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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna C-uppsats kommer att handla om Skuggan i ett förändringsarbete. Under de 
senaste tio åren har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn. Efter-
som jag arbetar där och dagligen möter människor som upplever frustration, och 
maktlöshet, över alla stora förändringar som sker, kan de vara intressant att koppla 
följderna av denna stora förändring till ett av de centrala begreppen inom den jungi-
anska psykologin, nämligen Skuggan. Skuggbegreppet myntades av upphovsman-
nen till den jungianska psykologin C.G. Jung. 
 
Skuggan kan sägas ha två aspekter, den ena av dålig och den andre av positiv ka-
raktär. Skuggan bär vi alla inom oss. Den står för de hemliga och förbjudna känslor 
som finns i det omedvetna, men som då och då kommer upp till medvetandets yta 
och som vi har uppfostrats till att skämmas över och förneka. Det kan handla om så-
dant som egoism, feghet, hat och förbjudna lustar, men också om förhastade och 
oöverlagda handlingar. 
 
De positiva aspekterna är att skaffa sig kunskap och medvetenhet kring Skuggan, 
eftersom dessa effekter har stor betydelse för människan och mänsklighetens ut-
veckling. ”Genom att lära känna och förstå dessa mörka sidor i personligheten kan vi 
nå en större självinsikt, behärska negativa känslor och förhindra destruktiva beteen-
den. Målet är inte att förgöra skuggan utan att tygla den så att vi kan dra nytta av den 
energi, vitalitet och skapande fantasi som finns i själens dunkla vrår.”1 
 
När det gäller förändringsarbete är min hypotes att stora förändringar där individer 
och grupper av människor upplever svåra krav, press och tryck i ett förändringsarbe-
te, utvecklar defensiva rutiner och hindrar på så sätt arbetsgruppen att bli effektiv och 
innovativ.2 
 
Begreppet defensiva rutiner är ett sätt att försöka åskådliggöra vad som kan hända 
när gruppen eller organisationen regelbundet hindrar öppenhet och lärande eller 
blockerar innovativt arbete.3 Enligt psykologen Sven Kylén behöver svenska arbets-
platser idag utveckla förändringskompetens hos medarbetarna och ett innovativt kli-
mat i arbetsgrupperna för att klara radikala förändringar på ett planerat sätt, vilket 
försvåras av defensiva rutiner.4 
 
Ett annat sätt är när skuggprojektionerna blir förlamande för arbetet. ”Vårt första ar-
bete utgör en övergångsrit med en djup innebörd, det innebär ett steg mot självstän-
dighet, ett gryende hopp om ett kreativt, framgångsrikt liv”.5 ”Även om skapandet av 
Skuggan börjar i hemmet och fortsätter i skolan, sker även finslipningar på arbetet, 
där personan måste passa in precis om vi vill nå framgång. I själva verket institutio-
naliserar många arbetsplatser det individuella skapandet av Skuggan genom att un-
derförstått kräva smidighet, anpassningsbarhet, och motverka äkta känslomässigt 

                                                           
1 Zweig, Wolf, Lära känna din Skugga, sid 370 
2 Kylén, Sven, Arbetsgrupper med utvecklings och förändringsuppdrag, sid 3 
3 Argyris, C, Overcoming Organizational Defenses 
4 Kylén, Sven, Arbetsgrupper med utvecklings och förändringsuppdrag, sid 1 
5 Zweig, Wolf, Lära känna din Skugga, sid 257 

 2



utbyte. De förbjuder ofta diskussioner om vissa ämnen och kan försöka stävja avvi-
kande åsikter. De brukar uppmuntra projektioner för att göra bråkstakar till synda-
bockar, underblåsa förnekande genom bl.a. arbetsnarkomani, eller samla makten på 
några få händer.”6 
 
1.2  Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur Skuggan i ett förändringsarbete 
påverkar människors relation till varandra. För att komma närmare svaret på min frå-
ga: Hur påverkas relationen på arbetsplatsen vid ett förändringsarbete?, har jag valt 
att undersöka hur två chefer uppfattar förändringsarbetet, och dess påverkan på 
människors relation till varandra. Valet av arbetsplats blev helt naturligt den som 
skulle genomgå de största förändringarna inom förvaltningen. 
 
Därefter analyseras informanternas upplevelser och synpunkter ur ett jungianskt per-
spektiv. Analysen i uppsatsen utgör en viktig del för att kunna beskriva chefernas 
uppfattningar och upplevelser av förändringsarbetet, därför blev valet av metod fe-
nomenografi. För att få en inblick i den fenomenografiska forskningsansatsen har jag 
valt att tydliggöra detta under rubriken metod (1.3). 
 
1.3  Metod 
 
För att få svar på frågan intervjuades två chefer på en arbetsplats inom offentlig för-
valtning, där man slagit ihop två arbetsplatser. Den första chefen (en kvinna) hoppa-
de av chefskapet innan sammanslagningen av de två arbetsplatserna, och den andre 
chefen (en man) arbetade som projektchef för sammanslagningen, tills en avdel-
ningschef för den nya enheten tillsattes. Intervjuerna är ostrukturerade, där ett stort 
utrymme har lämnats till respondenternas egna svar och kommentarer. Vid intervju-
tillfället användes bandspelare. Intervjuerna skede individuellt och tog totalt två tim-
mar. 
 
Den analysmetod som använts i uppsatsen är en kvalitativ forskningsansats som går 
under benämningen fenomenografi. Inom vetenskapen finns det olika sätt att ställa 
frågor om verkligheten.7 När man ställer forskningsfrågor kan den handla om två oli-
ka saker. Den första utgångspunkten är hur verkligheten ser ut, och varför den ser ut 
som den gör. Den andra utgångspunkten är hur människor uppfattar eller tänker 
kring denna verklighet. 
 
”Distinktionen återspeglar skillnaden mellan vad något är, och vad något uppfattas 
vara. Denna distinktion blev grundläggande för den fenomenografiska forskningsan-
satsen och formulerades av Ference Marton som första ordningens perspektiv re-
spektive andra ordningens perspektiv.”8 
 
Första ordningen representerar fakta som kan observeras utifrån, mätas, vägas, och 
analyseras. Den andra ordningen studerar människors upplevelser av ett fenomen 
och hur något ter sig för någon. Denna uppsats har analyserats utifrån detta perspek-
tiv. 

                                                           
6 Ibid, sid 262 
7 Starrin & Svensson 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, sid 111 
8 Ibid, sid 111 
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Huvudsyftet för fenomenografiska ansatsen är alltså att beskriva hur fenomen ”före-
teelser” eller ”objekt” i omvärlden uppfattas av människor. 
 
Vad som karaktäriserar fenomenografisk metod är: 
 
 att en kvalitativ metod används, och syftet är att beskriva skilda sätt att förställa 

sig ett fenomen. Alltså variationen i kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen. 
 
 att andra ordningens perspektiv studeras, d.v.s. människors uppfattningar om fe-

nomen studeras. 
 
 att den utgör utgångspunkten i ett empiriskt material som vanligen består av in-

tervjuer som i denna uppsats. 
 
 att bearbetningarna av intervjuerna sker genom en kvalitativ analys. 
 
 att beskrivningskategorierna blir resultatet av den kvalitativa analysen represente-

rar fundamentalt skilda sätt att uppfatta ett fenomen. 
 
Den kvalitativa analysen syftar till att finna kategorier i materialet som till sin art eller 
kvalitet skiljer sig från andra kategorier. En kvalitativ skillnad är en språngvis skillnad, 
inte en gradvis förändring. Är två kategorier kvalitativt skilda åt så saknas det möjlig-
het till en successiv övergång från den ena uppfattningen till den andra. Ett exempel 
skulle vara att priset är en funktion av tillgång och efterfrågan, eller priset bestäms av 
kostnaden för varan. 
 
När man sedan går vidare för att titta på urvalet av undersökningsgrupp gäller det att 
skapa förutsättningar för att få en variation i hur en undersökningsgrupp t.ex. uppfat-
tar en viss företeelse. Urvalsförfarandet av undersökningspersoner kan därför ske 
utifrån strategiska överväganden och inte utifrån principer om att få ett representativt 
underlag.9 
 
”Fenomenografin gör nämligen inga anspråk på att det erhållna undersökningsresul-
tatet skall generaliseras till den population som undersökningspersonerna kommer 
ifrån”.10 I denna uppsats generaliseras därför inte resultatet och analysen av chefer-
nas upplevelser till gruppen av chefers uppfattning i allmänhet inom förvaltningen. 
 
”Syftet med den första delen i databearbetningen är att bekanta sig med data och 
etablera ett s.k. helhetsintryck genom att ostrukturerat läsa igenom de utskrivna in-
tervjuerna. Denna analys innebär att man söker efter väsentliga utsagor i syfte att 
kunna avtäcka kvalitativa skillnader i undersökningspersonernas sätt att behandla 
innehållet i den företeelse eller i det objekt som varit i fokus.”11 
 
I den andra analysfasen har jag på ett mer systematiskt och konkret sätt uppmärk-
sammat skillnader och likheter i utsagor, där intervjuutsagor konstaterats mot var-

                                                           
9 Starrin & Svensson 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, sid 122 
10 Ibid, sid 122 
11 Ibid, sid 125 
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andra. I analysarbetet ingår först att identifiera helheten för att därefter beskriva de 
enskilda delarna. 
 
Den tredje fasen innebär att beskrivningarna kategoriseras i beskrivningskategorier. 
Dessa skall då vara intressanta i förhållande till den företeelse eller de objekt som 
diskuterats. Sammanställning av dessa som är relaterade till varandra genom att de 
innefattar olika uppfattningar om samma innehåll sker i en helhet vilket uttrycker de 
totala s.k. utfallsrummet.12 
 
Den fjärde fasen utgör utfallsrummet (de faktiska existerande uppfattningarna) hu-
vudresultatet. 
 
”Utfallsrummet bildar därutöver grunden för en mera systematisk analys hur uppfatt-
ningarna förhåller sig till varandra. När sådana analyser genomförs kan uppfattning-
arnas inbördes förhållanden resultera i principiellt olika kategorisystem.”13 
 

                                                           
12 Ibid, sid 127 
13 Ibid, sid 127 
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2. Forskningsöversikt 
 
2.1 Förändringsarbete 
 
Det finns mycket forskning om vad som hindrar den enskilde individen att använda 
sig av kunskaper, och tillägna sig nya färdigheter. Däremot är det färre studier 
genomförda om hur detta påverkar reella arbetsgrupper, eller varför dessa blir defen-
siva och improduktiva.14 

 
Begreppet defensiva rutiner är ett sätt att försöka åskådliggöra när gruppen eller or-
ganisationen regelbundet reagerar på ett sånt sätt som hindrar öppenhet och läran-
de, eller blockerar ett innovativt samarbete och framväxande av organisatorisk effek-
tivitet.15 

 
Organisatoriska rutiner är regelbundna och förutsägbara beteendemönster, vilka in-
nehåller det organisatoriska minnet. Rutiner gör att varje medarbetare vet sina ar-
betsuppgifter och det finns inte så stort behov av att veta vad andra gör. Rutiner re-
presenterar också en ”vapenvila” genom att de minskar de intraorganisatoriska kon-
flikterna. 
 
”Rutiner blir därför en standard som chefer, makthavare och medarbetare håller kon-
stanta. Detta innebär att de organisatoriska rutinerna blir defensiva istället för offen-
siva, vilket kan innebära barriärer och hinder för verksamhetens utveckling”.16 

 
”Det är framför allt troligt att de organisatoriska rutinerna kan bli defensiva under kri-
ser, svåra krav, press och tryck. Individer och grupper riskerar att, om de inte kan 
hantera den uppkomna situationen, regrediera och därmed minska möjligheten till 
realitetskontroll och reflektion.” 
 
”Följden blir då en förstärkning och ett förlitande på de rådande rutinerna (in absur-
dum), även om en rationell omvärldsanalys skulle tala om att rutinerna har blivit otill-
räckliga, eller nu är felaktiga.” 
 
”Till skillnad från detta kan organisationen ha kapacitet att vara offensiv i förhållande 
till den ändrade omvärldssituationen. Rutiner behövs i varje verksamhet för att för-
enkla, spara energi men samtidigt finns kravet att kunna problematisera och reflekte-
ra över uppgiftens/uppdragets genomförande när förutsättningarna förändras.”17 
 
Undersökningar visar på hur vi påstår oss göra (uttalad teori) ofta inte stämmer med 
det faktiska beteendet (teori i praktiken). Denna skillnad i ord och handling förklarar 
de med en oförmåga att reflektera över vad vi gör och att lära av varandra. Forsk-
ningen visar att vi fastnar i våra egna antaganden och ogärna försätter oss i situatio-
ner som kan medvetandegöra detta.18 
 

                                                           
14 Argyris, C & Schön, D, Theory in Practice-Increasing Professional Effectivness 
15 Argyris, C, Overcoming Organizational Defenses 
16 Nelson & Winter, S. G, An Evolutionary Theory of Economic Change 
17 Kylén, S, Arbetsgrupper med utvecklings och förändringsuppdrag, sid 3 
18 Argyris, C & Schön, D, Theory in Practice-Increasing Professional Effectivness 
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I ett förändringsarbete utgår och styrs gruppens utveckling i första hand av individer-
nas sociala behov. Den första fasen präglas av tillhörighet (inclusion). ”Duger jag” 
undrar den enskilde individen. Under denna fas upplever många osäkerhet och 
otrygghet. Gruppens normer är oklara. Medlemmarnas rollfördelning lika så. Kom-
munikationen är än så länge ganska ytlig. Atmosfären och klimatet i gruppen börjar 
få en positiv utformning. Medlemmarna börjar känna sig hemma i gruppen, samtidigt 
som man hela tiden vill vara till lags. Denna fas har en karaktär av smekmånad. En 
stark ledare kan med rätt handlag bidra till att gruppen upplever just denna tillhörig-
het. 
 
I den andra fasen i grupputveckling överväger kontrollen (control). Det börjar handla 
om vem som bestämmer. Den enskilde ligger inte längre lågt enbart för fridens skull 
och är inte lika villig att kompromissa som tidigare. Individen kräver mer och mer ut-
ifrån sina egna behov och efter egen vilja. Man håller inte längre inne med eventuellt 
missnöje. Det blir konfrontationer kanske rent av konflikter. Gruppen är inte lika at-
traktiv som i inledningsskedet. Gruppens ledare börjar ifrågasättas, speciellt om den-
ne är starkt uppgiftsorienterad och har lite intresse för det socioemotionella spelet i 
gruppen. 
 
Den tredje fasen är samhörighet eller närhet (affection). Eftersom gruppen nu funge-
rar och äger stabilitet i sitt vardagsarbete, kan gruppmedlemmarna ägna sina krafter 
åt samarbete och sina relationer. 
 
