses som möjligheter. Syftet är att studera de 
attitydrelaterade faktorerna som tankar, känslor och beteende för att se 
hur de kan förhålla sig till individers sätt att hantera förändringsarbete. 
Undersökningen är utförd på en avdelning på ett sjukhus i Skåne. Den 
bygger på reflexiva intervjuer och en enkät som mäter individernas 
KASAM, en indikator på förmågan att hantera påfrestningar. Fem 
personer deltog i undersökningen. I resultatet tolkas omtänksamhet 
som ett centralt drag i arbetet samt till att vara en levande del i 
organisationskulturen. Omtänksamheten kan vara en del i varför 
respondenterna påvisar hög KASAM genom förändringsarbetet.  

 
Nyckelord: Attityd, förändring, KASAM, salutogen 

 
 

 
 
 

 

I n l e d n i n g  
 
Världen förändras ständigt. Det går aldrig att förutsäga hur samhällsutvecklingen 
kommer att gå samt vilka krav och behov som kommer att ligga på organisationer i 
framtiden. Organisationer måste därför lära sig att anpassa sig efter omvärlden. 
Individer i organisationer är alltid den centrala delen av en organisations beteende 
(Mullins, 2002). Det är därför viktigt att förstå och fördjupa kunskapen om förändringar 
i organisationer och hur de påverkar individerna (Angelöw, 1991). Enligt 
arbetsmiljölagen är det dessutom organisationens skyldighet att anpassa 
arbetsförhållandena till individerna: 
 

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 
avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. (. . .) Det skall 
eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt 
sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena 
ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 
yrkesmässigt ansvar.  (Sveriges rikes lag, Arbetsmiljölagen, Kap 2: 1§) 

 
 
* Ett tack vill sändas till avdelningen på sjukhuset för deras insats. Utan deras hjälp 
hade studien inte varit genomförbar. 
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Respondentgruppen i denna undersökning utgjordes av fem anställda vid en 
vårdavdelning på ett större sjukhus i Skåne. Framförallt via media men även genom 
olika studier och forskning uppmärksammas idag hårda tider på sjukhusen i form av 
neddragningar och ökade belastningar. Sjukhusvärlden tycks ta del av många 
förändringar (Falk & Nilsson, 1999) och med tanke på uppsatsens inriktning, 
hanteringen av förändringsarbete, sågs studien idealisk att göra på ett sjukhus. Denna 
studie utgår ifrån ett salutogent perspektiv där förändringar ses som en möjlighet istället 
för att, som det patogenetiska perspektivet, se förändringar som problem (Antonovsky, 
1991). 
 
Förändringsarbete 

 
Enligt Ahrfenfelt (2001) ska förändringar förstås som ett tillstånd som inte har en början 
eller ett slut utan något som ständigt sker i organisationer. Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 
(2001) menar att förändringar har en relativt klar startåtgärd som sätter igång 
förändringsprocessen. När väl den specifika förändringen är gjord så uppstår en 
dominoeffekt som medför att andra delar påverkas eftersom ingen del i organisationen 
fungerar isolerat.  

Borgbrant (1990) tar upp tre olika förändringsstrategier. Den ena, expertstrategin, 
bygger på en snabb förändring som kommer från toppen av organisationen i form av att 
det hyrs in en konsult. Den andra strategin, den representativa förändringsstrategin, 
innebär att representanter väljs ut och är med och planerar förändringen. En tredje 
strategi, linjedialogstrategin, tar tid och energi att starta upp. Den bygger på att alla som 
berörs av förändringar ska vara med och planera, genomföra och följa upp 
förändringarna. Till skillnad från expertstrategin och den representativa förändrings-
strategin så bygger inte denna förändringsstrategi på att förändringen har en konkret 
början och ett konkret slut. Linjedialogstrategin bygger istället på att det sker 
kontinuerliga förändringar när det behövs. När en sådan förändringsstrategi 
implementeras i organisationen kan en viss frustration uppkomma eftersom ledningen 
inte kommer med klara lösningar. Förändringarna kan upplevas ta tid och det krävs att 
medarbetarna tar ett eget personligt ansvar. Det personliga ansvaret leder samtidigt till 
att positiv energi alstras när medarbetarna känner att deras idéer tas tillvara. Ett 
engagemang skapas. Denna förändringsstrategi innebär att förändringarna utmynnar i ett 
ständigt lärande, där medarbetarnas kompetens tas tillvara. 

 
Lärande: Lärande förändrar individers kompetens, som består av fakta och teoretiska 
tillvägagångssätt, samt färdigheter i hur man i praktiken går till väga. För att skapa ett 
lärande krävs att individen lämnar sin trygghet för att möta det okända. Det krävs även 
en inre vilja där det existerar ett intresse och en attityd som främjar engagemanget och 
motivationen. Lärandet kan skapa positiva resultat i form av nya insikter och kunskaper 
samt ett individuellt växande, men lärande kan även skapa negativa resultat i form av 
inlärd passivitet, underlydnad och negativ ångest. Lärande kan vara medvetet och 
omedvetet samt planerat och oplanerat. Utbildning, en planerad lärandeprocess, 
möjliggör förändringar i individens kunskaper, förmågor, skickligheter och 
inställningar. Dessa förändringar kan i sin tur få individen att ändra uppfattningar och 
beteende samt vara personligt utvecklande. Utbildning är dock inte någon garanti för 
lärande och med det inte någon garanti för kompetensutveckling (Andersson, 2000). 
Organisationer lär genom att verka, detta kallas organisatoriskt lärande. Styrkan med 
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organisatoriskt lärande är att en grupp anställda samverkar och delar det gemensamma 
lärandet (Braf, 2000). En god förändringsprocess är förknippad med organisatoriskt 
lärande (Ahrenfelt, 2001). För att en organisation bättre ska kunna hantera förändringar 
i framtiden är det viktigt att lärandet fungerar som en röd tråd genom hela 
förändringsarbetet (Granberg, 2003). 

Som ett led i ett förändringsarbete på Inova Health System, en sammanslutning av 
sjukhus och andra vårdinrättningar i norra Virginia, uppstod insikten att ett 
organisatoriskt lärande var ett krav för att hantera de kontinuerliga och framtida 
förändringarna. Syftet med förändringsarbetet var att få de anställda att framförallt 
uppleva innovation men även lärandet som en del av deras vardagliga arbete och med 
det en del av deras organisationskultur (Schumacher, Drenkard & Tornabeni, 2004).  

 
Organisationskultur: Organisationskulturen ses som en viktig indikator på hur 
organisationer fungerar (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2002). Organisationer som 
utsätts för tuffa situationer, till exempel förändringar, riskerar att införliva socialt 
försvar som rotar sig i organisationen genom att bli en del av organisationskulturen 
(Svedberg, 2003). Vid förändringsarbete bör därför organisationskulturen analyseras för 
att på det sättet ge utrymme för en utveckling av organisationskulturen på ett 
ändamålsenligt sätt (Angelöw, 1991). Kulturen är svår att bygga upp, men lätt att 
förstöra (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998). 

En organisations kultur är inte helt enkel att fånga då det är ett komplext abstrakt 
fenomen (Andersson, 1994). Varje organisationskultur är dessutom unik och en 
organisationskultur går inte att kopiera och återanvända på en annan organisation 
(Alvesson, 2001). En organisation kan dessutom bestå av flera subkulturer i den stora 
organisationskulturen. Subkulturerna är inte bundna till den formella organisatoriska 
strukturen utan kan relateras till informella strukturer (Bang, 1999), som tillgodoser de 
anställdas individuella behov (Svedberg, 2003). Den formella strukturen finns till för att 
nå de mål som organisationen har (Bakka m.fl., 2001). 

Organisationskulturen fungerar som ett ramverk för hur individer bör handla och 
tolka det som händer i organisationen (Alvesson, 2001) samt ett sätt för individen att 
skapa mening och ordning i vardagen. Kulturen bildas och fortlevs genom att 
nyanställda socialiseras in i kulturen och på så sätt bli en del av organisationen 

(Jacobsen & Thorsvik, 1998). I denna socialisationsprocess anammar individen det som 
uppmuntras av andra. Individens attityd och handlande blir med detta influerat av andra 
i omgivningen (Bohner & Wänke, 2002).  

Kulturen omfattar de gemensamma verklighetsuppfattningarna, värderingarna och 
normerna (Bang, 1999). Värderingar innefattar bland annat mål och det beteende som 
individen önskar sig av omgivningen samt av sig själv. Genom att studera värderingar 
finns det möjlighet att förstå individernas attityder då värderingar påverkar och speglar 
våra attityder (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Bang (1999) menar dock att attityderna 
inte omfattas av kulturen. Han erkänner samtidigt att det finns en hel del definitioner på 
organisationskultur. Forskarna tycks nämligen inte vara överens om vad begreppet 
egentligen innebär, detta bekräftar Guldenmund (2000) i en forskningsstudie. Där 
framkommer hur begreppet organisationsklimat användes flitigt under 1970-talet, innan 
begreppet organisationskultur hade myntats. Begreppet organisationsklimat hade vid det 
tillfället en bred innebörd. Under 1980-talet började begreppet organisationskultur 
särskiljas från organisationsklimat och begreppet organisationsklimat begränsades till 
attityder eller psykologiska fenomen. Som följd av denna utveckling är idag attityderna 
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väldigt nära angränsade till organisationskulturen i litteraturen och forskare är inte alltid 
överens om begreppets egentliga innebörd. 

 
Attityder: Det finns en rad olika sätt att definiera ordet attityd (Eagly & Chaiken, 1993).  
En slags sammanfattande definition av ordet attityd är att attityder är ett utvärderande 
förhållningssätt, en inställning till någon form av objekt och stimuli. Attitydobjektet kan 
vara allt ifrån en händelse, något abstrakt fenomen, till saker och människor (Bohner & 
Wänke, 2002).  