2.2 Skuggan 
 
Även om Skuggans arketyp är universell formas Skuggans innehåll alltid i en kulturell 
kontext, det vill säga inom ramen för övertygelser, värderingar, språk och myter. När 
dessa kulturella övertygelser och revir rubbas träder den kollektiva Skuggan oftast 
fram och ger ibland ödesdigra konsekvenser. När individen eller kollektivet känner 
maktlöshet är det lättare för Skuggan att bli mottaglig för kollektiv smitta än den med-
vetna personligheten. 
 
”När de andra gör mörka primitiva saker, blir man rädd att anses som dum om man 
inte är med. Så ger människan efter för impulser som egentligen inte är hennes 
egna. I synnerhet händer det lätt i kontakt med människor av samma kön.”19 
 
Innehållet förvärvas under det enskilda livet. Det kollektivt omedvetnas innehåll är 
däremot arketyper som existerar städigt a priori. De arketyper som enligt Jung är tyd-
ligast empiriskt karaktäriserade, är de som oftast och mest intensivt påverkar eller 
stör jaget. Det är Skuggan, anima, och animus. Den som är lättast tillänglig för erfa-
renheten är Skuggan, ty dess natur låter sig i stor utsträckning härledas från innehål-
let i det personligt omedvetna. Undantag från den regeln är endast de tämligen säll-
synta fall då personlighetens positiva egenskaper är bortträngda och jaget därför 
spelar en väsentligen negativ eller ogynnsam roll. 
 
Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar jagpersonligheten i sin helhet, ty ing-
en kan förverkliga Skuggan utan att uppbjuda ett stort mått av moralisk beslutsam-
het. Vid detta förverkligande handlar det om att erkänna att också de dunkla aspek-

                                                           
19 Jung C.G, Människan och hennes symboler, sid 169 
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terna av ens personlighet existerar.20 När en person gör ett försök att upptäcka sin 
Skugga, blir han medveten om - och ofta skamsen över egenskaper och motiv som 
han har förnekat hos sig själv men som han så tydligt sett hos andra. 
 
Sådant som egoism, andlig lättja, tröghet, feghet, och habegär - kort sagt alla de 
småsynder som han förut har blundat för och sagt sig att ”det betyder ingenting, för-
resten alla andra gör likadant.” Om man känner vreden sjuda inom sig när en vän 
förebrår en något fel, kan man vara säker på att just där hitta en sida av sin egen 
Skugga som man inte är medveten om.21 
 
En av Skuggans viktigaste funktioner ur psykologisk synpunkt är att försvara vårt re-
vir. Redan när vi är mycket små upptäcker vi att våra föräldrar kan dra tillbaka sin 
kärlek om vi gråter eller straffa oss om vi har gjort fel. Då kan det hända att vi vägrar 
kännas vid våra tankar och känslor (förnekande). Våra föräldrar som själva är sårade 
barn försvarar sig mot sina egna smärtsamma begravda känslor som kan välla fram 
när de stimuleras av naturlig spontanitet, nakna känslor och erotisk drift. 
 
När det gäller arbete och makt, är makt i sig naturligtvis inte ond. Det är när makt an-
vänds som ett försvar som den ger upphov till skuggrelaterade problem på arbetet. 
Makt kan uttryckas öppet genom skrämmande hot och kritiska kommentarer eller 
genom att man behandlar andra med bristande respekt och alltid har behov att ha 
rätt. Eller den kan uttryckas passivt genom att man uppträder kränkande, insinuant 
eller reserverat på ett sätt som av andra uppfattas som tyst maktdemonstration. I 
båda fallen leder det till känslor av överlägsenhet respektive underlägsenhet och 
skapar en förövare och ett offer. 
 
När någon ”attackerar” vårt revir eller personliga integritet försöker vi att undvika för-
dömande, klander, straff, och för att kunna känna oss accepterade säger vi ”jag är 
inte sådan” eller ”det gjorde inte jag” till dem. På detta sätt förpassas så kallad nega-
tivt skugginnehåll som anses oacceptabelt till det: 

 
 Omedvetna i form av bortträngningar 
 
 Begravs i kroppen och förblir somatiskt 
 
 Tillskrivs andra i form av projektion 
 
 Medan de positiva dragen som anses som acceptabla förvandlas till vårt jagideal 

(identifikation).22 
 

”Den kollektiva samhällsskuggan är den större ram inom vilken den personliga Skug-
gan utvecklas. Den bidrar till att på ett större plan via politik, ekonomi, utbildning av-
göra vad som är tabu, och den formar därigenom individens och familjens perso-
na.”23 
 

                                                           
20 Jung C.G, Aion- Om självets symbolhistoria, sid 23-24 
21 Jung C.G, Människan och hennes symboler, sid 168 
22 Zweig, Wolf, Lära känna din Skugga, sid 56 
23 Ibid, sid 59 
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I dagens samhälle är det lätt för individen att ge vika för kollektivets uppfattningar om 
vad som är rätt och fel. Det är därför av största vikt att vi människor tillsammans för 
en intensivare debatt, i frågor som rör etik, moral, medmänsklighet och medkänsla, 
för att undvika att mörka krafter tar över samhällsdebatten. 
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3. Bakgrund till förändringsarbetet 
 
Vid ett M-gruppsmöte i mitten av 2003 diskuterades förändringar inom hjärtsjukvår-
den och den postoperativa vården. Arbetsgivarens förslag att en samlad lösning mel-
lan uppvakning, intensivvård och all hjärtsjukvård planeras tillstyrktes av de fackliga 
organisationerna. Arbetsgivarens förslag till bemanningsram avvisades av de fackliga 
organisationerna. 
 
Arbetsgivaren redovisar att vårdavtalet 2004 innebär ytterligare ekonomiska restrik-
tioner för förvaltningens verksamhet och att det finns förväntningar om snabba åtgär-
der för att hantera den ekonomiska obalansen. 
 
Vårdförbundet framför att man saknar arbetsmiljökonsekvensbeskrivning både vad 
gäller den tillfälliga lösningen och den slutliga. Man ifrågasätter också föreskrifter och 
regler för lokaler när det gäller intensivvård i de tillfälliga lokalerna. Kommunal in-
stämmer med Vårdförbundet. 
 
Kommunal efterfrågar också en tydlig tidplan för alla ombyggnader och anpassningar 
av lokaler. Tillsammans med Vårdförbundet vill man att perioden för den tillfälliga lo-
kaliseringen. 
 
En av personalgrupperna har i två skrivelser under 2004 kommenterat arbetsgiva-
rens förslag till sammanslagning av avdelningarna och ställer där krav på hur pro-
cessen om sammanslagning och lokalanpassning ska utformas. Skrivelserna lades 
till handlingarna. 
 
Arbetsgivaren uppger vid nästa möte att arbetet är mer komplext än förvaltningsled-
ningen tidigare bedömt, varför nu arbetsgivaren vid detta tillfälle redovisar ett nytt 
förslag för start av den nya enheten. Förslaget går ut på att man utser en projektchef 
och två dagliga samordnare som tar varsin del av samordningsansvaret för perso-
nalgrupperna. Efter att samordningen kommit igång och enheten har fått sin slutgilti-
ga lokalisering avses en avdelningschef tillsättas för att ta hand om den nya enheten. 
 
Vid ett senare möte under 2004 aviserar arbetsmiljöinspektionen ett besök för att ori-
entera sig om lokaler för samordning av verksamheterna. Arbetsmiljöinspektionen 
lämnat en del synpunkter på framför allt den temporära förläggningen av enheterna. 
Arbetsgivaren redovisar också muntlig och skriftligt en skiss på bemanningsplanen 
för den nya samlade enheten. 
 
Arbetsgivaren meddelar att en uppföljning av erfarenheter av beslutet skall ske samt 
framhåller att det är viktigt att man särskilt beaktar personalens utbildningsbehov 
inom enheten. Under sommaren 2004 påbörjades ombyggnaden av den nya enhe-
ten. Syftet är att spara tio tjänster, och man sätter i gång processen med att bl.a. för-
handla om en bemanningsplan för den nya enheten. Idag 2005-05-31, när jag avslu-
tar uppsatsskrivandet hare ny chef för den gemensamma enheten tillträtt. En ny 
sjukhusdirektör är tillsatt, och de båda informanterna är inte längre delaktig i verk-
samheten. Nu är det dags att se vad som händer när man slår ihop två specialiteter 
som är varit vitt skilda från varandra. 
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3.1 Presentation av informanten 
 
Jakob är 59 år och singel. Han har arbetat inom offentlig förvaltning sedan 1967, som 
bl.a. avdelningschef inom psykiatrin i 16 år, och 25 år som facklig representant för 
vårdförbundet. Han är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. 
 
Marlene är 46 år och sambo, har två barn. Hon har arbetat inom offentlig förvaltning 
sedan 1977, som bl.a. avdelningschef inom akutkirurgi i tre år. Hon är utbildad un-
dersköterska och sjuksköterska. 
 
Jakob beskriver att han kom in i processen efter ett tag, då andre informanten (Mar-
lene) arbetade med schemafrågor, bemanningsplanen, samt planering och evakue-
ring av verksamheterna. Han arbetade vid den tiden med lokalfrågor bl.a. för den nya 
enheten. 
 
När Marlene hoppade av chefskapet hade hon precis dragit igång avdelningsmötena, 
och det var där Jakob tog över. Redan där uppfattade Marlene att avdelningarna var 
väldigt långt ifrån varandra, där man inte ville släppa till något. Uppfattningen var 
också att dessa avdelningar varit förskonade från förändring, och hade svårt att sätta 
sig in i problemet. 
 
Jakobs nya tjänst som projektchef var inte på heltid, utan Jakobs arbete inom förvalt-
ningen innefattade ett flertal andra arbetsuppgifter, som inte var kopplade till projek-
tet. Detta kan naturligtvis ifrågasättas, då förberedelserna innan sammanslagningen 
skapade starka reaktioner från båda personalgrupperna men även från kommunin-
vånarna. 
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4. Resultatsammanfattning 
 
I uppsatsen har två personer, en man och en kvinna intervjuats. För att skapa ett flö-
de i resultatsammanfattningen i den fenomenografiska tolkningen, har jag sökt rela-
tioner mellan kategorisystem och intervjudata som sedan beskriver data. Detta har 
resulterat i fem kategorisystem, som följer ett flödesschema som beskriver proces-
sens gång i förändringsarbetet inom förvaltningen. Kategorisystemen är: 
 
 Beslut och rutiner i ett förändringsarbete 
 Krav, press och tryck 
 Skuggprojektioner 
 Resultatet av sammanslagningen 
 Borde något ha gjorts annorlunda? 
 
Utifrån detta har ett flertal beskrivningskategorier (BK) skapats kring varje kategori-
system. Därefter har likheter, olikheter och en kort sammanfattning gjorts. 
 
Beslut och rutiner i ett förändringsarbete 
I uppfattningen om förändringsarbetet hanterats enligt lagar och avtal (BK:1) säger 
Jakob ”Ja, det tycker jag.” ”Politikerna som är högsta beslutande organ tog beslutet 
om det här med utvecklingslinje 3A. Lokalt var det bara att genomföra beslutet.” 
 
Om det fanns möten gällande MBL (BK:2), (medbestämmande lagen) upplevde Ja-
kob att ”förhandlingar pågick löpande”, och att ”vi hade arbetsplatsträffar, och mycket 
kommunikation”, samt att ”vi hade ett antal grupper som jobbade med frågorna.” ”Vi 
hade mängder av stormöten, och sjukhusdirektören har varit delaktig så fort vi har 
krävt detta.” ”Alla har fått möjlighet att framföra sin uppfattning.” 
 
Marlene upplever ”att det fanns information, kontinuerlig information, och den kanske 
var brisfällig i vissa delar, men sjukhusledningen visste inte heller hela tiden hur det 
skulle bli, utan hade kanske bara riktningar att gå efter.” 
Hon ”tycker ändå att informationen var rätt så bra, med delaktighet och medbestäm-
mande.” 
 
Eftersom det tydligen var en oklarhet i beslutet (BK:3) upplevde Jakob att ett ”divide-
rande över två eller fyra IVA platser tog för mycket onödig kraft.” En viktig del är ”att 
man från den medicinska professionen inte har accepterat detta med antalet platser.” 
Marlene menar ”det var det här med antalet IVA platser” som inte var riktig klart. 
 
På frågan om det fanns gemensamma rutiner mellan personalgrupperna (BK:4) och 
hur dom i så fall fungerade, upplevde Jakob att man ”inte hade gemensamma ruti-
ner.” ”Det är en av dom stora käpphästarna att hjärtsjukvården har sina rutiner och 
IVA har sina rutiner”, ”och det är så på alla områden” tillägger han. 
 
Det fanns förslag till att ändra på rutinerna. ”Vi bildade grupper för att titta på olikhe-
terna och då skulle man samsas om arbetsordning, arbetsrutiner och allt, och där 
kom man egentligen ingen vart.” ”Vi bildade en schemagrupp, därför att arbetstidens 
förläggning skiljde sig mycket. Där man kan säga att IVA hade 4-5 timmar kortare 
arbetstidsvecka.” Jakob säger vidare att ”detta var en avvikelse som säkert pågått i 
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tio år, men det finns inget kollektivavtal för detta.” Marlene upplevde att ”man kom 
nog aldrig så långt.” Om det sedan fanns några rutiner mellan grupperna så var frå-
gan om dessa fungerade vid start. Hon svarar ”både ja, och nej.” ”Dom pratade med 
varandra men dom jobbade parallellt.” Olikheterna mellan avdelningarna var att ”IVA-
personalen har ett schema som strider mot gällande kollektivavtal, och ingen i orga-
nisationen har vågat ta tag i problemet.” 
 
Likheter 
Båda informanterna upplever att beslutet och rutiner kring förändring hanterats enligt 
gällande lagar och avtal, samt att alla berörda parter fått information. Det fanns en 
oklarhet i beslutet, där beslutsfattarna tvekade i antalet patientplatser på IVA, att det 
inte fanns uppbyggda rutiner, samt att det var stora olikheter mellan grupperna vid 
sammanslagningen. Båda upplevde också att de olika schemakonstruktionerna inte 
var bra, och att IVA-personalens schema stred mot gällande kollektivavtal. 
 
Olikheter 
Marlene medger dock en viss osäkerhet i frågan då hon upplever att informationen 
”kanske” var bristfällig. Hon upplevde också att ingen i organisationen vågat ta tag i 
problemet med olikheterna i schemakonstruktionerna. Jakob ger sin syn på en mer 
strategisk - beslutande nivå, genom att framföra att det är politikerna som är det 
högsta beslutande organet, och lokalt var det bara att genomföra beslutet. Problemet 
var också att den medicinska professionen inte accepterade beslutet om antalet plat-
ser. 
 
Sammanfattning 
De finns inte så stora skillnader mellan informanternas upplevelse av beslut och ruti-
ner i förändringsarbetet. Lagar och avtal har följts, med en viss tvekan i att informa-
tionen ”kanske” varit bristfällig. Oklarheten i beslutet om två eller fyra IVA platser, 
samt olikheter i rutiner vid sammanslagningen har präglat processen negativt. 
 