Genom attityder bedömer vi den värld vi lever i, ett sätt att hitta en struktur på den 
komplexa omvärlden där vi grupperar objekt och bedömer dem som grupp och inte som 
delar (a.a). När vi grupperar objekten formar vi en förutfattad mening utifrån direkta 
och indirekta erfarenheter gentemot det enskilda objektet. Detta gör att vi snabbt kan ta 
reda på hur vi ska bemöta och förhålla oss till objektet ifråga (Eagly & Chaiken, 1993). 
Attityder hjälper till att identifiera objekt som antingen bra eller dåliga (Kaufmann & 
Kaufmann, 1998). Bipolära attityder kallas detta för och innebär att man känner till 
fakta från båda hållen, men ändå tar klar ställning för eller emot. Unipolära 
ställningstagande bygger på fakta från enbart ett håll, den sidan som individen står på 
(Tesser & Shaffer, 1990). Det finns även ambivalenta attityder som innebär att vi till 
exempel är för vissa bitar av objektet, men mot andra delar av det (Eagly & Chaiken, 
1993).  

Enligt trekomponentsmodellen, också kallad tredimensionsmodellen, är attityder 
uppbyggda av tre komponenter; kognitiva, affektiva reaktioner och beteende (Bohner & 
Wänke, 2002). Den kognitiva dimensionen består av de tankar individer har kring 
attitydobjektet. Den affektiva delen står för känslorna kring och till objektet (Eagly & 
Chaiken, 1993) och beteendet handlar om intentionen att handla utifrån attityden till 
objektet (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Kort sagt reflekterar attityder hur individer 
känner, tänker och gör (Arnold m.fl., 1998).  

Eagly & Chaiken (1993) menar att alla tre komponenterna i trekomponent-
modellen inte behöver samverka. De ska istället kunna verka enskilt eller två och två. 
Komponenterna verkar synergiskt, det vill säga de hjälper och förstärker varandra i 
samverkan. 

 
Attityder till förändring: Förändringar möts ofta med en negativ attityd, med ett 
motstånd. Motståndet ligger i oron för det okända. Tankar kretsar kring frågor som: Vad 
kommer att hända med mig nu? Vad innebär denna förändring för mig som individ och 
för oss som grupp? Förändring i arbetet kan kännas som ett ifrågasättande av den egna 
rollen, ett hot mot den man är. Detta kan bero på individens självkänsla som är väldigt 
sårbar i förändringsprocesser. Denna sårbarhet förorsakas av att individen måste lära sig 
att hantera en ny situation där de gamla rutinerna inte längre fungerar (Lennéer-Axelson 
& Thylfors, 1991). Enligt Kanter, Stein och Jick (1992) kan motstånd till förändringar 
bero på att individerna kan uppleva att de förlorar kontroll. Stor osäkerhet förekommer 
som ett resultat av bristande kontroll. Det är därför viktigt att skapa 
förändringsberedskap, ett forum för hur man förändrar i organisationen, för att det ska 
fungera så smidigt som möjligt (Bakka m.fl., 2001).  

Aronsson, Svensson, Leksell och Sjögren (1995) har i sin undersökning om 
förändringskompetens, kommit fram till att delaktighet starkt påverkar resultatet av 
förändringen i form av att målen uppfylls och att de anställda får en positiv inställning 
till förändringsarbete. Delaktigheten skapar tilltro och förhoppningar om att 
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förändringarna leder till något positivt och medför engagemang i förändringsprocessen. 
Angelöw (1991) menar att delaktighet leder till en ökad arbetsglädje.  

Individer tar tidigare erfarenheter av förändringar med sig in i nästa 
förändringsarbete i form av nya attityder (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Det är 
svårt att skapa engagemang när det finns tidigare negativa erfarenheter av förändring 
(Aronsson m.fl., 1995). Negativa erfarenheter kan ha en hämmande effekt på 
kommande förändringar, både för organisationen och för individen (Angelöw, 1991).  

Attityderna är viktiga att ta hänsyn till i förändringen. Det ska finnas möjlighet i 
gruppen att ventilera och bearbeta åsikter och känslor (Lennéer-Axelson & Thylefors, 
1991). Alvesson (2001) menar att organisationer kan underlätta för individer och i 
möjligaste mån motverka otryggheten genom att ge klar och tydlig information. 
Granberg (2003) menar att informationen ska vara klar och tydlig samt även snabb, 
saklig, rak och ärlig. Det är viktigt att informationen dessutom kommer från flera 
kanaler och att de anställda har möjlighet att ställa frågor, så att det ges möjlighet att ta 
till sig det som sker.   
 
KASAM-modellen: KASAM, känsla av sammanhang, ger en indikation på individers 
möjligheter att hantera olika situationer. KASAM-modellen utgår ifrån det ett 
salutogent perspektivet som är en kontrast till det perspektiv som vanligtvis brukar 
fokuseras, det patogena (Antonovsky, 1991).  

Utgångspunkten för denna modell är att livet är fyllt av påfrestningar i form av 
stressorer som inte går att undvika. Dessa stressorer genererar ett spänningstillstånd som 
individen måste hantera och det är denna inverkan och individens hantering av dessa 
påfrestningar som påverkar individens KASAM. Det krävs existens av så kallade 
generella motståndsresurser för att motverka stressorers negativa påverkan samt för att 
bygga upp ett starkt KASAM. De generella motståndsresurserna kan inbegripa kulturell 
stabilitet och socialt stöd och ger individen livserfarenheter som kännetecknas av 
delaktighet i resultatet, entydigt tillvägagångssätt och en balans i under- och 
överbelastning (a.a).     

KASAM modellen har i syfte att placera individen, vid en viss tidpunkt, på 
kontinuumet mellan stark och svag KASAM. Vad som får individen att placeras på ett 
visst ställe på detta kontinuum utgörs av individens förmåga att hantera påfrestningar. 
Den individ som innehar stark KASAM har också en riktning mot den positiva polen, 
hälsa, i motsats till den individ som innehar svag KASAM. För att åstadkomma stark 
KASAM behöver individen ha en hög grad av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (a.a). 

Att ha känslan av begriplighet innebär att individen uppfattar yttre och inre stimuli 
som begriplig och strukturerad, inte som kaotisk och gåtfull. Hanterbarhet står för att 
individen anser sig disponera över resurser för att reda ut de påfrestningar som dyker 
upp. Meningsfullhet innebär att individen förfogar över en känsla av delaktighet och att 
det lönar sig att vara engagerad. Komponenten meningsfullhet kan sägas vara KASAM-
modellens motivationskomponent. Alla tre komponenterna innehar ett dynamiskt 
samband som påverkar utfallet av KASAM, men Antonovsky (1991) framhäver att 
komponenten meningsfullhet är den viktigaste för individen. Utan den komponenten 
blir de två andra komponenterna inte speciellt bestående. En individ med en hög känsla 
av meningsfullhet engagerar sig på ett sätt som gör att det skapas möjligheter att 
generera förståelse samt erhålla behövliga resurser. Vidare ser Antonovsky (1991) att 
begriplighet är den näst viktigaste komponenten med en förklaring att hanterbarhet 
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fordrar förståelse. Utifrån detta poängterar han att komponenten hanterbarhet inte är 
oviktig (a.a). 

Antonovsky (1991) har tagit fram en enkät för att mäta hur stark individers 
KASAM är. För att få fram en normativ bild av KASAM-värdena har Antonovsky 
(1993) sammanställt resultatet från en rad olika empiriska undersökningar. I 
sammanställningen framgår medelvärdet av KASAM i olika grupper med ett spann 
mellan 55.0 till 68.7. I en svensk studie (Nilsson, 2002) framgår att medelvärdet för 
KASAM förändras något över tiden, men att det totala medelvärdet för både män och 
kvinnor låg mellan 67.88 till 70.68. 

Resultatet av individens KASAM kan vara missvisande om individen visar sig ha 
väldigt höga poäng på de flesta frågorna. Dessa individer kan ha en rigid KASAM. 
Individen ges i det fallet höga värden på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 
men utan förmåga att hantera förändringar (Antonovsky, 1991). 
 
Syfte 
 
Syftet är att, utifrån ett salutogent perspektiv studera attitydrelaterade faktorer, som 
tankar, känslor och beteende, i relation till förändringsarbete och arbetssituation bland 
sjukhuspersonal. Följande problemställningar ligger till grund för studiens 
genomförande: 
 
1. Vilka attitydrelaterade faktorer som tankar, känslor och beteende kan urskiljas i de 

anställdas berättelser kring arbetssituationen och förändringsarbetet? 
2. Vilka KASAM värden finns representerade? 
3. Hur kan de attitydrelaterade faktorerna och KASAM relateras till hur förändrings-

arbetet hanteras utifrån ett salutogent perspektiv? 

 
M e t o d  

 
Syftet med studien var att studera attitydrelaterade faktorer, som tankar, känslor och 
beteende, för anställda i förändringsarbete. Intervjumetoden var kvalitativ och reflexiv. 
Fördelen med en kvalitativ och reflexiv intervjumetod är att samtalandet och 
reflekterandet kring berättelser och situationer kan framhäva de attitydrelaterade 
faktorerna (Thomsson, 2002). För att tydliggöra den enskilda individens tankar, känslor 
och beteende valdes dessutom en individuell intervjumetod (Kvale, 1997). En liknande 
metod har använts vid en studie utförd på ett mjukvaruföretag. Där utformades 
intervjuerna till att respondenterna individuellt fick berätta historier om sina upplevelser 
för att på det sättet ge utrymme för forskarna att varsebli organisationskulturen (Dubé & 
Robey, 1999). Med tanke på att organisationskulturen angränsar till individers attityder 
(Guldenmund, 2000) sågs denna empiriska studie (Dubé & Robey, 1999) som en 
inspiration för valet av metod för denna studie. Valet av en kvalitativ studie kan också 
ses som en kontrast till de kvantitativa mätinstrument där attityderna enbart baseras på 
en självskattning, vilket oftast förekommer (Arnold m.fl., 1998).  

I dagens samhälle pratas det mycket om ohälsa i samband med de tuffa 
förändringar som påverkar vår vardag, men sällan om det hälsosamma perspektivet. 
Istället för att se förändringar som problem vill studien framhålla förändringar som en 
möjlighet. Inspirationen till detta utgår ifrån Tamm (2002) som tar upp Antonovsky och 
hans salutogena perspektiv. I en del av studien har Antonovskys KASAM-modell samt 
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tillhörande enkät använts för att illustrera respondenternas förmåga att hantera 
påfrestningar. Resultatet har inte bearbetats statistiskt på grund av det låga antalet 
respondenter, men medelvärde samt högsta/lägsta värde i enkäterna redovisas med 
sedvanliga beräkningar. Studiens resultat har istället kvalitativt analyserats till övrigt 
resultat. 
 
Undersökningsdeltagarna 

 
Utgångspunkten var att intervjua sex personer, men på grund av sjukdom föll en bort. 
Urvalet gjordes av avdelningschefen för att ge studien en blandning av heltids- och 
olika deltidsanställda samt en blandning av sjuksköterskor och undersköterskor. Tre av 
dem var undersköterskor och två var sjuksköterskor. Samtliga av dem var kvinnor och 
levde liv som sammanboende. Deras utbildning var antingen gymnasial utbildning eller 
högskoleutbildning. Åldern varierade mellan 39 till 61 år med en medelålder på 50. 
Antalet år de hade varit anställda inom sjukhuset var mellan 19 till 38 år med ett 
genomsnitt på 29 år. Samtliga hade tidigare erfarenhet av omorganiseringar. 
 
Bakgrund: Avdelningen hade genomgått en rad förändringar sedan våren 2003. Två 
avdelningar hade slagits ihop till en enhet samtidigt som avdelningarna flyttades till ett 
gemensamt våningsplan. Detta har medfört att patienterna, under hela sjukhusvistelsen, 
har fått vara kvar på samma avdelning och inte behöver flyttas runt när vården övergår 
från akutvård till rehabilitering. För personalen innebar denna förändring att de kunde 
följa patienterna under hela vistelsen, men också att de har fått ta större ansvar för hela 
vårdprocessen. Hopslagningen resulterade i ett nytt arbetssätt där sjuksköterskorna och 
undersköterskorna delades in i tre arbetsteam.  

Arbetssättet övergavs då sjuksköterskorna och underskörteskorna upplevde att det 
blev ett väldigt spring i de två korridorerna på avdelningen. Det ena arbetsteamet fick 
nämligen springa mellan korridorerna då deras patienter fanns på båda ställena. Istället 
för uppdelningen på tre team så delades avdelningen upp på fyra team. Tanken var att 
varje korridor skulle inneha två team bestående av totalt två sjukstöterskor och tre 
undersköterskor. I varje team jobbade de två och två, en sjuksköterska och en 
undersköterska, samt en ”löpare” som hjälpte till där det behövdes mellan de olika 
teamen. Detta innebar totalt fem personer i varje korridor på de två teamen. Arbetssättet 
ledde till att det var tydligt vem som hade ansvar för vilka patienter samt att patienterna 
kände igen sin personal. Under förändringsperioden har avdelningen fått en ny 
avdelningschef. Antalet undersköterskor har minskat samtidigt som antalet 
sjuksköterskor har ökat. Att andelen sjuksköterskor har ökat och andelen 
undersköterskor minskat har inneburit att sjuksköterskor också fått gå in och utföra 
undersköterskornas arbete. En hel del av det administrativa arbetet har datoriserats.  

För att enhetliggöra arbetsrutinerna för teamen samt hantera kommande 
förändringar har avdelningen låtit alla medverka i förändringsarbetet. Delaktigheten har 
tagits tillvara genom speciella så kallade grundstrukturgrupper med olika 
ansvarsinriktningar. De anställda var indelade i dessa grupper efter intresse och med ett 
försök att blanda olika yrkeskategorier på avdelningen. Tanken var att varje förändring 
skulle utredas i någon av dessa grupper innan det förankrades i kollektivet. Det 
kollektiva förslaget lämnades till ledningen för beslut, för att sedan bli realiserat på 
avdelningen av de anställda. 
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Material 
  
KASAM-enkät: För att illustrera respondenternas förmåga att hantera påfrestningar har 
respondenterna fått fylla i en etablerad enkät. Enkäten har en sjugradig skala. De 
respondenter som får höga poäng anses ha hög KASAM. Varje fråga är baserad på 
komponenten begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet. Fråga ett, fyra, sju och 
tolv mäter meningsfullhet medan fråga två, sex, åtta, nio och elva mäter begriplighet. 
De övriga fyra frågorna, det vill säga fråga tre, fem, tio och tretton, mäter hanterbarhet. 
Den sjugradiga skalan garderas från vänster till höger förutom frågorna ett, två, tre, sju 
och tio som poängsätts i omvänd riktning, helt enligt Antonovskys (1991) egna direktiv. 
Enkätens utformning, samt de tillhörande frågor som behövs för att kunna upprepa 
datainsamlingen återges som bilaga till denna uppsats. 
 
Intervjuguide: Då syftet var att använda en reflexiv intervjumetod (Thomsson, 2002) 
utarbetades intervjuguiden enbart som ett stöd i studien och som ett underlag för att 
hålla intervjun inom vissa avgränsade teman (se figur 1). Intervjuaren hade som uppgift 
att följa upp intervjun med spontana öppna följdfrågor samt att leda respondenten 
genom tre teman; arbete, människor och förändring. Utgångspunkten var att både teman 
och frågor skulle ställas utifrån ett positivt och salutogent perspektiv (Antonovsky, 
1991). Tanken bakom temat arbete, var att låta de attitydrelaterade faktorerna framträda 
i berättandet om arbetssituationen, det vill säga hur respondenterna tänkte, kände och 
agerade i sin arbetssituation och vad arbetet hade för betydelse för dem. Temat 
människor togs upp för att spegla det sociala sammanhangets påverkan (Bohner & 
Wänke, 2002), för att se vilken kultur som fanns samt se hur arbetsgruppen och 
relationen fungerade mellan individerna. Temat förändring, syftade till att ta fram 
respondenternas tankar, känslor och beteende i förhållande till förändringar, hur de 
upplever förändringarna samt vad förändringarna har betytt för deras arbete.  
 

Jobb 
Berätta om en vanlig dag på jobbet 
Vad är det i ditt arbete som skapar arbetsglädje? 
I vilka situationer känner du att du utvecklas i ditt arbete? 
 
Människor 
Hur påverkar människor i din omgivning ditt arbete? 
Hur och i vilka sammanhang samarbetar du med olika arbetskamrater? 
 
Förändring 
Vi vet att ni genomgår en förändring just nu. Vad tänker du på när du hör ordet förändring? 
Berätta om förändringen. 
Hur och i vilka sammanhang upplever du fördelar med förändringen? 

 

 

 

Procedur 

 
I slutet av oktober 2004 kontaktades sjukhuset och i slutet av november etablerades 
kontakten med avdelningen där studien genomfördes. Under denna period förbereddes 

Figur 1. Egen framtagen intervjuguide. 
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studien på ett teoretisk plan för att ge en bas av teoretisk förförståelse (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). När kontakten etablerats utbyttes muntlig samt skriftlig information 
om vilka förändringar avdelningen har varit med om för att få en förförståelse (a.a) av 
verksamheten. Intervjuguiden skapades i samverkan med avdelningschefen innan 
intervjuerna påbörjades. 
 

Intervjusituationen: Intervjuerna utfördes under en veckas tid i december månad 2004, 
och intervjuerna delades upp mellan studieforskarna. Respondenterna kontaktades via 
telefon för att bestämma lämplig tid för intervjun, samt presentera syftet med studien. 
Avdelningschefen hade vid ett tidigare tillfälle pratat med berörda för att introducera 
dem till studien. Intervjuerna ägde rum på avdelningen i ett avskilt rum under 
respondenternas arbetstid. Vid intervjutillfället följdes frivilligheten upp gällande själva 
intervjun samt om det var i sin ordning att använda bandspelare under intervjutillfället. 
Efter intervjun fick respondenten fylla i KASAM-enkäten. Intervjuaren gjorde då en 
reflektion av intervjun och avslutade intervjutillfället med någon eller några avslutande 
följdfrågor. 
 

Intervju-, analys- och tolkningsmetod: Studiens utförande är inspirerad av en reflexiv 
kvalitativ intervjumetod där varje fas i intervjuarbetet sker under reflektion och med en 
varaktig pågående tolkande analys (Thomsson, 2002). För att ge utrymme för reflektion 
under själva intervjutillfället bandades intervjun. Vid ett senare tillfälle skrevs 
intervjuerna ut ordagrant (Kvale, 1997). Sammanlagt resulterade intervjuerna i ett 
utskrivet material på cirka 50 sidor.  