Krav, press och tryck 
Upplevelsen att det fanns revir (BK:1) mellan grupperna anser Jakob att det ”var helt 
tydligt, därför att dom s.k. IVA salarna betraktade IVA personalen som sina, lika så 
isoleringssalen, resten överlåter dom till hjärtsjukvården.” IVA personalen vägrade att 
arbeta med hjärtpatienterna för ”dom menade att (vi) vägrar att gå över till hjärtsjuk-
vården därför att vi inte kan deras arbete.” 
 
Marlene säger ”Jaa, absolut.” ”Å va svår fråga. Ja, IVA hade ju sina patienter, och 
hjärtavdelningen hade ju sina patienter, och det skötte man på olika sätt. Olika sätt 
att jobba på.” 
 
På frågan om det fanns ett behov av att veta vad dom andra gjorde (BK:2) upplevde 
Jakob att ”det här var ett öppet spel”, och att det blev ”en komplikation i det här för att 
narkosläkarna såg till att belägga dom fyra plasterna på IVA.” 
 
Marlene säger att ”det kan jag inte svara på, så långt var jag inte med”, men tillägger 
att hon ”har träffat personalen hela tiden, och då har man hört att om det varit tomt 
på IVA och hjärtavdelningen har haft jättemycket, väldigt mycket patienter, var per-
sonalen jag pratat med lite besviken på IVA personalen att dom inte hjälpte till.” 
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Om protester var mera påtaglig vissa tider (BK:3) upplevde Jakob att ”periodvis kun-
de man ha väldigt låg beläggning, och vissa helger hade man inga patienter alls. 
Tanken var att om IVA hade låg beläggning skulle personalen hjälpa hjärtsjukvården, 
vilket man inte gjorde.” ”Då ägnade personalen sig åt dom här aktiviteterna som att 
skriva artiklar, och skriva A4 sidor upp och ner för att argumentera mot beslutet.” 
 
Likheter 
Upplevelsen att det fanns ett revir mellan arbetsgrupperna är informanterna helt 
överens om. Båda anser att IVA hade sina patienter, och hjärtavdelningen hade sina. 
 
Olikheter 
Jakob utvecklar resonemanget till att förklara att IVA-personalen vägrade att arbeta 
med hjärtpatienterna. Orsaken var att man inte kunde arbetet. Eftersom han var med 
i processen när avdelningen var igång, kan han beskriva problemen som uppstod när 
IVA inte hade några patienter. Marlene säger att hon inte var med så långt i proces-
sen, men att hon träffat personal som beskrivit en besvikelse på IVA-personalen, för 
att dom inte hjälpte till på hjärtsidan när dom inte hade några patienter. 
 
Sammanfattning 
De finns vissa skillnader mellan informanternas upplevelse. Marlene hoppade av 
som chef innan avdelningarna flyttade ihop. Därför är hennes hörsägen från delar av 
hjärtavdelningen information i andra hand. Hon är ändå väl insatt i problematiken i 
verksamheten, revirtänkandet som förekommit mellan grupperna, samt en besvikelse 
från hjärtsidan på IVA-personalen. Däremot är Jakobs upplevelse till processen lite 
annorlunda. Hans upplevelse av ett öppet spel, problemen vid låg beläggning, kopp-
lat till aktiviteterna som att skriva artiklar m.m. för att argumentera mot beslutet. 
 
Skuggprojektioner 
Enligt informanternas upplevelser om vem eller vilka, som på ett orättvisst sätt fått 
bära skuld inom organisationen (BK:1) för problemen menar Jakob att ”ska man lasta 
någon så är det väl politikerna”´, men han är tveksam när han säger ”orättvist vet jag 
inte”, ”syndabock?, jag vet inte vad du menar.” 
 
Marlene upplever att sjukhusdirektören och politikerna fått bära skulden därför att 
”man inte förstod sig på verksamheten.” IVA personalen menade att ”de kan inte bli 
som dom tror att det ska bli.” 
 
På gruppnivå (BK:2) upplevde Jakob att ”samarbetet med hjärtsjukvårdens personal 
har varit mycket smidigare och enklare.” Detta förklaras delvis med att ”förändringar-
na inte varit så omfattande” för deras del. ”Däremot IVA delen har varit svårt p.g.a. 
den här gruppen har haft den militanta inställningen, och bestämt sig för att haverera 
alla möjligheter till att sammanslagningen skulle fungera.” ”Det var ju så att det fanns 
en grupp på IVA, ett antal sköterskor som kallade sig för IVA gerillan, och dom gjorde 
klart för mig att vi kommer aldrig att ge upp, utan vi kommer att göra allt för att mot-
verka den här utvecklingen.” 
 
Marlene upplevde att det inte fanns någon som direkt bar skulden, men att ”det fanns 
en viss vrånghet hos båda personalgrupperna. ”IVA-personalen hördes mer, det var 
dom som skrev till möjliga, exempelvis chefer, politiker, och gick ut i tidningarna.” 
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Hon upplevde även ”att IVA personalen upplevde sig själv som viktig och oersättlig 
på något vis.” 
 
På individnivå (BK:3) upplever Jakob att det inte finns någon som bär skuld till pro-
blemen, men ”däremot är min uppfattning att det finns en eller två personer som har 
underblåst stämningen, och man varit väldigt rationell borde man ha sökt sig något 
annat.” För ”dom har inte varit med i verksamhetens utveckling, utan istället skapat 
konflikter, och var det inte konflikter kunde dom lätt skapa en konflikt.” 
 
Marlenes svarar ”både ja och nej.” Hon menar att ”politikerna har ju också ett jobba 
ett att sköta.” 
 
Upplevelsen att det förekom ett hot (BK:4) med i bilden, upplevde båda informanter-
na, vilket återspeglar sig i att Jakob säger att ”sjukhusdirektören hukade sig för hot-
bilden ”att får vi inte som vi vill så sticker vi.” 
 
Marlene upplevde att ”sjukhusdirektören och politikerna vacklade” och att IVA perso-
nalen ”gick ut i media och försökte skrämma befolkningen”, och ”narkosläkarna blås-
te upp IVA personalen.” 
 
Marlene sa också att IVA-personalen menade att ”patienter kommer att dö”, p.g.a. 
förändringen. 
 
Förslaget om den nya avdelningens bemanning medförde en ”kompromiss (BK:5) till 
18 IVA-syrror, men vi var tvungen att ta dom ifrån hjärtsjukvården” säger Jakob. Det-
ta medförde att hjärtavdelningens ”undersköterskor gick på knäna p.g.a. hög arbets-
belastning” efter ett tag. 
 
Jakob upplever att det är någon enskild person som brustit i sitt arbete under föränd-
ringsarbetet (BK:6). ”Det är ju en sorts illojalitet mot ett politiskt beslut om man agerar 
så här aktivt. Och då menar jag några få personer.” 
 
Marlene säger ”nej, inte brustit, men sjukhusdirektören kunde också vara en besvi-
kelse, men jag kan inte säga att han brustit i sitt arbete.” ”Alla har gjort så gott dom 
har kunnat.” 
 
På uppfattningen av att personer upplevde frustration och maktlöshet (BK:7) är sva-
ret från Jakob ”ja, framför allt den här gruppen på en 4-5 IVA - sköterskor. Några 
upplevde det så frustrerande att man har kvar sina tjänster där, men arbetar på 
andra platser.” 
 
Uppfattningen från Marlene vara ”Jaa, man såg ju alla typer av människor, som blev 
arga, ledsna, förbannade, och vissa som inte sa något.” ”Det är ju dom som blir för-
baskade och irriterade som hörs. Dom som strävar emot hela tiden.” 
 
Likheter 
På organisationsnivå upplever båda informanterna att politikerna på ett orättvist sätt 
fått bära skulden för problemen som uppstått. På gruppnivå upplever man att IVA 
personalen var den grupp som var svårast att samarbeta med pga. den militanta in-
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ställningen (IVA-gerillan), vrånghet, motverkande av beslutet, dom hördes mer, gick 
ut i tidningarna, samt att det förekom ett hot är båda informanterna överens om. 
 
Olikheter 
På individnivå så upplever Jakob att det inte finns någon som bär skuld, men tillägger 
att individer har underblåst stämningen, och de borde ha sökt sig annat jobb. Kom-
promissen till 18 IVA syrror beskriver Jakob som en av anledning till att underskö-
terskorna på hjärtavdelningen gick på knäna. 
 
Marlene svarar både ja och nej, och anser att politikerna har ett jobb att sköta. 
I upplevelsen av att någon person brustit i sitt arbete är stora olikheter i uppfattning-
ar. Jakob talar om en sorts illojalitet mot beslut från några få personer, medan Marle-
ne upplever att ingen har brustit, men att sjukhusdirektören kunde vara en besvikel-
se. 
 
Sammanfattning 
I ett förändringsarbete där det förekommer maktlöshet och frustration, är det troligt att 
Skuggan visar sig från sin negativa sida. Det finns tydliga tecken på att hela organi-
sationen genomsyrats av detta från politikerna, sjukhusdirektören, grupper, samt en-
skilda individer som fått bära en del av en skuld till de problem som uppstått. Detta 
återspeglar sig i hot, upplevd illojalitet, samt de kompromisser man gjort för att lösa 
problemen. Detta har i sig skapat nya problem för en annan yrkesgrupp nämligen 
undersköterskorna inom hjärtsjukvården. 
 
Resultatet av sammanslagningen 
Båda informanterna upplevde sammanslagningen i negativ bemärkelse (BK:1). Ja-
kob upplever att ”sammanslagningen inte blev bra,” 
 
Marlenes upplevelse att sammanslagningen var ”fruktansvärd.” 
 
Upplevelsen varför den inte blev bra (BK:2) är enligt Jakob att det var ”svårt att verk-
ställa beslutet, vi har inte verkställt beslutet” tillägger han. ”Man har slagit ihop avdel-
ningar tidigare och man vet att problem uppstår.” Ett ständigt ”dividerande över två 
eller fyra IVA - platser tog för mycket onödig kraft.” ”Syftet var att spara tio tjänster”, 
och det var ”sjukhusdirektörens uppfattning att det inte fanns pengar för fyra platser, 
då blev bemanningen klart utformad efter två.” 
 
Marlene upplever att ”där gick det inte alls att komma överens”, och att ”ingen ville 
släpa till något”, samt att det finns ”fortfarande saker som inte fungerar efter så lång 
tid.” 
 
Likheter 
Båda informanterna upplever att sammanslagningen av hjärtsjukvården och intensiv-
sjukvården inte blev bra. 
 
Olikheter 
Jakob beskriver upplevelsen tydligare utifrån ett ekonomiskt perspektiv, där syftet var 
att spar spara pengar. Distinktionen i upplevelserna skiljer sig åt i några drag från att 
omfatta svårigheter att sammanslagningen inte blev bra, till uppfattningen om att den 
var fruktansvärd. 
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Verkställa beslut, besparing är uppfattningen hos Jakob, medan Marlene beskriver 
känslan av något fruktansvärt, gick inte att komma överens, ingen vill släppa till, samt 
att det finns saker som inte fungerar efter så lång tid. 
 
Sammanfattning 
Den totala upplevelsen var att sammanslagningen inte blev bra kan sammanfattas i 
några punkter. Det var svårt att verkställa beslutet p.g.a. konsekvenserna, och ett 
dividerande över två eller fyra IVA-platser. Ekonomiska besparingar skapade oenig-
het mellan beslutsfattare och personal. Man vet att problem uppstår när man slår 
ihop avdelningar, och det finns fortfarande saker som inte fungerar efter så lång tid. 
 
Borde något ha gjorts annorlunda? 
När två avdelningar slår ihop kan det bli stora förändringar i personalens arbetssätt 
(BK:1). Jakob upplevde att ”ett fåtal gjorde klart att man inte ville arbeta på den nya 
avdelningen.” 
 
När man slår ihop arbetsplatser i ett förändringsarbete är det ibland brist på kunskap 
i förändringskompetens (BK:2) Jakob upplever att det inte fanns en sådan brist och 
säger att ”egentligen inte.” ”Den här förvaltningen har genomgått stora förändringar, 
så jag kan inte se att man kunde ha gjort så mycket annorlunda än vad man gjorde.” 
 
Marlene upplever och ”önskar att det fanns någon med större erfarenhet av det här 
med att slå ihop två vårdavdelningar”, ”och just det här med vrålakuta patienter.” ”Att 
det var någon som kunde styra lite fastare.” En person ”som hade lite mer på fötter-
na, och inte lät sig skrämmas av motsättningarna, och kunde styra ihop avdelningar-
na bättre.” ”Dels kunna slå ihop verksamheterna, men ändå göra det smidigt, och ha 
en bra dialog med personalen samtidigt.” 
 
I upplevelsen att det fanns andra sätt att hantera förändringsarbetet (BK:3), där man 
inte slagit ihop avdelningarna, var uppfattningen från Jakob ”Ja, man skulle kunna 
evakuera hjärtsjukvården, och då kunde man använda IVA lokalerna för bara hjärt-
sjukvård.” ”sedan skulle man kunna kombinera dagkirurgin med UVA och IVA på 
gamla 12:an, i och med detta kunde man få ett nattöppet UVA.” 
 
Likheter 
I denna systemkategori finns det väldig få likheter. Likheterna ligger i att det finns 
upplevelser som liknar varandra, och att det finns saker som kunde ha gjorts annor-
lunda, sedan går upplevelserna isär. 
 
Olikheter 
Dessa består av att Jakob inte anser att det fanns en kunskapsbrist i förändrings-
kompetens, för hans upplevelse var att förvaltningen genomgått stora förändringar, 
och anser att man inte kunde ha gjort så mycket mer. Däremot i frågan om det fanns 
andra sätt kommer uppfattningen om att man kunde ha flyttat ihop UVA och IVA på 
gamla 12:an istället för att få ett nattöppet UVA. Marlenes uppfattning var att hon 
saknade någon med större erfarenhet, som kunde styra lite fastare, hade mer på föt-
terna, och samtidigt haft en bra dialog med personalen. 
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Sammanfattning 
I stora förändringar behöver organisationen kompetens för att klara omställningen. 
Uppfattningarna om vad som krävs går starkt isär. Där Jakob upplever att organisa-
tionen inte hade brist på kunskap, menar Marlene att hon saknade någon person 
med erfarenhet och kompetens i arbetet. Enligt Jakob så fanns ett annat sätt att han-
tera förändringsarbetet som inneburit att sammanslagningen med hjärtavdelningen 
och IVA inte hade genomförts. 
 