Varje intervju genomlyssnades och lästes för att båda författarna skulle ta del av 
samtliga intervjuer och för att tillsammans skapa en gemensam helhetsbild med 
utrymme för gemensam reflektion. Intervjuunderlaget kodades och kategoriserades med 
inspiration av grundad teori (Strauss & Corbin, 1990). Citat klipptes ut från 
intervjuunderlaget och sorterades under tillhörande kategori som ett led i analysen. 
Analysen av intervjuerna återberättas i resultatdelen med inspiration från hermeneutiken 
(Alvesson & Sköldberg, 1994), där texten pendlar mellan helhetens berättelse och 
bekräftelser i form av enskilda citat. Tolkningen tas slutligen upp i avsnittet diskussion, 
där tolkningen vävs samman med förförståelsen (a.a) i form av teori och verksamhets-
förståelse.  
 

 R e s u l t a t  
 
Analysen resulterade i kategorierna kontext, upplevelser, utveckling och arbetsglädje. 
Citaten innehåller tre punkter för andningspauser och där citaten har klippts har detta 
markerats med tre punkter inom parantes. För att ge kategorierna ett djupare 
sammanhang hänvisas läsaren till metoddelen där bakgrunden till respondenternas 
arbetssituation och förändring togs upp. Resultatdelen avslutas med ett avsnitt kring 
resultaten på KASAM-enkäterna. 
 
Kontext 

 
Det hade uppstått en hel del förändringar på avdelningen. Oberoende av vilka 
förändringar som har varit, varför de skulle genomföras och på vilket sätt, kom 
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förändringsdirektiven och informationen kring dessa främst via en formell väg till de 
anställda. 
  

Ja, det kommer väl först och främst från vår chef. Vi har sådant här avdelningsmöte, där han i så 
fall tar upp all information. 
 

Om de anställda inte deltagit på avdelningsmötena fanns det andra kanaler att ta till sig 
det som informerats på mötena. 
 

Ja, men då kan man gå in i på datorn och titta. Avdelningschefen brukar skicka sådana här 
utskrifter.  

 
De anställda framhöll att förändringarna troligtvis inte kommer att försvinna utan de 
kommer att finnas där som ett tillstånd. Antingen kommer behov av förändringar att 
uppstå från yttre omvärlden eller kommer förändringarna att uppstå via egna inre behov 
menade de.   
 

Jag tror att vi får nog lära oss att vi är inne i ett nytt samhälle nu, alltså hela tiden med förändringar, 
neddragningar, ommöbleringar och omstruktureringar. Hela vår, alltså hela sjukvården 
överhuvudtaget är full av omstruktureringar hela tiden så vi har liksom aldrig någon arbetsro så att 
säga. Då kommer de alltid på något annat uppifrån, går det inte att ändras inom avdelningen så 
ändras det centralt på annat vis och då åka med i den ruljansen ändå… på något vis. 

 
Det framkom att de inre påtryckningarna hade uppstått av ett behov att förbättra den 
egna arbetssituationen, enligt respondenternas berättelser om sina arbeten. 
  

Alltså de flesta förändringar kommer uppifrån och sedan så vill man göra förändringar för att 
förbättra…  ingenting kan bli för bra.  

 
En annan syn på de inre påtryckningarna till förändring kunde ses som en effekt av de 
yttre påtryckningarna. En av förändringarna var hopslagningen mellan två avdelningar 
och samtidig flyttning till ett gemensamt våningsplan. Denna konkreta förändring hade 
efterverkningar eftersom det har arbetats fram nya gemensamma arbetssätt. 
Förändringarna i grundstrukturgrupperna kunde tolkas som ett resultat av den stora 
förändringen. 

 
Alltså vi har grupper inom olika områden (. . .) för att man sedan ska arbeta fram hur det ska 
fungera. 

 
Grundstrukturgrupperna har även hanterat de kontinuerliga förändringar som behövdes. 
Förändringsarbetet upplevdes ta tid och utrymme från det dagliga arbetet när 
lösningarna diskuterades och utreddes på de planerade mötena.  

 
Jag kan känna ibland att det är så mycket möten. Möten och möten, ibland kan jag känna att 
patienterna inte hinns med. 
 

Tidspressen var påfrestande redan i de vardagliga arbetsuppgifterna och när det väl gavs 
utrymme att varva ner var det inte helt enkelt. 

 
Oftast är det ju att man har en…tuffa perioder och sen så kan det komma en sån här liten lågperiod 
och då har man tyvärr oftast lite svårt för att varva... alltså man går kanske helt på högspänn. Man 
har lite svårt att ta sig an under den här tiden när man har rätt lugnt och verkligen se till så att man 
återhämtar sig. 
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Bland respondenterna fanns det dock tilltro till att det behövdes förändringar i 
organisationen. 
 

Jag tror, alltså jag tror på förändringar…det här med patienten i den lilla gruppen och detta.  
 
Respondenterna gav uttryck för att de egna inre förändringarna, där patienten och den 
lilla arbetsgruppen kom i fokus, gav förhoppningar och engagemang i förändringarna. 
 
Upplevelser 

 
Resultatet visade två olika perspektiv på upplevelsen av förändringen. Det ena var att 
vara positiv till förändringen i början och vid intervjutillfället ha en mer negativ 
inställning. 
  

Jag tyckte det lät jättebra och så… och det var verkligen positivt. Tyckte jag då…(. . .) Så ibland 
blir det liksom… man kan spy på det liksom. Man orkar inte… Det kan aldrig vara lugn och ro 
tycker man. 
 

I det andra perspektivet var förändringen något jobbigt och motsträvigt i utgångsläget 
och vid intervjutillfället visades en mer positiv inställning.  

 
När man skulle flytta in här så tyckte man att det var hemskt… jobbigt då i början. Och sen gav det 
hemskt mycket egentligen. Det var liksom en ny kick.  

 
Att ha en mer negativ inställning vid intervjutillfället innebar en önskan om lugn och ro. 
Det fanns också en tendens till att agera håglöst, när saker inte blev som förväntat.  
 

Först kände man då liksom, jaha dom vill… alltså dom vill ju inte bara prova eller så från början 
utan sa bara ”Ähh, det går inte”. (. . .) Så blir det, sen bryr man sej inte. När var och en gör som de 
vill så gör jag med som jag vill. 

 
Att förverkliga förslag var svårt när förslagen inte togs på allvar. Att förslagen inte togs 
på allvar kan förstås som att respekt för varandra saknades när det inte visades någon 
ansträngning för att pröva de framlagda förslagen.  

Att vara mer positiv vid intervjutillfället tangerade känslan av att 
förändringsarbetet nu flöt på samt att en behagligare och mer positiv känsla hade 
skapats. Det fanns också en koppling till en insikt i att förändringen tog tid. Insikt fanns 
även till att förändringar och förslag måste prövas och låtas gro samt att det ibland sker 
tillbakagångar innan det i framtiden blir till rutin.  

 
Vi är en bit på vägen om man säger, det tar tid…många viljor. (. . .) En förändring tar mycket 
längre tid än vad man tror. 
 
Det kommer nog ta längre tid än vad som.. för sedan stannar det alltid upp ett tag och sedan 
kommer man på vissa grejer och så får man backa tillbaka igen. 

 
En intressant aspekt var att det existerade två vitt skilda perspektiv på förändringen. En 
ytterligare aspekt var kopplad till dessa perspektiv. Det var hur respondenterna beskrev 
förändringen i form av ”vi” eller ”jag och de andra”. Att uppleva sin tillvaro och för-
ändringsprocess som ett ”vi”-fenomen hade anknytning till att kunna se förändringen i 
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detta skede på ett positivt sätt. De respondenterna som upplevde tillvaron och 
förändringsprocessen som ett ”jag och de andra”-fenomen hade en anknytning till att 
kunna se förändringen i detta skede på ett mer negativt sätt. 
 
Utvecklas 
 
Respondenterna hade en drivkraft som bestod av att få utvecklas personligen. Denna 
drivkraft innebar olika för olika individer. Att få utvecklas kunde vara att bryta 
vardagens aktivitet och ta steget ut i det okända i form av kurser och alternativa 
aktiviteter som inte fanns i den dagliga rutinen. En respondent svarade följande på 
frågan om vad som skapade utveckling: 
  
 När det är nått annat än… bara det vanliga jobbet.  
 
Andra upplevde det dagliga händelseförloppet som en möjlighet till utveckling.  
 

Jag tycker det är väldigt intressant och det är något nytt man lär sig nästan var dag. Det händer lite 
olika saker. Det är inte så enformigt. Man sitter inte vid en maskin och gör samma varenda dag. 
Utan det är spännande. 
 

Det var av vikt att inte stanna i samma rutiner och i gamla tankesätt. De anställda 
utvecklades och skapade ett lärande i förändringen av de vardagliga arbetsuppgifterna, 
där oförutsedda och akuta händelser med patienterna skapade unika tillfällen och 
situationer. De som upplevde utveckling i de dagliga rutinerna såg också mer positivt på 
förändringsarbetet vid intervjutillfället. Det tolkades som att de anställda lärde sig att 
hantera förändring. 
 

Det blir lite oro och stökigt i början men det faller på plats. 
 
Visst erkändes det att förändringar kunde vara jobbiga, men respondenterna såg framåt 
på ett positivt sätt. Ett annat perspektiv på utveckling var att det fanns en 
utvecklingskedja utifrån yrkeskategorierna där sjuksköterskorna utvecklades i 
samarbetet med läkarna. Undersköterskorna utvecklades i sin tur i samarbetet med 
sjuksköterskorna. Det fanns utrymme, att som undersköterska, bli delegerad och ta del 
av sjuksköterskornas jobb om de ville. En sjuksköterska berättade: 

 
Man har lärt sig mycket här inne på de åren man har varit. (. . .) Man har läkare här hela tiden som 
undervisar en och… Ja, så man har lärt sig otroligt mycket. 