 18



5. Analys och diskussion 
 
När man väljer metod för en uppsats ska man välja den som bäst syftar till att lösa 
problemet som man arbetar med. Det naturliga valet blev fenomenografi, som inte 
kartlägger fenomenet i verkligheten, utan istället kartlägger människors uppfattning 
av fenomenet. I denna uppsats är valet att undersöka hur två chefer uppfattar ett för-
ändringsarbete, och hur den påverkar människors relation till varandra. I alla metod-
val finns det dock en del osäkerhetsfaktorer att diskutera kring. Kunde inte bättre ka-
tegorisystem ha konstruerats?, har väsentliga uppfattningar negligerats?, samtidigt 
vill man som forskare begränsa den empiriska kategorin som illustreras av citat, för 
att göra läsningen intressant, utan att väsentligt material i form av uppfattningar och 
upplevelser negligerats. 
 
Analysen är dock en kvalitativ forskningsansats och det går alltså inte att generalise-
ra resultatet av upplevelserna till chefers uppfattning i allmänhet. Informanterna har 
genom att svara på frågorna gett sin syn på upplevelsen av förändringsarbetet, och 
dess påverkan på människors relation till varandra. 
 
I den första delen upplevde informanterna att beslutet att slå ihop avdelningarna han-
terats enligt gällande lagar och avtal, vilket är förutsättningen för ett positivt föränd-
ringsarbete. Det finns dock en viss tvekan hos Marlene då hon säger ”att informatio-
nen kanske var bristfällig.” 

Hypotesen i uppsatsen är att stora förändringar där individer och grupper av männi-
skor upplever krav, press och tryck i ett förändringsarbete, utvecklar defensiva rutiner 
på så sätt hindrar arbetsgrupper att bli effektiva och innovativa.24 Här upplever båda 
informanterna att det förekom ett revirtänkande, och detta skapade problem med de-
fensiva rutiner som följd. ”IVA salarna betraktade IVA personalen som sina, lika så 
isoleringssalarna, resten överlåter dom till hjärtavdelningen, därför att vi inte kan de-
ras arbete.” Besvikelse från hjärtsidan på IVA personalen.” Det var ändå ett ”öppet 
spel” som accelererade när IVA personalen hade en låg beläggning. Då var dessa 
”kopplat till aktiviteter, som att skriva artiklar m.m. för att argumentera mot beslutet.” 
Det fanns en oklarhet i beslutet över antalet platser på IVA som både IVA-personalen 
och den medicinska professionen inte accepterade. 
 
Vid sammanslagningen var ”en av dom stora käpphästarna att hjärtsjukvården har 
sina rutiner och IVA har sina rutiner. Arbetstidsscheman var olika, och IVA hade ett 
schema som stred mot gällande kollektivavtal som båda informanterna tog upp. 
 
Rutiner gör att varje medarbetare vet sina arbetsuppgifter och det finns inte så stort 
behov av att veta vad andra gör. Rutiner presenterar också en ”vapenvila” genom att 
de minskar de intraorganisatoriska konflikterna. Rutiner blir därför en standard som 
bl.a. chefer och medarbetare håller konstanta. Detta innebär att de organisatoriska 
rutinerna blir defensiva istället för offensiva, vilket kan innebära barriärer och hinder 
för verksamheten.25 

                                                           
24 Kylén, Sven, Arbetsgrupper med utvecklings förändringsuppdrag, sid 3 
25 Nelson & Winter, S. G, An Evolutionary Theory of Economic Change 
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Behövde man i tid före sammanslagning utvecklat förändringskompetensen inom 
förvaltningen? Enligt stora studier i ämnet förändringsarbete26 så behöver svenska 
arbetsplatser utveckla denna förmåga. Marlene menade så, medan Jakob ansåg 
”den här förvaltningen har genomgått stora förändringar, så jag kan inte se att man 
kunde ha gjort så mycket annorlunda än vad man gjorde.” Förhandlingarna hantera-
des enligt lagar och avtal, men det fanns få gemensamma arbetsrutiner för den nya 
avdelningen, samt en oklarhet i beslutet om två eller fyra IVA platser. Kan det vara 
arbetsrutinerna och oklarheten i beslutet som skapade problemen? 
 
Människor bevakade varandra, och en av Skuggans viktigast funktioner ur psykolo-
gisk synpunkt är att försvara våra revir. När människor känner maktlöshet och fru-
stration och reviret hotas så utvecklas skuggprojektioner, som kan bli förlamande för 
arbetet, genom att man ser en överdriven förstorad subjektiv version av objektet. Re-
aktioner förstärker skeendet oberoende om den är välgörande eller inte. 
 
Exempelvis för en bilförare som har mörka glasögon, verkar alla de gröna ljus han 
kör förbi subjektivt mycket intensivare gröna än objektet,27 och informanterna upple-
velse av förändringen betraktas på samma sätt. Här beskriver Jakob en bakomlig-
gande illojalitet, att ”IVA-delen har varit svår pga. att den här gruppen har haft den 
millitanta inställningen, och bestämt sig för att haverera alla möjligheter till att sam-
manslagningen skulle fungera.” Sjukhusdirektören och politikerna som fått bära skul-
den, samt att hot förekommit enligt Jakob, ”där sjukhusdirektören hukade sig för hot-
bilden, att får vi inte som vi vill så sticker vi.” 
 
På individnivå så upplever Jakob att det inte finns någon som bär skuld, men upp-
fattningen är att det fanns en eller två personer som underblåst stämningen. Marlene 
upplevde att ”sjukhusdirektören och politikerna vacklade” och att IVA-personalen 
”gick ut i media och försökte skrämma befolkningen, och ”narkoslärkarna blåste upp 
IVA-personalen.” 
 
De kan även vara lätt att misstänkliggöra grupper och individer att vara i maskopi 
med varandra under svåra förhållanden när skuggprojektionerna blir starka. Har det-
ta kunnat undvikas genom att inte påskynda beslutet av sammanslagningen? Var det 
IVA personalen som kände maktlöshet och frustration inför ett eventuellt hot om ned-
läggning?, eller värnade de enbart om patientsäkerheten? 
 
Det var svårt att verkställa beslutet, och båda informanterna upplevde att den inte 
blev bra. Man visste också att problem uppstår när man slår ihop avdelningar. Trots 
detta gick processen snabbt fram för att spara pengar, för att ordna en gemensam 
lösning för den nya avdelningen. Detta var kanske den viktigaste sammanslagningen 
i kampen om sjukhusets överlevnad och många människor fick det svårt med sig 
själva, arbetskompisar, och undersköterskorna på hjärtsidan gick på knäna när sjuk-
husledningen försökte kompromissa för inte förlora IVA sjuksköterskorna. 
 
Borde något ha gjorts annorlunda? 
Den frågan har många funderat över. Informanternas upplevelser kan summeras en-
ligt följande: Lagar och avtal har följts, men man har missat att införa gemensamma 
rutiner, samt att det fanns oklarheter i beslutet. 
                                                           
26 Kylén, Sven, Arbetsgrupper med utvecklings förändringsuppdrag, sid 1 
27 Eugen Pascal, Jung i våra liv, sid 169 

 20



För det andra har detta skapat ett revirtänkande med maktlöshet och frustration, med 
ett öppet spel, där IVA-personalen skrivit artiklar, och hot som skapat kompromisser, 
illojalitet. Vem är då skyldig? Sjukhusdirektören, grupper av människor eller enskilda 
individer? Alla har sin egen upplevelse av processen, och informanterna har haft 
sina. 
 
Jakob upplevde att organisationen inte hade brist på kunskap i förändringsarbetet 
och Marlene saknade någon person med erfarenhet och kompetens i arbetet. Vem 
har rätt? En intressant teori som Jakob tog upp var ”att hjärtsjukvården kunnat an-
vända IVA lokalerna för bra hjärtsjukvård. Sedan skulle man kunna kombinera dagki-
rurgi med UVA och IVA på gamla tolvan, i och med detta hade man fått ett nattöppet 
UVA.” 
 
Nu blev det inte så, men det var en intressant teori. Alla i processen har kanske lärt 
sig något av det som var bra, och det som var mindre bra. För den sista delen i ett 
förändringsarbete präglas av samhörighet och närhet (affection).28 Där äger gruppen 
stabilitet i sitt vardagsarbete, och gruppmedlemmarna kan ägna sina krafter åt sam-
arbete och relationer. Förhoppningsvis kommer man dit. 
 

                                                           
28 Kylén, S, Arbetsgrupper med utvecklings och förändringsuppdrag, sid 26 
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Intervju: Jakob (2005-04-08) 
 
Organisatoriska frågor 
 
I: Hur upplevde du sammanslagningen av de två avdelningarna? 
Ja, det var en stor fråga. Det handlade om att slå ihop två specialiteter som var och en egentligen varit 
tillsammans, men under nio års tid utvecklas var för sig, och blivit mer och mer specialiserade. Trots 
att det oftast handlar om att man hade samma patienter, man skulle kunna säga samma hjärtan, så 
var verksamheten ändå så vitt skilt ifrån varandra, så att man engagerade sig inte i varandras patien-
ter. 
 
Hjärtsjukvården var fokuserad på sina patienter och IVA på sina patienter. Det var lite grann under 
inledningen som känslan fanns av vinnare och förlorare. Därför att ingången kom att handla om den 
nya avdelningens lokalisering. Då hade sjukhusledningen redan tidigare bestämt att de var BB-
flyglarna man skulle bygga om till den gemensamma enheten. Och det gjorde sjukhusledningen en-
dast utifrån att dom lokalerna var tomma, inte utifrån någon annan aspekt, och det var där vi började. 
 
Det var där jag kom in i projektet. De fanns två poänger med detta. Det ena var att lokalerna var tom-
ma och det andra var att båda enheterna skulle flytta till nya lokaler. Tanken var att ingen av perso-
nalgrupperna skulle känna att man ägde någonting, utan att det blev neutralt för båda avdelningarna. 
 
I: Om jag förstår dig rätt så kom du in i processen då man hade haft flera möten om inriktning 
och innehåll av den nya enheten? 
Ja, jag kom in efter ett tag för Marlene hade jobbat med detta ett tag. Hon höll på att arbeta med 
schemafrågorna, bemanningsplanen, och så stod hon även för planeringen av evakuering av verk-
samheterna. Jag höll på att arbeta med lokalerna och det tangerade de övriga. För min del började det 
i liten skala redan där, där man kunde se problemen med att slå ihop enheterna. För hjärtsjukvården 
var det viktigt att inte hamna på IVA, och för IVA personalen var det viktigt att få vara kvar på IVA, för 
där var dom hemma. Det där pågick en tid och det ritades en hel del och så småningom blev den här 
IVA gruppen så pass stark i sin övertygelse att dom t.o.m. lyckades få arkitekten med sig. 
 
I: Finns det någon inom organisationen som på ett orättvist sätt fått bära skulden för de pro-
blem som uppstått? 
På ett orättvist sätt vet jag inte. Man kan säga så här att problemen uppstår i och med att man be-
stämmer sig för att slå ihop två enheter, det känner vi till sen förut. Man har slagit ihop avdelningar 
tidigare, och man vet att problem uppstår. Ska man lasta någon för det så är det väl dom som fattar 
beslutet, och det togs ju för att spara pengar. Poängen var att man skulle spara 10 tjänster på sam-
manslagningen, det var det som var syftet med projektet. Om det finns en syndabock? Jag vet inte 
vad du menar? 
 
I: När stora förändringar sker har människan många gånger ett behov av att finna en synda-
bock för det som gått fel. Var det även så i det här förändringsarbetet? 
Jag tycker, och min bild är, att när landstinget beslutade om utvecklingslinje 3A från början, var min 
tolkning av detta beslut det inte fanns något IVA kvar i Bollnäs. Utan dom lade ner IVA. 
 
Sedan kom det någon form av uppföljning där man pratade om IVA-stöd, och sedan utvecklades detta 
mer och mer. Egentligen hade man avvecklat IVA i Bollnäs men så fick man också gehör för att ut-
veckla uppdraget som medicinklinik för hela södra Hälsingland. På detta sätt kunde man motivera att 
ha kvar IVA-stödet. 
 
I: Fanns det något i beslutet som var oklart? 
Det var ju så att det var en grupp på IVA, ett antal sköterskor som kallade sig själva för IVA-gerillan, 
och dom gjorde klart för mig att vi kommer aldrig att ge upp, utan vi kommer alltid att göra allt för att 
motverka den här utvecklingen. Och dom sa hela tiden att vi kommer aldrig att acceptera det här än 
vad ni säger. Den gruppen finns ju kvar, det är en ganska stark grupp som egentligen kom att prägla 
hela processen. Jag hade medarbetarsamtal med i princip alla, och jag ställde dom här frågorna till 
dom, och det var ett fåtal som klargjorde att man inte ville jobba i den nya organisationen. Dom flesta 
sa att nu är det så här, och nu får vi acceptera att det är som det är. Samtidigt vågade man aldrig säga 
som man tyckte på arbetsplatsträffarna. Gruppen som drev motståndet var väldigt auktoritära och bra 
på att argumentera, och var väl insatt i frågorna, och lite militanta, och kom att dominera hela proces-
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sen enormt, vilket ledde till att hjärtdelen hukade sig för det som hände, och tänkte att vi sköter vårt så 
får dom hålla på. Man tyckte att det var mest tjafs. Ändå var det hjärtsjukvården som blev mer och mer 
förlorare i det här. Förändringen kom att ske på deras bekostnad. 
 
I: Uppfattar du att förändringsarbetet hanterats enligt gällande lagar och avtal? 
Ja, det tycker jag. Politikerna som är högsta beslutande organ tog beslutet om det här med utveck-
lingslinje 3A. Lokalt var det bara att genomföra beslutet. Förhandlingarna pågick löpande, vi hade 
arbetsplatsträffar, och mycket kommunikation. Vi hade även ett antal grupper som jobbade med frå-
gorna. Så det tycker jag väl. De är inga större problem att förhandla bemanningen och så. Jag anser 
att det har varit ovanligt mycket delaktighet och inflytande i hela det här projektet. Egentligen blev alla 
sedda hörda, och man lyssnade på oss. Vi har haft mängder med stormöten, och sjukhusdirektören 
har ställt upp och varit delaktig så fort vi har krävt detta. Alla har fått möjlighet att framföra sin uppfatt-
ning, ändå har det har varit svårt att verkställa besluten, vi har inte verkställt beslutet. 
 
I: Anser du att något borde ha gjorts annorlunda? 
Ja, man var ju tvungen att evakuera hjärtsjukvården, och då hade man kunnat använda IVA-lokalerna 
för bara hjärtsjukvård. Sedan skulle man kunna kombinera dagkirurgin med UVA och IVA på gamla 
12:an, i med detta hade man fått ett nattöppet UVA. Faktum är att det här med besparingen av 10 
tjänster inte blev av, för jag lade ett förslag på 8,25 tjänster. 
 
I: Upplevde du att det fanns för lite kunskap om hur man hanterar stora organisatoriska föränd-
ringar? 
Egentligen inte. Den här förvaltningen har genomgått stora förändringar så jag kan inte se att man 
skulle ha gjort så mycket annorlunda än vad man gjorde, förutom de lokalmässiga som jag tog upp i 
förra frågan. 
 