 
En undersköterska berättade: 

 
Man ska ha delegering på allt som undersköterska. Det är när man får göra som sjuksköterskorna, 
till exempel ta blodprov. När man gör allt sådant, det känns bra när man får göra det. (. . .) Ja, då 
har vi en sköterska som är med och tittar på när vi gör det. (. . .) Ja, bara man har det på ett papper 
att man har någon som varit med, så skriver de under. (. . .) Och sedan är det själv hur man är som 
person om man vill göra det, känner sig säker. Annars ska man inte göra det. Det är vissa grejer 
som man inte kanske vill ha delegering på, som man inte tycker att man klarar så…. men det är 
roligt. 

 
I samarbetet med den andra yrkesrollen skapades det alltså en givande utveckling för 
den anställde. En av förändringarna på avdelningen var att sjuksköterskorna nu tog en 



 

 

13

del av undersköterskornas arbete. Den förändringen skapade en hel del irritation då det 
inte var helt accepterat av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna visade en inställning av 
att deras yrkeskategori betydde något mer än undersköterskornas, eftersom de hade en 
annan utbildning. Sjuksköterskorna ville identifiera sig som sjuksköterska och inte som 
undersköterska. I detta förekom dock en rollkonflikt. Att vara sjuksköterska innebar 
nämligen också ett administrativt arbete som respondenterna framhöll vara lite tråkigare 
och det var i rollen som undersköterska som den egentliga och nära kontakten med 
patienten ägde rum. Detta resulterade i att sjuksköterskorna både uppfattade sin nya roll 
som något positivt då de kom närmare patienterna, men samtidigt som något negativt då 
deras yrkesidentitet försvagades. Sjuksköterskor berättade: 
 

Men, ja, ibland är man nästan som undersköterska… vissa dagar. Jag har ingenting emot det men, 
det är klart att en del tycker att man inte har utbildat sig för att bli undersköterska. 

 
Det är mycket att ordna med den sociala biten. Med att faxa till kommunen. Man har 
vårdplaneringar och medicinändringar och man ska skriva i datan. (. . .) Man har mycket med det 
administrativa. (. . .) Jag tycker man lär känna patienterna på ett annat vis när man går som 
undersköterska. 

 
Undersköterskorna i sin tur ville ta tillvara på sin identitet i sin roll. En undersköterska 
berättade: 
 

Det var några visstidsanställda undersköterskor som fick gå och sen tog man in fler sjuksköterskor 
istället, som sedan har fått täcka ute på undersköterskenivå. Det blir alltid lite turbulens. 
Sjuksköterskorna fick gå ut och de fick ta, så att säga, det undersköterskorna lämnat. De får turas 
om att vara ute som undersköterska. Det blev kämpigt för oss med att man plötsligt… att vår 
kategori…det kändes som den skulle försvinna så det bara kom sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 
var inte glada för att de som gått en viss utbildning plötsligt ska gå ner. Fast man ska jobba 
tillsammans är det ju ändå skilda grejer. Så då blir det alltid lite turbulens innan man fått gjort en 
viss rutin. 

 
Samtliga var stolta över det arbete de gjorde och ville vara unika i sina roller, samtidigt 
som det fanns ett öppet klimat på avdelningen. 
 

Nuförtiden är det inte så att man måste gå till sköterskan för att sköterskan sedan ska 
vidarebefordra det till läkaren, utan det är raka rör om vi säger så, men vi jobbar inte mycket ihop 
med läkarna, men det är en öppen kommunikation. 
 

Det öppna klimatet på avdelningen skapade en dialog över yrkeskategorierna, där 
eventuella maktrelationer mellan dessa kategorier minimerades och slätades ut.  
 
Arbetsglädje 

 
Karakteristisk var att alla de intervjuade gav intryck av att vara omtänksamma. 
Patienterna samt arbetskollegerna befann sig ständigt i fokus. Integrationen med 
patienten var en viktig del av arbetet, att få vara en hjälpande hand för någon som inte 
kunde hantera sin situation själv. Belöningen skapades i form av att bli bekräftad genom 
att få ta del av hur patienterna rehabiliterades och frisknade till under själva 
sjukhusvistelsen samt att få bekräftelse av patienten att vården gav patienten mervärde. 
Samarbetet med arbetskollegerna uttrycktes också vara en viktig del av arbetet. På 
frågan om vad det var som skapade arbetsglädje svarade respondenterna: 
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Ja, det är väl när man ser att patienterna blir bättre, att de mår bra och man kan göra någonting för 
dem. Det är väl det, man ser att de gör framsteg. 

 
Man har arbetskamrater som man har jobbat med länge och det är också en del av glädjen. I den 
här tiden vi är i nu med många förändringar och allt blir tufft i samhället, hela samhället är 
tufft…även inom vården. (. . .) Det är ju det som väger upp kanske det här svarta oron som finns 
bakom. 

 
Samarbetet arbetskollegerna emellan var också ett viktigt socialt redskap för att göra 
arbetsdagen och arbetsuppgifterna hanterbara.  
 

Då när allting är besvärligt så är det väldigt lätt att man faller in i den där rytmen. (. . .) Man får inte 
tänka att idag har vi sju totalskötningar på tre man utan man får liksom tänka en i taget, så tar vi det 
som det blir… Och då är det väldigt viktigt att man har en puff, alltså att det finns en positiv anda 
där man jobbar. 

 
Alla är ju hjälpsamma om det skulle bli fel. 

 
Denna aspekt, där den anställde drog nytta av sina arbetskolleger, var inte enkelriktad. 
Det existerade en dold vetskap om att man ställde upp för varandra och att det i 
slutändan skapade ett mervärde för alla parter. 
 
 Man turas om att gå ut på lunch så att det inte blir för sent för den sista som ska gå. Då har vi en 

halvtimme, trekvart ungefär… som vi har på en timmes lunch, för annars skulle inte den sista få… 
och den första får gå jättetidigt. 

 
Yrkesstoltheten låg i känslan av att få vara behövd och bli uppskattad för det arbete som 
utfördes. Trots påfrestningar så fanns det en positiv stämning bland kollegerna. 
 

Fast det är tufft och mycket att göra… och tungt, så är det bra stämning i alla fall. Alla försöker 
göra så gott de kan liksom och det är inga misshälligheter 

 
I grunden fanns det en meningsfull arbetsglädje som manade på och skapade en 
framåtanda. En respondent berättade: 
 

Det kan vara tungt och sen kan det vara väldigt deprimerande när man får in patienter som har 
svåra diagnoser. Samtidigt roligt och meningsfullt att man kan hjälpa och stötta. Många gånger får 
man en eftertanke, kanske att man har det bra när man då råkar ut för patienter som får en dålig 
prognos. Man värdesätter saker och ting i livet... också... faktiskt. Den ena dagen är inte den andra 
lik. Det är alltså ett fritt arbete om man säger. Man står inte och gör samma rörelse, vrider inte på 
samma skruv hela dagen. Jag trivs med jobbet. Så visst har man sina dåliga dagar, perioder när 
man tycker att … men det finns ändå glädje bakom. Ja, jo, jag tycker om mitt jobb. Det gör jag. 

 
Arbetsglädjen existerade trots uttryck som "tungt" och "deprimerande". Respondenterna 
hade varit anställda allt från 19 till 38 år. Med tanke på den långa anställningstiden så 
var arbetsglädjen, som kunde knytas till omtänksamhet och bekräftelse, djup och fast 
över tiden. Anmärkningsvärt var att ingen tog upp något om lön eller materiella ting. 
Detta kunde ses som att respondenterna inte arbetade enbart för att försörja sig. Moder 
Teresa, som metafor, kan symbolisera deras arbetsglädje där det inte var tal om att tjäna 
sig själva utan att tjäna andra. 
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Tabell 1. Resultat på KASAM-enkäten. 

KASAM-enkäten 
 
Resultatberäkningen, av respondenternas svar på enkäten, är utförd på var enskild 
individ samt med ett gemensamt medelvärde. Några statistiska analyser i övrigt är inte 
gjorda. Resultatet svarade mot ett medelvärde på 77,2 där det totala minsta värdet som 
går att få på enkäten är 13 och det högsta värdet är 91.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D i s k u s s i o n  

 
Diskussionen inleds med tankar kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbar-
het för att sedan övergå till det etiska perspektivet. De framtolkade kategorierna 
diskuteras sedan i relation till teori och KASAM. Varje kategori avslutas med en kort 
sammanfattning av de centrala delarna i relation till studiens syfte. Enkäten, som 
respondenterna fick fylla i, relateras till tidigare empiriska studier innan diskussionen 
avslutas med en sammanfattande slutsats. 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 
Enkäten, som användes för att mäta KASAM, är ett välkänt standardiserat instrument 
som har prövats i ett flertal undersökningar. Dessa undersökningar ger enkäten stöd för 
både validitet och reliabilitet.  