I: På vilket sätt skulle man kunna få beslutet verkställt om du fick backa tillbaka, vrida tillbaka 
klockan? 
Egentligen så används IVA platserna av postoperativa patienter, och dom tränger undan hjärtsjuk-
vårdspatienter som får ligga i korridoren ibland, och detta kan ju aldrig vara bra. IVA sköterskorna som 
jobbar inne på HIA/IVA (den samslagna avdelningen) ska även täcka upp på UVA. Då vore det bättre 
om man förlagt IVA där, för då skulle man få allt på plats tycker jag, så har vi haft ett nattöppet UVA 
(uppvakning). 
 
Det där slår ju tillbaka på väntelistor m.m. I verksamhetsplanen har man prioriterat den här delen, och 
det går inte att genomföra fullt ut pågrund av de här. Vi har haft en permanent överbeläggning nu se-
dan hösten 2004 med patienter i korridoren, och då går det inte att ta in så många väntelistpatienter. 
Då ökar dom köerna. Sammanslagningen blev inte bra. Och det här dividerandet över två eller fyra 
IVA platser tog mycket onödig kraft. 
 
I: Fanns det någon utredning eller liknande som personalen stödde sitt argument på när det 
gäller två eller fyra IVA platser? 
Behovet av IVA platser i länet, där utredningen anger att man bör ha ett större antal både i Gävle och 
Hudiksvall och upp till fyra i Bollnäs. Men samtidigt är det så att den frågan äger inte utredningen utan 
den äger ju landstinget som i sin tur överlåter till förvaltningen att besluta två eller fyra, men man får 
inga mer pengar, och sjukhusdirektörens uppfattning var att det inte fanns pengar för fyra platser. Då 
blev det så att bemanningen blev utformad efter två platser. 
 
Gruppfrågor 
 
I: Hur upplevde du att rutinerna fungerade mellan personalgrupperna vid start? 
Man har inte gemensamma rutiner. Det är en av dom stora käpphästarna att hjärtsjukvården har sina 
rutiner och IVA har sina rutiner. Och det är så på alla områden. Man har olika blandningsscheman och 
det skiljde sig väldigt mycket, och vi tillsatte grupper för att titta på problemet och det skiljer sig fortfa-
rande. 
 
I: Upplevde du att det fanns ett revirtänkande mellan grupperna? 
Det var helt tydligt därför att dom s.k. IVA salarna betraktade IVA personalen som sina, lika så isole-
ringssalen, och resten överlåter dom till hjärtsjukvården. Och det märker man i praktiken, man kan 
säga så att hjärtsjukvården har varit van vid att ha en hög och jämn beläggning, och haft bemanning 
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efter detta. När vi nu slog ihop hamnade vi i en knepig situation för sjukhusdirektören var rädd att vi 
skulle tappa IVA sköterskor. Och jag lade ett förslag till oförändrad bemanning på hjärtsjukvården, för 
där såg vi ingen förändring. Där var det 15 sjuksköterskor och 12 undersköterskor. 
 
I: Du menar att sjukhusdirektören backade pga. ett sorts hot? 
Han hukade sig för den hotbilden att: 
– Får vi inte som vi vill då sticker vi! 
Och när det kom till skott att förhandla om bemanningen så var mitt förslag 15 IVA sköterskor utifrån 
två IVA platser och inget mer. Då menade sjukhusdirektören att vi måste rädda alla IVA sköterskor. 
Detta skulle innebära att förslaget skulle höjas till 20 IVA sköterskor. Då menade jag att vi skulle have-
rera hjärtsjukvården för att sparkravet var 10 tjänster, och då måste vi ta dom från hjärtsjukvården där 
ingen förändring sker i beläggningen. Då gjorde jag en kompromiss så jag utökade antalet IVA skö-
terskor till 18, men jag var tvungen att ta dom från hjärtsjukvården. Och då blev det i praktiken 15 
sjuksköterskor och 9 undersköterskor inom hjärtsjukvården. Problemet at det ska vara 12 underskö-
terskor för att få schemat att gå runt. Men då sa vi att dom tre IVA sköteskorna skulle jobba gräns-
överskridande och täcka upp på schemaraderna på hjärtsjukvården för att få det att gå ihop, men dom 
gjorde inte det. Så när vi gick in i den nya organisationen med full verksamhet, så hade vi i praktiken 
15 hjärtsjuksköterskor, och nio undersköterskor, men egentligen 7, därför att vi överfört 2 IVA under-
sköterskor som sökt och fått tjänster på hjärtsjukvården men inte hade gått över. Dom ville inte gå 
över. Alltså hade vi bara 7 undersköterskor, men det skulle egentligen vara 12. Och det här lede till att 
undersköterskorna på hjärtsidan började att gå på knäna, p.g.a. att arbetsbelastningen blev för hög. Vi 
började få sjukskrivningar och då var vi tvungna att trappa upp där. Och då gick jag in och sa att vi 
måste introducera IVA undersköterskorna i hjärtsjukvården och sedan ska dom gå över till hjärtsjuk-
vården. Och nu är dom där. 
 
I: Fanns det uppbyggda rutiner för att man skulle samarbeta mellan grupperna? 
Ja, vi bildade grupper för att titta på olikheterna och då skulle man samsas om arbetsordning, arbets-
rutiner och allt. Och där kom man egentligen ingen vart. Vi bildade en schemagrupp, därför att arbets-
tidens förläggning skiljde sig mycket. Där IVA hade kan man säga 4 -5 timmar kortare arbetstidsvecka 
än vad hjärtsjukvårdspersonalen hade. 
 
I: Kan man säga att IVA personalen vägrade att arbeta med hjärtpatienterna? 
Dom tyckte det själva. Dom menade att vi vägrar att gå över till hjärtsjukvården därför att vi kan inte 
deras arbete. 
 
I: Var IVA personalens gamla schema i överrensstämmande med de centrala avtalen? 
Nej, det var dom inte, utan detta var en avvikelse som säkert har pågått i tio år, men det finns inget 
kollektivavtal för detta. 
 
I: Finns det någon av de två personalgrupperna som bär skulden till dom problem som upp-
stått? 
Man kan ju säga rakt upp och ner att samarbetet med hjärtsjukvårdens personal har varit mycket smi-
digare och enklare. De har ju också med att göra att deras förändring inte varit så omfattande. Dom 
flyttade in i nya lokaler och fick det sämre, däremot IVA delen har det varit svårt p.g.a. den här grup-
pen som har haft den här militanta inställningen, och bestämt sig för att på alla sätt haverera alla möj-
ligheter till att sammanslagningen skulle fungera. Och dom gick också ut i media och försökte skräm-
ma befolkningen. Det var ett ganska stort inslag av illojalitet, och man har inte riktigt följt spelreglerna. 
När beslutet om förändring är beslutat, förhandlat och taget, är man skyldig att verka för genomföran-
det, och att alla krafter medverkar för att det ska bli en bra lösning. Där har det brustit p.g.a. att det 
varit starka krafter som blockerat genomförandet. Så tolkar jag det utifrån någon form av förhoppning 
att man någonstans i landstinget skulle upptäcka att det här beslutet är fel och utöka antalet IVA plat-
ser. 
 
I: Hur upplevde du behovet av att de olika grupperna visste vad de andra gjorde? 
Det här var ett väldigt öppet spel. En komplikation i det här var att narkosläkarna såg till att belägga 
dom fyra platserna på IVA. Deras uppfattning var att vi har fyra platser och dom belägger vi. De var 
oftast så att de inte var IVA patienter som låg där utan postoperativa patienter. Och så är det, att man 
från den medicinska professionen inte har accepterat detta med antalet platser. 
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I: Upplever du att protesterna blev mer påtagligt från IVA personalen under vissa tider, då det 
kunde vara lågfrekventerat med patienter på avdelningen? 
Vi kan backa tillbaka till det jag sa tidigare. Hjärtavdelningens personal hade jämn beläggning, medan 
IVA var van att arbeta utifrån Ljungbymodellen som är ett schema. Periodvis kunde man ha väldigt låg 
beläggning och vissa helger hade man inga patienter alls. Tanken var att om IVA hade låg beläggnig 
skulle personalen där hjälpa hjärtsjukvården vilket man inte gjorde. Då ägnade sig personalen på IVA 
åt dom här aktiviteterna som att skriva artiklar, och skriva A4 sidor upp och ner för att argumentera 
mot beslutet. Dom använde den här tiden till sådana aktiviteter, medan hjärtsjukvården hade fullt upp 
med att få allt att gå runt. Dom var van att ha dom här perioderna att det kunde gå en hel helg utan att 
ah en enda patient, och då gjorde dom annat. 
 
Individfrågor 
 
I: Uppfattade du att det fanns personer som upplevde frustration och maktlöshet över beslutet 
att slå ihop avdelningarna? 
Ja, framför allt den här gruppen på en 4-5 IVA-sköterskor. Några upplevde det så frustrerande att man 
har kvar tjänsten där, men arbetar på andra arbetsplatser. 
 
I: Upplever du att någon personal på den nya avdelningen fått bär någon del av skulden för en 
del av problemen som uppstod? 
Nej, fått bära skulden tycker jag inte. Däremot är det min uppfattning att det finns en eller två personer 
som har underblåst stämningen och om man varit väldigt rationell borde ha sökt sig någon annat. Dom 
har inte varit med i verksamhetens utveckling, utan istället skapat konflikter, och var det inte konflikter 
kunde dom lätt skapa en konflikt. 
 
I: Upplever du att någon enskild person brustit i sitt arbete under förändringsarbetet? 
Ja, det är ju en sorts illojalitet mot ett politiskt beslut om man agerar så här aktivt. Och då menar jag 
några få personer. 
 
I: Tack för att du ställde upp på intervjun Jakob. 
Tack själv. 
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Intervju: Marlene (2005-04-12) 
 
Organisatoriska frågor 
 
I: Hur upplevde du sammanslagningen av de två avdelningarna? 
M: Fruktansvärt, där gick det inte att komma överens. 
 
I: Hur länge var du med i processen? 
M: Jag var med så pass långt att vi hann dra igång avdelningsmötena tillsammans. Avdelningarna var 
oerhört långt ifrån varandra. Där fanns det revirtänkande som var oerhört starkt. Där ville man inte 
släppa till något, och jag tror att dom avdelningarna kan ha varit förskonade från förändringar och 
hade svårt att sätta sig in i problemet. 
 
I: Finns det någon inom organisationen som på ett orättvist sätt fått bära skulden för de pro-
blem som uppstått? 
M: Ja, det kan jag nog tänka mig, att det blev någon person som fick skuld. I princip kan man ju säga 
att det var sjukhusdirektören och politikerna som fick bära skulden. 
 
I: På vilket sätt då? 
M: Öhm, det blev så att de högsta cheferna på sjukhuset som fick bära en hel del skuld, och då tyckte 
man på avdelningarna att dom inte förstod sig på verksamheten. De kan inte bli som dom tror att de 
ska bli, menade personalen. Patienter kommer att dö, det var det som hotade med hela tiden, om inte 
vi får fortsätta göra som vi har gjort tidigare. Jag upplevde som ett förtäckt hot mot dom bestämman-
de. Om vi inte får som vi vill kommer patienter och dö resonerade man ifrån den nya avdelningen. 
 
I: Upplevde du att dessa farhågor var relevanta och riktiga i sammanhanget? 
M: Ja visst, ja visst kan det göra det. Jag tror att det kan drabba oss som bor en bit ifrån sjukhuset. Nu 
pratar jag för mig själv som bor i en annan kommun. Avståndet blir längre till de andra sjukhusen. En 
kraftig ökad risk finns. Akuta blödningar är alltid en risk. Det är ju alltid tiden som gäller. Kommer man 
in snabbt till ett akutsjukhus har man större chans att klara sig. Jag tror inte att det har hänt något 
hittills, men visst, det kan hända. Javisst, en akut blödning kanske inte går att rädda pga. av avståndet 
till de andra sjukhusen. Att det inte finns resurser, och där man såg här på IVA, var att nu när man har 
två platser och dom är fyllda och det kommer in en patient med en blödning som dom inte kan ta 
emot. Man upplever då att det är för få personal och för få patientplatser. 
 
I: Fanns det någon utredning eller liknande som personalen stödde sitt argument på? 
M: Det var det här med antalet IVA platser. Narkosläkarna blåste upp IVA personalen också. Där 
vacklade även sjukhusdirektören och politikerna. 
 
I: Om jag uppfattar dig rätt så upplevde du att det var sjukhusdirektören och politikerna som 
fick bära skulden för dom problem som uppstod? 
M: Mm, ja, så var det. Jag upplevde att det var ett förtäckt hot, att om vi inte får göra som vi vill, kom-
mer patienter att dö. 
 
I: Uppfattar du att förändringsarbetet hanterats enligt gällande lagar och avtal? 
M: Ja, det fanns en information, kontinuerlig information och den kanske var bristfällig i vissa delar, 
men sjuhusledningen visste inte heller hela tiden hur det skulle bli, utan hade kanske bara vissa rikt-
ningar och gå efter. Sen hur det fungera i praktiken, det kanske dom inte riktigt hade räknat ut heller. 
Ja, jag tycker ändå att informationen var rätt så bra med delaktighet och medbestämmande. 
 
I: Anser du att det är något som du borde ha gjort annorlunda? 
M: Det kanske man kunde ha gjort, men jag kan inte ge något exempel på det. Kanske, faktiskt så 
skulle jag önska att det fanns. Jo, men faktiskt så skulle jag kunna ge något exempel. Jag önskar fak-
tiskt att det fanns någon med större erfarenhet av med det här med att slå ihop två vårdavdelningar. 
Och just det här med vrålakut sjuka patienter. Att det var någon som kunde styra lite fastare. Som 
hade mer på fötterna, som inte lät sig skrämmas av motsättningarna, och kunde styra ihop avdelning-
arna bättre. 
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I: Upplevde du att det fanns för lite kunskap om hur man hanterar stora organisatoriska föränd-
ringar? 
M: Ja, man måste ju ha många bra egenskaper för att genomföra så stora förändringar. Dels att kunna 
slå ihop verksamheterna, men ändå göra det smidigt och ha en bra dialog med personalen samtidigt. 
Det finns fortfarande en hel del saker som inte fungerar på avdelningen efter så lång tid. Dom har 
olika schemasystem, och IVA har ett system som strider mot gällande kollektivavtal. Det är något som 
dom har fått genomdrivit av förra verksamhetschefen. Ingen i organisationen har vågat tagit tag i pro-
blemet. 
 
Gruppfrågor 
 
I: Hur upplevde du att rutinerna fungerade mellan personalgrupperna vid start? 
M: Både ja och nej. Dom var ju inte ovänner så dom klöste ögonen ur varandra. Dom pratade med 
varandra men dom jobbade parallellt med varandra upplevde jag. IVA för sig och hjärtavdelningen för 
sig. 
Det blev nog så att man tog åt sig vissa roller. 
 
I: Upplevde du att det fanns ett revirtänkande mellan grupperna? 
M: Jaa, absolut. 
 
I: På vilket sätt då? 
M: Å va svår fråga. Ja, IVA hade ju sina patienter, och hjärtavdelningen hade ju sina patienter, och det 
skötte man på olika sätt. Olika sätt att jobba på. 
 
I: Fanns det uppbyggda rutiner för att man skulle samarbeta mellan grupperna? 
M: Nä, nej man kom nog aldrig så långt. Jag var ju inte med hela tiden utan så fort den Jakob tog rol-
len som samordnare så hoppade jag av. Jag var bara med de första avdelningsmötena sedan tog 
Janne över. Man tog över sina egna rutiner och fortsatte med dom utan att skapa gemensamma ruti-
ner. Det man kom överens om var i stort sett det fysiska som lokaler, förråd och lite sånt där. 
 
I: Finns det någon av de två personalgrupperna som bär skulden till dom problem som upp-
stått? 
M: Nej. Det fanns en viss vrånghet hos båda personalgrupperna. IVA personalen hördes mer, det var 
dom som skrev brev till alla möjliga, exempelvis chefer, politikerna och gick ut i tidningarna. Jag upp-
lever att IVA - personalen upplever sig själv som viktig och oersättlig på något vis. Alla på IVA var inte 
så. Vissa var beredda på samarbete och kunde se möjligheterna i ett förändringsarbete. 
 
I: Hur upplevde du behovet av att de olika grupperna visste vad de andra gjorde? 
M: Det kan jag inte svara på, så långt var jag inte med. Jag har ju träffat personal efteråt, och efter jag 
blev bortkopplad. Jag har ju träffat personalen hela tiden och då har man hört att om det har varit tomt 
på IVA och hjärtavdelningen har haft jättemycket, väldigt mycket patienter, var personalen jag pratat 
med lite besviken på IVA personalen att dom inte kom och hjälpte till. Utan då kunde dom gå och stä-
da något förråd eller göra något annat. Istället för att hjälpa till på morgonarbetet på hjärtavdelningen. 
Utan IVA kanske bara satt och väntade på att det skulle komma en IVA patient. De kanske stack i 
ögonen på ”dom andra.” Här sitter dom och vänta på en patient och vi har så mycket. Kan dom inte 
komma och hjälpa till, ungefär så tror jag att dom resonerade. IVA är ju så, väldigt fluktuerande. Ibland 
är det mycket och ibland är det lite, men det är ju IVA:s roll. Det går inte att styra över akuta patienter. 
De är ju lika på akuten också. 
 
Individfrågor 
 
I: Uppfattade du att det fanns personer som upplevde frustration och maktlöshet över beslutet 
att slå ihop avdelningarna? 
M: Mmm, frustration? 
 
I: Ja, både frustration och maktlöshet? 
M: Jaa, man såg ju alla typer av människor, som blev arga, ledsna och förbannade, och vissa som 
inte sa något. Som resonerade de blir som det blir. Får jag jobba kvar så får jag, annars får jag göra 
något annat. Det är ju dom som blir förbaskade och irriterade som hörs. Dom som strävar emot hela 
tiden. 
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I: Upplever du att någon personal på den nya avdelningen fått bär någon del av skulden för en 
del av problemen som uppstod? 
M: Både ja och nej. Politikerna har ju också ett jobba att sköta. Landstinget har inte mer pengar än så 
här och då är man tvungen att rätta sig efter detta. Det blir alltid någon som blir lidande. Sjukhusdirek-
tören har ju också ett uppdrag och gör så gott han kan. På avdelningsnivå kan så var det främst på 
IVA som piska upp stämningen och skrek högt och skrev insändare, och skapade oro i arbetsgruppen 
under pågående verksamhet. Det vet jag att det fanns några i arbetsgruppen som ville ha arbetsro och 
fortsätta att jobba som vanligt, och inte engagera sig och bråka och ställa sig på tvären. Utan tyckte 
det var enbart jobbigt att fanns personer som gjorde så. Det fanns fortfarande oklarheter i besluts-
gången som dom åberopade. I och med detta såg dom sin chans att kunna påverka. Ibland hjälper det 
att skrika och sparka för att få som man vill. Det som var problemet var antalet IVA platser som man 
bråkade över. Två eller fyra platser samt vilka patienter som skull hamn på IVA. Det är fortfarande 
oklart, tror jag. 
 
I: Upplever du att någon enskild person brustit i sitt arbete under förändringsarbetet? 
M: Nej; inte brustit, men sjukhusdirektören kunde också vara en besvikelse. Men jag kan inte säga att 
han brustit i sitt arbete. Alla har gjort så gott dom har kunnat. 
 
I: Tack för din medverkan. 
M. Är det slut nu? 
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1. Inledning


1.1 Bakgrund


Denna C-uppsats kommer att handla om Skuggan i ett förändringsarbete. Under de senaste tio åren har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn. Eftersom jag arbetar där och dagligen möter människor som upplever frustration, och maktlöshet, över alla stora förändringar som sker, kan de vara intressant att koppla följderna av denna stora förändring till ett av de centrala begreppen inom den jungianska psykologin, nämligen Skuggan. Skuggbegreppet myntades av upphovsmannen till den jungianska psykologin C.G. Jung.


Skuggan kan sägas ha två aspekter, den ena av dålig och den andre av positiv karaktär. Skuggan bär vi alla inom oss. Den står för de hemliga och förbjudna känslor som finns i det omedvetna, men som då och då kommer upp till medvetandets yta och som vi har uppfostrats till att skämmas över och förneka. Det kan handla om sådant som egoism, feghet, hat och förbjudna lustar, men också om förhastade och oöverlagda handlingar.


De positiva aspekterna är att skaffa sig kunskap och medvetenhet kring Skuggan, eftersom dessa effekter har stor betydelse för människan och mänsklighetens utveckling. ”Genom att lära känna och förstå dessa mörka sidor i personligheten kan vi nå en större självinsikt, behärska negativa känslor och förhindra destruktiva beteenden. Målet är inte att förgöra skuggan utan att tygla den så att vi kan dra nytta av den energi, vitalitet och skapande fantasi som finns i själens dunkla vrår.”


När det gäller förändringsarbete är min hypotes att stora förändringar där individer och grupper av människor upplever svåra krav, press och tryck i ett förändringsarbete, utvecklar defensiva rutiner och hindrar på så sätt arbetsgruppen att bli effektiv och innovativ.


Begreppet defensiva rutiner är ett sätt att försöka åskådliggöra vad som kan hända när gruppen eller organisationen regelbundet hindrar öppenhet och lärande eller blockerar innovativt arbete.
 Enligt psykologen Sven Kylén behöver svenska arbetsplatser idag utveckla förändringskompetens hos medarbetarna och ett innovativt klimat i arbetsgrupperna för att klara radikala förändringar på ett planerat sätt, vilket försvåras av defensiva rutiner.


Ett annat sätt är när skuggprojektionerna blir förlamande för arbetet. ”Vårt första arbete utgör en övergångsrit med en djup innebörd, det innebär ett steg mot självständighet, ett gryende hopp om ett kreativt, framgångsrikt liv”.
 ”Även om skapandet av Skuggan börjar i hemmet och fortsätter i skolan, sker även finslipningar på arbetet, där personan måste passa in precis om vi vill nå framgång. I själva verket institutionaliserar många arbetsplatser det individuella skapandet av Skuggan genom att underförstått kräva smidighet, anpassningsbarhet, och motverka äkta känslomässigt utbyte. De förbjuder ofta diskussioner om vissa ämnen och kan försöka stävja avvikande åsikter. De brukar uppmuntra projektioner för att göra bråkstakar till syndabockar, underblåsa förnekande genom bl.a. arbetsnarkomani, eller samla makten på några få händer.”


1.2  Syfte och frågeställning


Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur Skuggan i ett förändringsarbete påverkar människors relation till varandra. För att komma närmare svaret på min fråga: Hur påverkas relationen på arbetsplatsen vid ett förändringsarbete?, har jag valt att undersöka hur två chefer uppfattar förändringsarbetet, och dess påverkan på människors relation till varandra. Valet av arbetsplats blev helt naturligt den som skulle genomgå de största förändringarna inom förvaltningen.


Därefter analyseras informanternas upplevelser och synpunkter ur ett jungianskt perspektiv. Analysen i uppsatsen utgör en viktig del för att kunna beskriva chefernas uppfattningar och upplevelser av förändringsarbetet, därför blev valet av metod fenomenografi. För att få en inblick i den fenomenografiska forskningsansatsen har jag valt att tydliggöra detta under rubriken metod (1.3).


1.3  Metod

För att få svar på frågan intervjuades två chefer på en arbetsplats inom offentlig förvaltning, där man slagit ihop två arbetsplatser. Den första chefen (en kvinna) hoppade av chefskapet innan sammanslagningen av de två arbetsplatserna, och den andre chefen (en man) arbetade som projektchef för sammanslagningen, tills en avdelningschef för den nya enheten tillsattes. Intervjuerna är ostrukturerade, där ett stort utrymme har lämnats till respondenternas egna svar och kommentarer. Vid intervjutillfället användes bandspelare. Intervjuerna skede individuellt och tog totalt två timmar.


Den analysmetod som använts i uppsatsen är en kvalitativ forskningsansats som går under benämningen fenomenografi. Inom vetenskapen finns det olika sätt att ställa frågor om verkligheten.
 När man ställer forskningsfrågor kan den handla om två olika saker. Den första utgångspunkten är hur verkligheten ser ut, och varför den ser ut som den gör. Den andra utgångspunkten är hur människor uppfattar eller tänker kring denna verklighet.

”Distinktionen återspeglar skillnaden mellan vad något är, och vad något uppfattas vara. Denna distinktion blev grundläggande för den fenomenografiska forskningsansatsen och formulerades av Ference Marton som första ordningens perspektiv respektive andra ordningens perspektiv.”


Första ordningen representerar fakta som kan observeras utifrån, mätas, vägas, och analyseras. Den andra ordningen studerar människors upplevelser av ett fenomen och hur något ter sig för någon. Denna uppsats har analyserats utifrån detta perspektiv.


Huvudsyftet för fenomenografiska ansatsen är alltså att beskriva hur fenomen ”företeelser” eller ”objekt” i omvärlden uppfattas av människor.

Vad som karaktäriserar fenomenografisk metod är:


· att en kvalitativ metod används, och syftet är att beskriva skilda sätt att förställa sig ett fenomen. Alltså variationen i kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen.


· att andra ordningens perspektiv studeras, d.v.s. människors uppfattningar om fenomen studeras.


· att den utgör utgångspunkten i ett empiriskt material som vanligen består av intervjuer som i denna uppsats.


· att bearbetningarna av intervjuerna sker genom en kvalitativ analys.


· att beskrivningskategorierna blir resultatet av den kvalitativa analysen representerar fundamentalt skilda sätt att uppfatta ett fenomen.


Den kvalitativa analysen syftar till att finna kategorier i materialet som till sin art eller kvalitet skiljer sig från andra kategorier. En kvalitativ skillnad är en språngvis skillnad, inte en gradvis förändring. Är två kategorier kvalitativt skilda åt så saknas det möjlighet till en successiv övergång från den ena uppfattningen till den andra. Ett exempel skulle vara att priset är en funktion av tillgång och efterfrågan, eller priset bestäms av kostnaden för varan.

När man sedan går vidare för att titta på urvalet av undersökningsgrupp gäller det att skapa förutsättningar för att få en variation i hur en undersökningsgrupp t.ex. uppfattar en viss företeelse. Urvalsförfarandet av undersökningspersoner kan därför ske utifrån strategiska överväganden och inte utifrån principer om att få ett representativt underlag.


”Fenomenografin gör nämligen inga anspråk på att det erhållna undersökningsresultatet skall generaliseras till den population som undersökningspersonerna kommer ifrån”.
 I denna uppsats generaliseras därför inte resultatet och analysen av chefernas upplevelser till gruppen av chefers uppfattning i allmänhet inom förvaltningen.


”Syftet med den första delen i databearbetningen är att bekanta sig med data och etablera ett s.k. helhetsintryck genom att ostrukturerat läsa igenom de utskrivna intervjuerna. Denna analys innebär att man söker efter väsentliga utsagor i syfte att kunna avtäcka kvalitativa skillnader i undersökningspersonernas sätt att behandla innehållet i den företeelse eller i det objekt som varit i fokus.”


I den andra analysfasen har jag på ett mer systematiskt och konkret sätt uppmärksammat skillnader och likheter i utsagor, där intervjuutsagor konstaterats mot varandra. I analysarbetet ingår först att identifiera helheten för att därefter beskriva de enskilda delarna.


Den tredje fasen innebär att beskrivningarna kategoriseras i beskrivningskategorier. Dessa skall då vara intressanta i förhållande till den företeelse eller de objekt som diskuterats. Sammanställning av dessa som är relaterade till varandra genom att de innefattar olika uppfattningar om samma innehåll sker i en helhet vilket uttrycker de totala s.k. utfallsrummet.


Den fjärde fasen utgör utfallsrummet (de faktiska existerande uppfattningarna) huvudresultatet.

”Utfallsrummet bildar därutöver grunden för en mera systematisk analys hur uppfattningarna förhåller sig till varandra. När sådana analyser genomförs kan uppfattningarnas inbördes förhållanden resultera i principiellt olika kategorisystem.”


2. Forskningsöversikt


2.1 Förändringsarbete


Det finns mycket forskning om vad som hindrar den enskilde individen att använda sig av kunskaper, och tillägna sig nya färdigheter. Däremot är det färre studier genomförda om hur detta påverkar reella arbetsgrupper, eller varför dessa blir defensiva och improduktiva.


Begreppet defensiva rutiner är ett sätt att försöka åskådliggöra när gruppen eller organisationen regelbundet reagerar på ett sånt sätt som hindrar öppenhet och lärande, eller blockerar ett innovativt samarbete och framväxande av organisatorisk effektivitet.


Organisatoriska rutiner är regelbundna och förutsägbara beteendemönster, vilka innehåller det organisatoriska minnet. Rutiner gör att varje medarbetare vet sina arbetsuppgifter och det finns inte så stort behov av att veta vad andra gör. Rutiner representerar också en ”vapenvila” genom att de minskar de intraorganisatoriska konflikterna.

”Rutiner blir därför en standard som chefer, makthavare och medarbetare håller konstanta. Detta innebär att de organisatoriska rutinerna blir defensiva istället för offensiva, vilket kan innebära barriärer och hinder för verksamhetens utveckling”.


”Det är framför allt troligt att de organisatoriska rutinerna kan bli defensiva under kriser, svåra krav, press och tryck. Individer och grupper riskerar att, om de inte kan hantera den uppkomna situationen, regrediera och därmed minska möjligheten till realitetskontroll och reflektion.”

”Följden blir då en förstärkning och ett förlitande på de rådande rutinerna (in absurdum), även om en rationell omvärldsanalys skulle tala om att rutinerna har blivit otillräckliga, eller nu är felaktiga.”