Standardiseringen av KASAM-enkäten styrker reliabiliteten (Antonovsky, 1991). 
Den kvalitativa intervjun förutsätter däremot låg grad av standardisering (Krag 
Jacobsen, 1993) och studien har genomförts med öppna frågor utan styrda svar.  Hög 
reliabilitet, samt även hög validitet, har istället försökt att nås när intervjuarna har 
försökt förstå vad respondenterna har menat med sina svar genom att ställa följdfrågor 
vid intervjutillfället. Efter intervjuerna har samtliga intervjuer bearbetats av båda 
studieforskarna grundligt vid flera tillfällen. Valet att banda och ordagrant återge 
intervjuerna med språklig analys har också varit ett försök att klargöra det som 
respondenterna berättade och för att minimera risken för missförstånd mellan 
intervjuare och respondent. Tolkningar kan dock aldrig bli oberoende studieforskarna, 
eller studieforskarnas egna förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Kvale (1997) 
framhåller att även om det är lämpligt att öka resultatets reliabilitet för att upphäva 
effekten av godtycklig subjektivitet, kan en för stark betoning på reliabiliteten motverka 
kreativitet och föränderlighet. Denna kreativitet och föränderlighet har varit av värde för 
att förklara de bakomliggande faktorerna till attityderna på ett djupare plan. 
Respondenterna har öppet fått berätta om sitt arbete, för att på det sättet försöka fånga 
de attitydrelaterade faktorerna och öka validiteten. Då attityder är svåra att fånga 

 Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet Totalt 
Individ A 18 25 21 64 
Individ B 25 25 23 73 
Individ C 28 28 23 79 
Individ D 28 31 21 80 
Individ E 28 34 28 90 

   Medelvärde:  77,2 
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(Bohner & Wänke, 2002) så har det också funnits en medvetenhet om att denna studie 
enbart skrapar på ytan. Det har också funnits en medvetenhet om att respondenternas 
öppenhet kan ha påverkats av att de blev utvalda av avdelningschefen. Samtidigt har det 
noggrant talats om att undersökningen har studiemässigt empiriskt syfte och inte utgår 
ifrån avdelningschefen. Det har även gjorts försök att skapa en bekväm och tillitsfull 
situation för respondenterna så att de har kunnat känna sig trygga att öppet prata om 
sina upplevelser. Tanken med studien har inte varit att den ska kunna generaliseras till 
en annan population utan att skapa förståelse för respondenterna i studien. 

Validiteten har även koppling till de etiska principerna (Kvale, 1997) som 
återfinns i följande stycke.   
 

Etik 
 
Enligt den etiska principen kring fördelaktighet är det av vikt att se till att studien 
framstår som fördelaktig för respondenterna (American Psychological Association, 
2001). Intervjuerna med respondenterna har genomförts med öppna frågor för att låta 
respondenterna själva välja vad de ville prata om och inga svar tvingades fram. Studien 
bör dessutom ha haft positiv verkan i form av terapi för respondenterna när de fick prata 
om sig själva och sin livssituation på sin arbetsplats. Det har tidigare i studien framförts 
att sjukhusvärlden tycks ta del av många förändringar. Dessa förändringar förknippas 
lätt med det patogeniska och ohälsosamma perspektivet. Att framhålla det salutogena, 
som denna studie gjort, bör ha gett sjukvården en gynnande förståelse för att se 
möjligheter med förändringarna. Det färdiga materialet har också framställts på ett sätt 
där respondenter och andra på avdelning ska kunna ta del av studien på ett enkelt sätt.  

Med tanke på den etiska principen om trohet och ansvar (a.a), så bör det nämnas 
att studien har genomförts i samråd med handledarna för att i möjligaste mån få insikt 
och stöd i att ta tillvara normativt uppförande. Uppförandet gäller både i relation till 
respondenterna samt till att upprätthålla en god forskning. 

Den etiska principen kring integritet tar upp forskarnas främjande av noggrannhet, 
ärlighet och trovärdighet (a.a). I detta hänseende har avdelningschefen fått ta del av det 
skrivna kring bakgrunden till respondenternas arbetssituation och förändring, som 
återfinns i metoddelen, för att bekräfta att bakgrunden inte har missuppfattats. 
Handledarna har dessutom funnits tillhands för återkoppling under hela studien för att 
på det sättet eliminera risker att försumma viktiga aspekter i materialet.  

Rättvisa, en annan etisk princip (a.a), har eftersträvats genom att skapa en jämn 
fördelad balans vid analys och tolkning mellan yrkeskategorierna undersköterskor och 
sjuksköterskor. Det har dessutom varit av vikt att försöka framställa ett material där det 
inte tas ställning till olika perspektiv utan ett försök har gjorts att framhäva såväl 
fördelar som nackdelar för att på det sättet skapa en förståelse för helheten. 

Respekt för individers rättigheter och värdighet, det sista etiska perspektivet (a.a), 
har tagits tillvara genom att ta del av ett förändringsarbete där förändringen inte 
befinner sig i den mest turbulenta fasen. Frivilligheten har tagits upp med 
respondenterna. Respondenterna har dessutom skyddats och bör med det inte ha tagit 
skada under några omständigheter, genom att behandla intervjumaterialet konfidentiellt 
samt att det inte ska gå att härleda vem som har svarat vad i studiens slutresultat. 
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Kontext 

 
Avdelningen hade varit utsatt för en hel del stora förändringar. Respondenterna 
uttryckte att förändringar troligtvis alltid kommer att finnas i deras arbetssituation, som 
ett tillstånd. Ahrenfelt (2001) framhäver att förändringar ska ses som ett tillstånd som 
saknar en absolut början och ett absolut slut där förändringsarbete utgör organisationens 
överlevnad. Här kan respondenternas uppfattning ses som en verifiering av teorin. 

Avdelningens grundstrukturgrupper kunde ses som ett forum, ett sätt att hantera 
förändringar, där lösningar arbetas fram, diskuteras och utreds. Grundstrukturgrupperna 
kan troligen ge möjligheter att skapa förståelse då medarbetarna här får vara med och 
bearbeta förändringarna. Hur världen kan ses som förståelig, men också ordnad och 
förutsägbar tangerar KASAM-komponenten begriplighet. Begripligheten är, enligt 
Antonovsky (1991), en kognitiv komponent som är av vikt för att skapa en hälsosam 
situation. 

Grundstrukturgrupperna kunde också ses som en strategi, ett konkret sätt att 
genomföra strukturerade förändringar. Här skapades möjligheter att möta framtida 
förändringar då grundstrukturgrupperna kan bli och tolkades vara på väg att bli en rutin 
för hur avdelningen behandlade förändringar. Bakka med flera (2001) menar att det 
behövs ett forum i organisationer för att skapa förändringsberedskap, ett sätt att 
bearbeta och förstå förändringar, för att förändringar ska hanteras på ett smidigt sätt.  

Existensen av grundstrukturgrupperna, som var en del av våra respondenters 
vardag, kunde eventuellt även ses som ett resultat av de förändringar som tidigare 
gjorts. Hopslagningen av två avdelningar till en hade genererat nya behov av lokala 
förändringar för att få medarbetarnas arbetssituationer hanterbara. Förändringar som är 
genomförda i en organisation skapar troligtvis en dominoeffekt som medför att andra 
delar påverkas eftersom ingen del i organisationen fungerar isolerat (a.a). 

Respondenterna tog upp att det fanns överbelastning under vissa perioder, och att 
det fanns en känsla av att de inte riktigt hade förmåga att varva ner mellan dessa 
överbelastningar. Antonovsky (1991) menar att om det görs återkommande arbetslivs-
erfarenheter som är anpassade efter medarbetarnas förmåga, kommer detta att på sikt 
stärka känslan av hanterbarhet. Det krävs att det finns en belastningsbalans. Detta 
innebär att individen bör ha kortvariga överbelastningar, men också kortvariga 
möjligheter att varva ner och lagra energi. Resultatet av en belastningsbalans skapar ett 
bevarande av hälsan. Överbelastning, men även underbelastning, är sjukdomsalstrande. 

Resultatet visade att respondenterna upplevde att förändringarna var påfrestande 
till att börja med och tog mycket energi. Förvirring skapades och uppfattades ta mycket 
tid, då det blev ett "ständigt springande” på möten utan att något konkret kom fram. Det 
framkom att förändringsprocessen tog onödig tid ifrån det centrala, nämligen 
patienterna. Här går det att se likheter mellan linjedialogstrategin (Borgbrant, 1990) och 
grundstrukturgrupperna då förändringar, till att börja med, tar tid innan det finns en klar 
struktur som gör att förändringarna kan flyta på smidigt. 

Andra likheter skönjdes även mellan avdelningens grundstrukturgrupper och 
Borgbrants (1990) linjedialogstrategi. Ett exempel var att förändringarna skedde mitt 
ibland de som var berörda. De hade alla rätt att delta i förändringsarbetet och fick vara 
med och planera, genomföra och följa upp förändringar. Detta kan leda till att det 
skapas delaktighet. Delaktigheten medför att det skapas en positiv energi, ett 
engagemang samt att det skapas ett lärande där idéer tas tillvara (Aronsson m.fl., 1995).  
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Av intervjuerna framkom att respondenterna hade en begriplighet i form av 

förståelse för varför det behövdes förändringar, men avdelningen var kvar i fasen där 
förändringsarbetet fungerade som en extra belastning och inte som en del i vardagen. 
Ett ytterligare steg i att göra förändringsarbetet på avdelningen begripligt var att ge 
information via avdelningsmöten eller i skrift för dem som inte fanns närvarande. 
Genom att ge klar och tydlig information motverkas dessutom en eventuell otrygghet 
(Alvesson, 2001).  

Sammanfattningsvis gick det att se att grundstrukturgrupperna skapade 
begriplighet som var en viktig del i KASAM. Detta kan leda till ett bra 
förändringsarbete, då delaktigheten blir central, och som i sin tur kan resultera i att det 
skapas positiva attityder till framtida förändringsarbete. 
 

Utvecklas 

 
På sjukhusavdelningen hade kontinuerliga unika situationer förekommit i mötet med 
patienterna och den ena dagen var inte den andra lik i det avseendet. Det uttrycktes att 
det var i dessa vardagliga arbetssituationer som arbetet var spännande, stimulerande och 
utvecklande. Antonovsky (1991) menar att de individer som har en starkt KASAM är 
öppna för det unika i varje situation, de har en egen upplevelse av att han eller hon är en 
del av det unika samt kan agera flexibelt. Hur pass flexibla respondenterna har varit i 
sina yrkesroller har inte framgått, men det har framgått att de hade en positiv inställning 
till att få utvecklas i det unika där det inte har funnits trygga rutiner att tillgå. Hur de 
unika situationerna har bemästrats framgår inte heller, men respondenterna har sett 
positivt på att få möta det unika om och om igen. Hade tidigare situationer inte 
bemästrats hade respondenterna troligtvis inte sett fram emot nästa unika situation 
(Angelöw, 1991).  