”Till skillnad från detta kan organisationen ha kapacitet att vara offensiv i förhållande till den ändrade omvärldssituationen. Rutiner behövs i varje verksamhet för att förenkla, spara energi men samtidigt finns kravet att kunna problematisera och reflektera över uppgiftens/uppdragets genomförande när förutsättningarna förändras.”


Undersökningar visar på hur vi påstår oss göra (uttalad teori) ofta inte stämmer med det faktiska beteendet (teori i praktiken). Denna skillnad i ord och handling förklarar de med en oförmåga att reflektera över vad vi gör och att lära av varandra. Forskningen visar att vi fastnar i våra egna antaganden och ogärna försätter oss i situationer som kan medvetandegöra detta.


I ett förändringsarbete utgår och styrs gruppens utveckling i första hand av individernas sociala behov. Den första fasen präglas av tillhörighet (inclusion). ”Duger jag” undrar den enskilde individen. Under denna fas upplever många osäkerhet och otrygghet. Gruppens normer är oklara. Medlemmarnas rollfördelning lika så. Kommunikationen är än så länge ganska ytlig. Atmosfären och klimatet i gruppen börjar få en positiv utformning. Medlemmarna börjar känna sig hemma i gruppen, samtidigt som man hela tiden vill vara till lags. Denna fas har en karaktär av smekmånad. En stark ledare kan med rätt handlag bidra till att gruppen upplever just denna tillhörighet.

I den andra fasen i grupputveckling överväger kontrollen (control). Det börjar handla om vem som bestämmer. Den enskilde ligger inte längre lågt enbart för fridens skull och är inte lika villig att kompromissa som tidigare. Individen kräver mer och mer utifrån sina egna behov och efter egen vilja. Man håller inte längre inne med eventuellt missnöje. Det blir konfrontationer kanske rent av konflikter. Gruppen är inte lika attraktiv som i inledningsskedet. Gruppens ledare börjar ifrågasättas, speciellt om denne är starkt uppgiftsorienterad och har lite intresse för det socioemotionella spelet i gruppen.

Den tredje fasen är samhörighet eller närhet (affection). Eftersom gruppen nu fungerar och äger stabilitet i sitt vardagsarbete, kan gruppmedlemmarna ägna sina krafter åt samarbete och sina relationer.


2.2 Skuggan


Även om Skuggans arketyp är universell formas Skuggans innehåll alltid i en kulturell kontext, det vill säga inom ramen för övertygelser, värderingar, språk och myter. När dessa kulturella övertygelser och revir rubbas träder den kollektiva Skuggan oftast fram och ger ibland ödesdigra konsekvenser. När individen eller kollektivet känner maktlöshet är det lättare för Skuggan att bli mottaglig för kollektiv smitta än den medvetna personligheten.

”När de andra gör mörka primitiva saker, blir man rädd att anses som dum om man inte är med. Så ger människan efter för impulser som egentligen inte är hennes egna. I synnerhet händer det lätt i kontakt med människor av samma kön.”


Innehållet förvärvas under det enskilda livet. Det kollektivt omedvetnas innehåll är däremot arketyper som existerar städigt a priori. De arketyper som enligt Jung är tydligast empiriskt karaktäriserade, är de som oftast och mest intensivt påverkar eller stör jaget. Det är Skuggan, anima, och animus. Den som är lättast tillänglig för erfarenheten är Skuggan, ty dess natur låter sig i stor utsträckning härledas från innehållet i det personligt omedvetna. Undantag från den regeln är endast de tämligen sällsynta fall då personlighetens positiva egenskaper är bortträngda och jaget därför spelar en väsentligen negativ eller ogynnsam roll.


Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar jagpersonligheten i sin helhet, ty ingen kan förverkliga Skuggan utan att uppbjuda ett stort mått av moralisk beslutsamhet. Vid detta förverkligande handlar det om att erkänna att också de dunkla aspekterna av ens personlighet existerar.
 När en person gör ett försök att upptäcka sin Skugga, blir han medveten om - och ofta skamsen över egenskaper och motiv som han har förnekat hos sig själv men som han så tydligt sett hos andra.


Sådant som egoism, andlig lättja, tröghet, feghet, och habegär - kort sagt alla de småsynder som han förut har blundat för och sagt sig att ”det betyder ingenting, förresten alla andra gör likadant.” Om man känner vreden sjuda inom sig när en vän förebrår en något fel, kan man vara säker på att just där hitta en sida av sin egen Skugga som man inte är medveten om.


En av Skuggans viktigaste funktioner ur psykologisk synpunkt är att försvara vårt revir. Redan när vi är mycket små upptäcker vi att våra föräldrar kan dra tillbaka sin kärlek om vi gråter eller straffa oss om vi har gjort fel. Då kan det hända att vi vägrar kännas vid våra tankar och känslor (förnekande). Våra föräldrar som själva är sårade barn försvarar sig mot sina egna smärtsamma begravda känslor som kan välla fram när de stimuleras av naturlig spontanitet, nakna känslor och erotisk drift.


När det gäller arbete och makt, är makt i sig naturligtvis inte ond. Det är när makt används som ett försvar som den ger upphov till skuggrelaterade problem på arbetet. Makt kan uttryckas öppet genom skrämmande hot och kritiska kommentarer eller genom att man behandlar andra med bristande respekt och alltid har behov att ha rätt. Eller den kan uttryckas passivt genom att man uppträder kränkande, insinuant eller reserverat på ett sätt som av andra uppfattas som tyst maktdemonstration. I båda fallen leder det till känslor av överlägsenhet respektive underlägsenhet och skapar en förövare och ett offer.


När någon ”attackerar” vårt revir eller personliga integritet försöker vi att undvika fördömande, klander, straff, och för att kunna känna oss accepterade säger vi ”jag är inte sådan” eller ”det gjorde inte jag” till dem. På detta sätt förpassas så kallad negativt skugginnehåll som anses oacceptabelt till det:


· Omedvetna i form av bortträngningar


· Begravs i kroppen och förblir somatiskt

· Tillskrivs andra i form av projektion


· Medan de positiva dragen som anses som acceptabla förvandlas till vårt jagideal (identifikation).


”Den kollektiva samhällsskuggan är den större ram inom vilken den personliga Skuggan utvecklas. Den bidrar till att på ett större plan via politik, ekonomi, utbildning avgöra vad som är tabu, och den formar därigenom individens och familjens persona.”


I dagens samhälle är det lätt för individen att ge vika för kollektivets uppfattningar om vad som är rätt och fel. Det är därför av största vikt att vi människor tillsammans för en intensivare debatt, i frågor som rör etik, moral, medmänsklighet och medkänsla, för att undvika att mörka krafter tar över samhällsdebatten.


3. Bakgrund till förändringsarbetet


Vid ett M-gruppsmöte i mitten av 2003 diskuterades förändringar inom hjärtsjukvården och den postoperativa vården. Arbetsgivarens förslag att en samlad lösning mellan uppvakning, intensivvård och all hjärtsjukvård planeras tillstyrktes av de fackliga organisationerna. Arbetsgivarens förslag till bemanningsram avvisades av de fackliga organisationerna.


Arbetsgivaren redovisar att vårdavtalet 2004 innebär ytterligare ekonomiska restriktioner för förvaltningens verksamhet och att det finns förväntningar om snabba åtgärder för att hantera den ekonomiska obalansen.


Vårdförbundet framför att man saknar arbetsmiljökonsekvensbeskrivning både vad gäller den tillfälliga lösningen och den slutliga. Man ifrågasätter också föreskrifter och regler för lokaler när det gäller intensivvård i de tillfälliga lokalerna. Kommunal instämmer med Vårdförbundet.


Kommunal efterfrågar också en tydlig tidplan för alla ombyggnader och anpassningar av lokaler. Tillsammans med Vårdförbundet vill man att perioden för den tillfälliga lokaliseringen.


En av personalgrupperna har i två skrivelser under 2004 kommenterat arbetsgivarens förslag till sammanslagning av avdelningarna och ställer där krav på hur processen om sammanslagning och lokalanpassning ska utformas. Skrivelserna lades till handlingarna.


Arbetsgivaren uppger vid nästa möte att arbetet är mer komplext än förvaltningsledningen tidigare bedömt, varför nu arbetsgivaren vid detta tillfälle redovisar ett nytt förslag för start av den nya enheten. Förslaget går ut på att man utser en projektchef och två dagliga samordnare som tar varsin del av samordningsansvaret för personalgrupperna. Efter att samordningen kommit igång och enheten har fått sin slutgiltiga lokalisering avses en avdelningschef tillsättas för att ta hand om den nya enheten.


Vid ett senare möte under 2004 aviserar arbetsmiljöinspektionen ett besök för att orientera sig om lokaler för samordning av verksamheterna. Arbetsmiljöinspektionen lämnat en del synpunkter på framför allt den temporära förläggningen av enheterna. Arbetsgivaren redovisar också muntlig och skriftligt en skiss på bemanningsplanen för den nya samlade enheten.


Arbetsgivaren meddelar att en uppföljning av erfarenheter av beslutet skall ske samt framhåller att det är viktigt att man särskilt beaktar personalens utbildningsbehov inom enheten. Under sommaren 2004 påbörjades ombyggnaden av den nya enheten. Syftet är att spara tio tjänster, och man sätter i gång processen med att bl.a. förhandla om en bemanningsplan för den nya enheten. Idag 2005-05-31, när jag avslutar uppsatsskrivandet hare ny chef för den gemensamma enheten tillträtt. En ny sjukhusdirektör är tillsatt, och de båda informanterna är inte längre delaktig i verksamheten. Nu är det dags att se vad som händer när man slår ihop två specialiteter som är varit vitt skilda från varandra.

3.1 Presentation av informanten


Jakob är 59 år och singel. Han har arbetat inom offentlig förvaltning sedan 1967, som bl.a. avdelningschef inom psykiatrin i 16 år, och 25 år som facklig representant för vårdförbundet. Han är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri.


Marlene är 46 år och sambo, har två barn. Hon har arbetat inom offentlig förvaltning sedan 1977, som bl.a. avdelningschef inom akutkirurgi i tre år. Hon är utbildad undersköterska och sjuksköterska.

Jakob beskriver att han kom in i processen efter ett tag, då andre informanten (Marlene) arbetade med schemafrågor, bemanningsplanen, samt planering och evakuering av verksamheterna. Han arbetade vid den tiden med lokalfrågor bl.a. för den nya enheten.

När Marlene hoppade av chefskapet hade hon precis dragit igång avdelningsmötena, och det var där Jakob tog över. Redan där uppfattade Marlene att avdelningarna var väldigt långt ifrån varandra, där man inte ville släppa till något. Uppfattningen var också att dessa avdelningar varit förskonade från förändring, och hade svårt att sätta sig in i problemet.


Jakobs nya tjänst som projektchef var inte på heltid, utan Jakobs arbete inom förvaltningen innefattade ett flertal andra arbetsuppgifter, som inte var kopplade till projektet. Detta kan naturligtvis ifrågasättas, då förberedelserna innan sammanslagningen skapade starka reaktioner från båda personalgrupperna men även från kommuninvånarna.


4. Resultatsammanfattning


I uppsatsen har två personer, en man och en kvinna intervjuats. För att skapa ett flöde i resultatsammanfattningen i den fenomenografiska tolkningen, har jag sökt relationer mellan kategorisystem och intervjudata som sedan beskriver data. Detta har resulterat i fem kategorisystem, som följer ett flödesschema som beskriver processens gång i förändringsarbetet inom förvaltningen. Kategorisystemen är:

· Beslut och rutiner i ett förändringsarbete

· Krav, press och tryck


· Skuggprojektioner


· Resultatet av sammanslagningen


· Borde något ha gjorts annorlunda?


Utifrån detta har ett flertal beskrivningskategorier (BK) skapats kring varje kategorisystem. Därefter har likheter, olikheter och en kort sammanfattning gjorts.


Beslut och rutiner i ett förändringsarbete

I uppfattningen om förändringsarbetet hanterats enligt lagar och avtal (BK:1) säger Jakob ”Ja, det tycker jag.” ”Politikerna som är högsta beslutande organ tog beslutet om det här med utvecklingslinje 3A. Lokalt var det bara att genomföra beslutet.”

Om det fanns möten gällande MBL (BK:2), (medbestämmande lagen) upplevde Jakob att ”förhandlingar pågick löpande”, och att ”vi hade arbetsplatsträffar, och mycket kommunikation”, samt att ”vi hade ett antal grupper som jobbade med frågorna.” ”Vi hade mängder av stormöten, och sjukhusdirektören har varit delaktig så fort vi har krävt detta.” ”Alla har fått möjlighet att framföra sin uppfattning.”

Marlene upplever ”att det fanns information, kontinuerlig information, och den kanske var brisfällig i vissa delar, men sjukhusledningen visste inte heller hela tiden hur det skulle bli, utan hade kanske bara riktningar att gå efter.”

Hon ”tycker ändå att informationen var rätt så bra, med delaktighet och medbestämmande.”

Eftersom det tydligen var en oklarhet i beslutet (BK:3) upplevde Jakob att ett ”dividerande över två eller fyra IVA platser tog för mycket onödig kraft.” En viktig del är ”att man från den medicinska professionen inte har accepterat detta med antalet platser.” Marlene menar ”det var det här med antalet IVA platser” som inte var riktig klart.


På frågan om det fanns gemensamma rutiner mellan personalgrupperna (BK:4) och hur dom i så fall fungerade, upplevde Jakob att man ”inte hade gemensamma rutiner.” ”Det är en av dom stora käpphästarna att hjärtsjukvården har sina rutiner och IVA har sina rutiner”, ”och det är så på alla områden” tillägger han.


Det fanns förslag till att ändra på rutinerna. ”Vi bildade grupper för att titta på olikheterna och då skulle man samsas om arbetsordning, arbetsrutiner och allt, och där kom man egentligen ingen vart.” ”Vi bildade en schemagrupp, därför att arbetstidens förläggning skiljde sig mycket. Där man kan säga att IVA hade 4-5 timmar kortare arbetstidsvecka.” Jakob säger vidare att ”detta var en avvikelse som säkert pågått i tio år, men det finns inget kollektivavtal för detta.” Marlene upplevde att ”man kom nog aldrig så långt.” Om det sedan fanns några rutiner mellan grupperna så var frågan om dessa fungerade vid start. Hon svarar ”både ja, och nej.” ”Dom pratade med varandra men dom jobbade parallellt.” Olikheterna mellan avdelningarna var att ”IVA-personalen har ett schema som strider mot gällande kollektivavtal, och ingen i organisationen har vågat ta tag i problemet.”

Likheter


Båda informanterna upplever att beslutet och rutiner kring förändring hanterats enligt gällande lagar och avtal, samt att alla berörda parter fått information. Det fanns en oklarhet i beslutet, där beslutsfattarna tvekade i antalet patientplatser på IVA, att det inte fanns uppbyggda rutiner, samt att det var stora olikheter mellan grupperna vid sammanslagningen. Båda upplevde också att de olika schemakonstruktionerna inte var bra, och att IVA-personalens schema stred mot gällande kollektivavtal.