Respondenternas positiva inställning till att ha utvecklats i den dagliga 
arbetssituationen kan tolkas som en vilja att bemöta det unika och bemästra det. Att 
inneha en vilja är en grundsten till lärandet enligt Andersson (2000). Utifrån detta har 
det känts relevant att påstå att det har funnits förutsättningar för att respondenterna har 
lärt i de vardagliga arbetssituationerna, ett lärande där kompetensen har förändrats (a.a).  

Att få utvecklats i det dagliga arbetet var en del av respondenternas gemensamma 
värderingar och verklighetsuppfattningar. Att se utveckling i det dagliga arbetet som en 
värdering och verklighetsuppfattning knyter an till organisationskulturen (Bang, 1999). 
Det har inte gått att anta att utveckling, i det dagliga arbetet på avdelningen, skulle ha 
varit en del av avdelningens organisationskultur med tanke på att det inte har varit helt 
klart att detta har varit gemensamma uppfattningar och värderingar. Det har funnits 
respondenter som påtalat att de har utvecklats i alternativa aktiviteter utanför de dagliga 
arbetsrutinerna, som att gå på kurs. Eventuellt fanns dessa två synsätt på utveckling 
inom olika subkulturer (a.a) inom avdelningen. Före denna studie bestod avdelningen av 
två avdelningar som slogs samman vid en organisationsförändring. Då 
organisationskulturer är unika fenomen och den ena organisationskulturen är inte den 
andra lik (Alvesson, 2001), kan de olika avdelningarna ha haft unika 
organisationskulturer innan avdelningarna slogs samman. En möjlig tanke är att 
avdelningarna kan ha haft olika värderingar, organisationskulturer, kring utveckling och 
att de idag existerar som subkulturer inom den hopslagna avdelningen.  

Ett annat perspektiv på organisationskulturen var att alla respondenter tog fram 
möjligheten att utvecklas i interaktionen med andra yrkeskategorier. Det fanns en 
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utvecklingskedja, där undersköterskan kan bli delegerade arbetsuppgifter av 
sjuksköterskan som bidrar till lärande och sjuksköterskan lär i utbytet med läkaren. Det 
fanns tydliga normer och riktlinjer för vardagen i de olika yrkeskategorierna, men när 
sjuksköterskorna träder in på undersköterskornas arbetsuppgifter så blir inte riktlinjerna 
lika tydliga längre. Frustrationer uppstod när gränserna mellan yrkeskategorierna 
”suddades” bort. Denna frustration minskar, och möjligen är det så att verkligheten 
närmar sig en ny kultur där yrkeskategorierna fortfarande har sina ansvarsområden, men 
att det samtidigt är naturligt att hjälpas åt. Detta kan bero på den omtänksamhet som 
fanns på avdelningen. Omtänksamheten kommer mer att beröras under kategorin 
arbetsglädje. 

Samtliga respondenter har tidigare varit med om organisatoriska förändringar. 
Avdelningens förändringar har även pågått under en längre period, men det fanns ingen 
som helst antydan till att respondenterna uppfattade dessa förändringar som 
utvecklande. Trots att de ser att den vanliga arbetsdagen inte var den andra lik och att 
det är precis i denna händelse som den egentliga utvecklingen skedde, kopplades dessa 
förändringar inte ihop med själva förändringsarbetet. Denna paradox kan grunda sig i en 
brist på acceptans att anamma förändringar som en del av organisationskulturen. Idag 
finns det en inställning till att förändringsarbete är ett ”måste” och inte en del av det 
vardagliga arbetet. Förändringsarbetet på Inova Health System (Schumacher, Drenkard 
& Tornabeni, 2004) framhäver hur ett organisatoriskt lärande krävs för att hantera de 
kontinuerliga och framtida förändringarna och att detta lärande bör bli en del av det 
vardagliga arbetet och även en del av deras organisationskultur. Om avdelningen kan 
jämföras med en linjedialogstrategi (Borgbrant, 1990), kan hanteringen av 
förändringsarbetet möjligen efterhand utvecklas till att bli en del av 
organisationskulturen. 

Under kategorin kontext har det tagits upp att förändringsarbetet på avdelningen 
fungerar som en extra belastning och inte som en naturlig del i arbetet med patienterna. 
Förändringsarbetet har upplevts vara jobbigt. Problem har uppstått som måste hanteras, 
både i förändringsarbetet och i de vardagliga arbetsuppgifterna. Ständigt står individer 
inför problem som måste hanteras och stressorer är alltid närvarande i individers tillvaro 
(Antonovsky, 1991). Det är i den jobbiga situationen som individer lämnar rutiner och 
därmed också tryggheten, men samtidigt är det då det finns möjlighet till lärande 
(Andersson, 2000). Detta lärande kan tolkas som ett steg för att stärka KASAM-
komponenten hanterbarhet. 

Attityden till att vilja utvecklas i arbetssituationen är eventuellt en bra 
utgångspunkt för att skapa en likartad attityd till att förändringsarbetet också kan vara 
utvecklande. Individer med stark KASAM drivs av att vilja lösa problem som dyker upp 
och efter att ha klarlagt problemets dimension, art och den verklighet som omger 
problemet är de på god väg att hantera problemet på ett ändamålsenligt sätt genom att 
välja lämpliga resurser (Antonovsky, 1991). Studien framhåller att det fanns ett öppet 
klimat där alla kunde prata med alla. Eventuellt skapade detta klimat en hanterbarhet 
som kan ses som en generell motståndsresurs (a.a) i förändringssituationen. 

Sammanfattningsvis tolkades de positiva attityderna i att få utvecklas i det unika i 
arbetssituationen och i utbytet med andra yrkeskategorier, som en del av 
organisationskulturen. Att utvecklas i det unika kopplades av respondenterna inte 
samman med själva förändringsarbetet utan det kopplades istället som att inställning till 
att förändringsarbetet tyder på en känsla av ett "måste". Att vilja utvecklas i 
arbetssituationen är eventuellt en bra utgångspunkt för att skapa en positiv attityd till att 
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förändringsarbetet också kan vara utvecklande. Möjligen kan en sådan attityd samt en 
god fortsatt hantering av förändringsarbetet, enligt linjedialogstrategin (Borgbrant, 
1990), utveckla förändringsarbetet till att bli en del av organisationskulturen. Att möta 
förändringar på ett utmanande sätt skapar lärande. Detta lärande samt det upplevda 
öppna klimatet, som fanns på avdelningen, kan troligtvis öka hanterbarheten, en 
komponent i KASAM. 
 
Arbetsglädje 
 
Trots de ständiga förändringarna var det något som gjorde att respondenterna tyckte om 
att gå till sina arbeten. Det var något som gjorde att de hade en stark känsla av 
sammanhang, KASAM. Det fanns något som motiverade respondenterna. Det fanns en 
arbetsglädje och meningsfullhet i arbetet. Meningsfullheten är, enligt Antonovsky 
(1991), den viktigaste av de tre komponenterna eftersom det är den som gör att 
individer motiveras. Varken begripligheten eller hanterbarheten blir särskilt långvarig 
utan någon meningsfullhet (a.a). 

Meningsfullheten fanns för respondenterna när de fick hjälpa patienterna. Vid de 
tillfällen respondenterna upplevde att det tog tid att gå på möten uttryckte de också att 
det tog tid från det väsentliga nämligen patienterna. Respondenterna kände med sina 
patienter och när de lyckades hjälpa patienterna var det just den processen som skapade 
arbetsglädje. Detta är den inre drivkraften som vi har tolkat som omtänksamhet hos 
respondenterna. Omtänksamhet var den gemensamma nämnaren hos alla dem som har 
blivit intervjuade.  

Det fanns en gemensam organisationskultur som byggdes på gemensamma 
värderingar och attityder där patienterna sågs som det primära. Detta kan medverka till 
att kulturen ständigt stärks när de anställda bekräftar varandra och uppmuntrar varandra 
att sätta patienterna i centrum. Kulturen kan skapa en grundtrygghet i arbetet då alla vet 
vad som är viktigast, var fokus ska ligga och hur saker och ting ska tolkas (Alvesson, 
2001). Enligt Antonovsky (1991) är det kulturen som sätter gränserna för vad som ska 
prioriteras.  

I avdelningens organisationskultur föreföll det vara högt socialt värdesatt att ta 
hand om patienterna. Antonovsky (1991) hävdar att social uppskattning påverkar 
skapandet av meningsfullhet.  

Trots att vårdarbeten inte brukar ses som ett prestigefullt och högt värdesatt yrke i 
samhället, fanns det en klar yrkesstolthet i form av att känna sig behövd. Den sociala 
värdesättningen behöver, enligt Antonovsky (1991), inte finnas i hela samhället utan det 
räcker att den finns i vissa delar, i vissa subkulturer.    

Omtänksamheten var inte något som enbart riktade sig mot patienterna utan fanns 
även mellan medarbetarna eftersom de ställde upp för varandra. Det fanns en attityd 
som sa att man hjälper till där det behövs. Det innebar att arbetskamraterna gjorde 
arbetssituationen hanterbar genom att skapa en trygghet och mentalitet som innebar att 
det fanns medarbetare som ställde upp om det behövdes.  

Sammanfattningsvis hade respondenterna en positiv attityd till sitt arbete som 
innebar att de satte patienterna i centrum. Detta bekräftar och stärker förståelsen för hög 
grad av meningsfullhet i enkäten, en komponent i KASAM. Omtänksamheten om 
patienterna kan vara en bidragande orsak till att respondenterna ser att det tar tid att gå 
på möten då mötena inte konkret förbättrar för patienterna. 
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Upplevelser 

 
Det var i denna kategori som olika tankar, känslor och beteende framhävdes kring det 
specifika förändringsarbetet och som har valts att definieras som attitydrelaterade 
faktorer i denna studie. Det fanns respondenter som hade känt en positiv inställning till 
förändringarna i början, men sedan enbart tyckte det var jobbigt. Andra kände istället en 
motgång att möta förändringarna i början, men nu såg de framåt och tog det hela med 
ro. Underlaget är för litet för att kunna påvisa något, men studiens empiriska material 
tyder på att det inte finns någon koppling mellan olika attityder till förändringsarbete 
och KASAM. Samtliga respondenter hade nämligen en stark KASAM samtidigt som 
det fanns olika attityder. 

De respondenter som känt motgångar att möta förändringarna i inledningen och nu 
såg framåt, tog upp tankar kring förändringsarbetet som kan förklaras utifrån 
linjedialogstrategi (Borgbrant, 1990). De hade en insikt i att förändringsarbete tog tid, 
att förslag måste prövas och låtas gro samt att det ibland sker tillbakagångar. Att inneha 
en insikt i att förändringar tar tid stärker troligtvis KASAM-komponenten begriplighet, 
som påverkar känslan av sammanhang (Antonovsky, 1991). Eventuellt var det denna 
insikt som fick dessa respondenter att känna att förändringsarbetet flöt på. Trots en stark 
KASAM, med till synes tidigare framgångsrika utmaningar som hanterats på ett 
ändamålsenligt sätt, hamnade en del respondenter i en situation där de kände frustration. 
Linjedialogstrategin tar upp att frustration kan skapas om inte klara lösningar tas fram 
(Borgbrant, 1990). Det framgick också att de respondenter som kände en frustration 
upplevde att det fanns kolleger som inte gav nya förslag någon chans. Det ligger kanske 
något i att det inte tas personligt ansvar för att pröva de nya förslagen. Personligt ansvar 
krävs för att linjedialogstrategin ska fungera (a.a). Resonemanget kring det personliga 
ansvaret stödjer möjligtvis ”vi”- och ”jag och de andra”-fenomenen. De respondenter 
som hade en känsla av att förändringssituationen var jobbig uttalade oftast händelser 
som ”jag och de andra”-fenomen, medan de andra som hade en känsla av att det flöt 
oftast uttalade händelser som ”vi”-fenomen. Respondenter som uttalade sig i ”vi”-form 
tog möjligtvis inte på sig det enskilda ansvaret för vad som skedde och samtidigt så 
dolde de sig kanske bakom den gemensamma massan. Ett annat perspektiv på detta är 
möjligen att dessa respondenter väntar ut att den gemensamma massan mognar in i de 
olika förändringarna. Respondenter som uttalade sig i ”jag”-form hade istället en 
förväntan på att saker skulle ske lite mer omgående. Möjligtvis tog dessa respondenter 
på sig ansvaret för förändringen och driver på.  

Det var troligtvis en fördel för förändringen att det fanns de som tog på sig 
ansvaret och drev på, men samtidigt kunde det hända att det var de respondenterna som 
tappade energi och tenderade att bli likgiltiga när förändringen inte utvecklade sig på 
det sättet som var förväntat. Det skulle också kunna vara så att de som uttryckte sig i 
”jag”-form krävde egenkontroll och i förändringsarbete, där flera individer skulle vara 
delaktiga, kunde det eventuellt vara svårt att få ha den kontrollen. Det kan finnas en risk 
att denna motgång, för dessa respondenter, kan ha en negativ verkan på ett längre 
perspektiv.  

Enligt Antonovsky (1991) etableras individers KASAM troligtvis i det tidiga 
vuxenlivet och därefter blir det mer eller mindre definitivt. Han antyder dock att 
förändringsarbete som skapar en positiv spiral av arbetslivserfarenheter, under ett antal 
år, kan få individers KASAM att bli starkare. Detta innebär i sin tur att negativa 
arbetslivserfarenheter, under ett antal år, kan få individers KASAM att bli svagare. 
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Även om dessa arbetslivserfarenheter inte skulle medföra en förändring av individernas 
KASAM så kommer det med stor sannolikhet att påverka individernas attityder till 
förändringsarbete i framtiden (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991).  

Det finns inga tecken i undersökningen som visar på att dessa två ytterligheter, 
gällande attityder till förändringsarbetet, skulle kunna ge uttryck åt någon relation till 
hur individer tar på sig ett personligt ansvar eller inte, alternativt om det finns ett större 
eller mindre behov av kontroll. Möjligen är det just detta, att försöka förtydliga om det 
finns sådana relationer, som kan skapa ett eventuellt nytt mervärde för en fortsatt studie. 
En sådan studie skulle i så fall gå på djupet på individens personlighet, något som denna 
studie inte tar fram. 

Sammanfattningsvis har studien inte påvisat några relationer mellan olika 
attitydrelaterade faktorer, som tankar, känslor och beteende, och hantering av 
förändringsarbete och KASAM. 
 

KASAM-enkätens resultat 
 

Resultatet på denna undersökning låg högt jämfört med andra, både internationella och 
nationella studier (Antonovsky, 1993; Nilsson, 2002). Antonovsky (1991) påpekar att 
ett högt värde på KASAM-enkäten kan bero på att individerna innehar en rigid 
KASAM. Studiens övriga resultat tyder på att respondenterna inte innehar rigid 
KASAM utan starkt KASAM. Detta framgår främst i tolkningen av att det fanns en hög 
meningsfullhet som är utryckt i arbetsglädjen att få ta hand om patienterna.  
 
Slutsats  

 
Resultatet av KASAM-enkäten visade att samtliga respondenter hade stark KASAM. 
Med utgångspunkten att respondenterna har stark KASAM kan det urskiljas 
indikationer som pekar på att meningsfullheten, hanterbarheten och begripligheten är 
hög. Meningsfullheten är den viktigaste av de tre komponenterna. Omtänksamheten var 
respondenternas svar på vad som är meningsfullt för dem, en tydlig gemensam 
inställning till arbetet. Möjligen är det denna omtänksamhet som är styrkan och basen 
till deras trygghet på arbetsplatsen. Det är i denna omtänksamhet de skapar energi och 
arbetsglädje. Det finns risk att respondenterna innehar en rigid KASAM istället för en 
stark, men enligt resultatet finns inget som tyder på detta. 

Linjedialogstrategin (Borgbrant, 1990) verkar vara en strategi för det goda 
förändringsarbetet. Det framkommer dock att det är naturligt med frustration, att det 
skapar en känsla av att det tar tid, det är jobbigt och det krävs ett personligt ansvar. 
Förändringsarbete är inte lätt och det framgår också i studien. Avdelningen har bra 
utgångspunkter för att skapa ett lärande och en positiv attityd till att utvecklas i 
förändringar. De befinner sig inte i den fas där förändringsarbetet har blivit en del av 
vardagen, men de är på god väg. 

Studien har inte visat några relationer mellan olika attitydrelaterade faktorer, som 
tankar, känslor och beteende, och till hanteringen av förändringsarbete och KASAM. 
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   Nummer:    
 
 
Följande frågor berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och markera den 
siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som 
står under 1, så sätt ett kryss under 1:an. Om du instämmer i det som står under 7, så sätt ett kryss under 
7:an. Om du känner annorlunda, sätt ett kryss under den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. 
Sätt ett kryss för varje delfråga. 
 
 
1). Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 
Mycket sällan                                                                                              Mycket ofta 
     (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
2). Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl? 
Har aldrig hänt                                                                                              Har ofta hänt 
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
3). Har det hänt att människor som du litade på gjort dig besviken? 
Har aldrig hänt                                                                                             Har ofta hänt 
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
4). Hittills har ditt liv: 
Helt saknat mål                                                                                            Genomgående haft 
och mening                                                                                                   mål och mening                        
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
    
5). Känner du dig orättvist behandlad? 
Mycket ofta                                                                               Mycket sällan/aldrig   
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
6). Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra? 
Mycket ofta                                                                              Mycket sällan/aldrig   
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 
     �             � � � � � �  
 
7). Är dina dagliga sysslor en källa till: 
Glädje och djup                                                                         Smärta och leda 
tillfredsställelse  
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
8). Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  
Mycket ofta                                                                               Mycket sällan/aldrig   
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � � 

Bilaga 1 



 
9). Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
Mycket ofta                                                                               Mycket sällan/aldrig   
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
10). Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur ofta 
har du känt det så? 
Aldrig                                                                                        Mycket ofta 
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
11). När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
Du över- eller                                                                             Du såg saken i 
undervärderar                                                                           dess rätta  
dess betydelse                                                                             proportion  
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
12). Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 
Mycket ofta                                                                               Mycket sällan/aldrig   
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
   
13). Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
Mycket ofta                                                                               Mycket sällan/aldrig   
 (1)              (2)               (3)               (4)               (5)               (6)               (7) 

     �             � � � � � �  
 
Nu några frågor om Dig: 
 
Ålder?  år 
 
Kön? � kvinna  � man  
 
Civilstånd? � ensamstående � sammanboende 
 
Utbildningsnivå (markera endast den högsta utbildningen) � grundskola/folkskola/realskola  
  � gymnasial utbildning 
  � universitet/högskola 
 
Anställd i antal år (med en decimal)   år 
 
Arbetstid i procent av heltid   % 
 
Typ av tjänst 
 
Tidigare erfarenhet av omorganisering � ja  � nej  
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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