Olikheter

Marlene medger dock en viss osäkerhet i frågan då hon upplever att informationen ”kanske” var bristfällig. Hon upplevde också att ingen i organisationen vågat ta tag i problemet med olikheterna i schemakonstruktionerna. Jakob ger sin syn på en mer strategisk - beslutande nivå, genom att framföra att det är politikerna som är det högsta beslutande organet, och lokalt var det bara att genomföra beslutet. Problemet var också att den medicinska professionen inte accepterade beslutet om antalet platser.


Sammanfattning


De finns inte så stora skillnader mellan informanternas upplevelse av beslut och rutiner i förändringsarbetet. Lagar och avtal har följts, med en viss tvekan i att informationen ”kanske” varit bristfällig. Oklarheten i beslutet om två eller fyra IVA platser, samt olikheter i rutiner vid sammanslagningen har präglat processen negativt.


Krav, press och tryck


Upplevelsen att det fanns revir (BK:1) mellan grupperna anser Jakob att det ”var helt tydligt, därför att dom s.k. IVA salarna betraktade IVA personalen som sina, lika så isoleringssalen, resten överlåter dom till hjärtsjukvården.” IVA personalen vägrade att arbeta med hjärtpatienterna för ”dom menade att (vi) vägrar att gå över till hjärtsjukvården därför att vi inte kan deras arbete.”

Marlene säger ”Jaa, absolut.” ”Å va svår fråga. Ja, IVA hade ju sina patienter, och hjärtavdelningen hade ju sina patienter, och det skötte man på olika sätt. Olika sätt att jobba på.”

På frågan om det fanns ett behov av att veta vad dom andra gjorde (BK:2) upplevde Jakob att ”det här var ett öppet spel”, och att det blev ”en komplikation i det här för att narkosläkarna såg till att belägga dom fyra plasterna på IVA.”

Marlene säger att ”det kan jag inte svara på, så långt var jag inte med”, men tillägger att hon ”har träffat personalen hela tiden, och då har man hört att om det varit tomt på IVA och hjärtavdelningen har haft jättemycket, väldigt mycket patienter, var personalen jag pratat med lite besviken på IVA personalen att dom inte hjälpte till.”

Om protester var mera påtaglig vissa tider (BK:3) upplevde Jakob att ”periodvis kunde man ha väldigt låg beläggning, och vissa helger hade man inga patienter alls. Tanken var att om IVA hade låg beläggning skulle personalen hjälpa hjärtsjukvården, vilket man inte gjorde.” ”Då ägnade personalen sig åt dom här aktiviteterna som att skriva artiklar, och skriva A4 sidor upp och ner för att argumentera mot beslutet.”

Likheter


Upplevelsen att det fanns ett revir mellan arbetsgrupperna är informanterna helt överens om. Båda anser att IVA hade sina patienter, och hjärtavdelningen hade sina.


Olikheter

Jakob utvecklar resonemanget till att förklara att IVA-personalen vägrade att arbeta med hjärtpatienterna. Orsaken var att man inte kunde arbetet. Eftersom han var med i processen när avdelningen var igång, kan han beskriva problemen som uppstod när IVA inte hade några patienter. Marlene säger att hon inte var med så långt i processen, men att hon träffat personal som beskrivit en besvikelse på IVA-personalen, för att dom inte hjälpte till på hjärtsidan när dom inte hade några patienter.


Sammanfattning


De finns vissa skillnader mellan informanternas upplevelse. Marlene hoppade av som chef innan avdelningarna flyttade ihop. Därför är hennes hörsägen från delar av hjärtavdelningen information i andra hand. Hon är ändå väl insatt i problematiken i verksamheten, revirtänkandet som förekommit mellan grupperna, samt en besvikelse från hjärtsidan på IVA-personalen. Däremot är Jakobs upplevelse till processen lite annorlunda. Hans upplevelse av ett öppet spel, problemen vid låg beläggning, kopplat till aktiviteterna som att skriva artiklar m.m. för att argumentera mot beslutet.

Skuggprojektioner


Enligt informanternas upplevelser om vem eller vilka, som på ett orättvisst sätt fått bära skuld inom organisationen (BK:1) för problemen menar Jakob att ”ska man lasta någon så är det väl politikerna”´, men han är tveksam när han säger ”orättvist vet jag inte”, ”syndabock?, jag vet inte vad du menar.”

Marlene upplever att sjukhusdirektören och politikerna fått bära skulden därför att ”man inte förstod sig på verksamheten.” IVA personalen menade att ”de kan inte bli som dom tror att det ska bli.”

På gruppnivå (BK:2) upplevde Jakob att ”samarbetet med hjärtsjukvårdens personal har varit mycket smidigare och enklare.” Detta förklaras delvis med att ”förändringarna inte varit så omfattande” för deras del. ”Däremot IVA delen har varit svårt p.g.a. den här gruppen har haft den militanta inställningen, och bestämt sig för att haverera alla möjligheter till att sammanslagningen skulle fungera.” ”Det var ju så att det fanns en grupp på IVA, ett antal sköterskor som kallade sig för IVA gerillan, och dom gjorde klart för mig att vi kommer aldrig att ge upp, utan vi kommer att göra allt för att motverka den här utvecklingen.”

Marlene upplevde att det inte fanns någon som direkt bar skulden, men att ”det fanns en viss vrånghet hos båda personalgrupperna. ”IVA-personalen hördes mer, det var dom som skrev till möjliga, exempelvis chefer, politiker, och gick ut i tidningarna.” Hon upplevde även ”att IVA personalen upplevde sig själv som viktig och oersättlig på något vis.”

På individnivå (BK:3) upplever Jakob att det inte finns någon som bär skuld till problemen, men ”däremot är min uppfattning att det finns en eller två personer som har underblåst stämningen, och man varit väldigt rationell borde man ha sökt sig något annat.” För ”dom har inte varit med i verksamhetens utveckling, utan istället skapat konflikter, och var det inte konflikter kunde dom lätt skapa en konflikt.”

Marlenes svarar ”både ja och nej.” Hon menar att ”politikerna har ju också ett jobba ett att sköta.”

Upplevelsen att det förekom ett hot (BK:4) med i bilden, upplevde båda informanterna, vilket återspeglar sig i att Jakob säger att ”sjukhusdirektören hukade sig för hotbilden ”att får vi inte som vi vill så sticker vi.”

Marlene upplevde att ”sjukhusdirektören och politikerna vacklade” och att IVA personalen ”gick ut i media och försökte skrämma befolkningen”, och ”narkosläkarna blåste upp IVA personalen.”

Marlene sa också att IVA-personalen menade att ”patienter kommer att dö”, p.g.a. förändringen.


Förslaget om den nya avdelningens bemanning medförde en ”kompromiss (BK:5) till 18 IVA-syrror, men vi var tvungen att ta dom ifrån hjärtsjukvården” säger Jakob. Detta medförde att hjärtavdelningens ”undersköterskor gick på knäna p.g.a. hög arbetsbelastning” efter ett tag.


Jakob upplever att det är någon enskild person som brustit i sitt arbete under förändringsarbetet (BK:6). ”Det är ju en sorts illojalitet mot ett politiskt beslut om man agerar så här aktivt. Och då menar jag några få personer.”

Marlene säger ”nej, inte brustit, men sjukhusdirektören kunde också vara en besvikelse, men jag kan inte säga att han brustit i sitt arbete.” ”Alla har gjort så gott dom har kunnat.”

På uppfattningen av att personer upplevde frustration och maktlöshet (BK:7) är svaret från Jakob ”ja, framför allt den här gruppen på en 4-5 IVA - sköterskor. Några upplevde det så frustrerande att man har kvar sina tjänster där, men arbetar på andra platser.”

Uppfattningen från Marlene vara ”Jaa, man såg ju alla typer av människor, som blev arga, ledsna, förbannade, och vissa som inte sa något.” ”Det är ju dom som blir förbaskade och irriterade som hörs. Dom som strävar emot hela tiden.”

Likheter


På organisationsnivå upplever båda informanterna att politikerna på ett orättvist sätt fått bära skulden för problemen som uppstått. På gruppnivå upplever man att IVA personalen var den grupp som var svårast att samarbeta med pga. den militanta inställningen (IVA-gerillan), vrånghet, motverkande av beslutet, dom hördes mer, gick ut i tidningarna, samt att det förekom ett hot är båda informanterna överens om.


Olikheter

På individnivå så upplever Jakob att det inte finns någon som bär skuld, men tillägger att individer har underblåst stämningen, och de borde ha sökt sig annat jobb. Kompromissen till 18 IVA syrror beskriver Jakob som en av anledning till att undersköterskorna på hjärtavdelningen gick på knäna.


Marlene svarar både ja och nej, och anser att politikerna har ett jobb att sköta.


I upplevelsen av att någon person brustit i sitt arbete är stora olikheter i uppfattningar. Jakob talar om en sorts illojalitet mot beslut från några få personer, medan Marlene upplever att ingen har brustit, men att sjukhusdirektören kunde vara en besvikelse.


Sammanfattning


I ett förändringsarbete där det förekommer maktlöshet och frustration, är det troligt att Skuggan visar sig från sin negativa sida. Det finns tydliga tecken på att hela organisationen genomsyrats av detta från politikerna, sjukhusdirektören, grupper, samt enskilda individer som fått bära en del av en skuld till de problem som uppstått. Detta återspeglar sig i hot, upplevd illojalitet, samt de kompromisser man gjort för att lösa problemen. Detta har i sig skapat nya problem för en annan yrkesgrupp nämligen undersköterskorna inom hjärtsjukvården.


Resultatet av sammanslagningen


Båda informanterna upplevde sammanslagningen i negativ bemärkelse (BK:1). Jakob upplever att ”sammanslagningen inte blev bra,”

Marlenes upplevelse att sammanslagningen var ”fruktansvärd.”

Upplevelsen varför den inte blev bra (BK:2) är enligt Jakob att det var ”svårt att verkställa beslutet, vi har inte verkställt beslutet” tillägger han. ”Man har slagit ihop avdelningar tidigare och man vet att problem uppstår.” Ett ständigt ”dividerande över två eller fyra IVA - platser tog för mycket onödig kraft.” ”Syftet var att spara tio tjänster”, och det var ”sjukhusdirektörens uppfattning att det inte fanns pengar för fyra platser, då blev bemanningen klart utformad efter två.”

Marlene upplever att ”där gick det inte alls att komma överens”, och att ”ingen ville släpa till något”, samt att det finns ”fortfarande saker som inte fungerar efter så lång tid.”

Likheter


Båda informanterna upplever att sammanslagningen av hjärtsjukvården och intensivsjukvården inte blev bra.


Olikheter

Jakob beskriver upplevelsen tydligare utifrån ett ekonomiskt perspektiv, där syftet var att spar spara pengar. Distinktionen i upplevelserna skiljer sig åt i några drag från att omfatta svårigheter att sammanslagningen inte blev bra, till uppfattningen om att den var fruktansvärd.


Verkställa beslut, besparing är uppfattningen hos Jakob, medan Marlene beskriver känslan av något fruktansvärt, gick inte att komma överens, ingen vill släppa till, samt att det finns saker som inte fungerar efter så lång tid.


Sammanfattning


Den totala upplevelsen var att sammanslagningen inte blev bra kan sammanfattas i några punkter. Det var svårt att verkställa beslutet p.g.a. konsekvenserna, och ett dividerande över två eller fyra IVA-platser. Ekonomiska besparingar skapade oenighet mellan beslutsfattare och personal. Man vet att problem uppstår när man slår ihop avdelningar, och det finns fortfarande saker som inte fungerar efter så lång tid.


Borde något ha gjorts annorlunda?


När två avdelningar slår ihop kan det bli stora förändringar i personalens arbetssätt (BK:1). Jakob upplevde att ”ett fåtal gjorde klart att man inte ville arbeta på den nya avdelningen.”

När man slår ihop arbetsplatser i ett förändringsarbete är det ibland brist på kunskap i förändringskompetens (BK:2) Jakob upplever att det inte fanns en sådan brist och säger att ”egentligen inte.” ”Den här förvaltningen har genomgått stora förändringar, så jag kan inte se att man kunde ha gjort så mycket annorlunda än vad man gjorde.”

Marlene upplever och ”önskar att det fanns någon med större erfarenhet av det här med att slå ihop två vårdavdelningar”, ”och just det här med vrålakuta patienter.” ”Att det var någon som kunde styra lite fastare.” En person ”som hade lite mer på fötterna, och inte lät sig skrämmas av motsättningarna, och kunde styra ihop avdelningarna bättre.” ”Dels kunna slå ihop verksamheterna, men ändå göra det smidigt, och ha en bra dialog med personalen samtidigt.”

I upplevelsen att det fanns andra sätt att hantera förändringsarbetet (BK:3), där man inte slagit ihop avdelningarna, var uppfattningen från Jakob ”Ja, man skulle kunna evakuera hjärtsjukvården, och då kunde man använda IVA lokalerna för bara hjärtsjukvård.” ”sedan skulle man kunna kombinera dagkirurgin med UVA och IVA på gamla 12:an, i och med detta kunde man få ett nattöppet UVA.”

Likheter


I denna systemkategori finns det väldig få likheter. Likheterna ligger i att det finns upplevelser som liknar varandra, och att det finns saker som kunde ha gjorts annorlunda, sedan går upplevelserna isär.


Olikheter

Dessa består av att Jakob inte anser att det fanns en kunskapsbrist i förändringskompetens, för hans upplevelse var att förvaltningen genomgått stora förändringar, och anser att man inte kunde ha gjort så mycket mer. Däremot i frågan om det fanns andra sätt kommer uppfattningen om att man kunde ha flyttat ihop UVA och IVA på gamla 12:an istället för att få ett nattöppet UVA. Marlenes uppfattning var att hon saknade någon med större erfarenhet, som kunde styra lite fastare, hade mer på fötterna, och samtidigt haft en bra dialog med personalen.


Sammanfattning


I stora förändringar behöver organisationen kompetens för att klara omställningen. Uppfattningarna om vad som krävs går starkt isär. Där Jakob upplever att organisationen inte hade brist på kunskap, menar Marlene att hon saknade någon person med erfarenhet och kompetens i arbetet. Enligt Jakob så fanns ett annat sätt att hantera förändringsarbetet som inneburit att sammanslagningen med hjärtavdelningen och IVA inte hade genomförts.


5. Analys och diskussion


När man väljer metod för en uppsats ska man välja den som bäst syftar till att lösa problemet som man arbetar med. Det naturliga valet blev fenomenografi, som inte kartlägger fenomenet i verkligheten, utan istället kartlägger människors uppfattning av fenomenet. I denna uppsats är valet att undersöka hur två chefer uppfattar ett förändringsarbete, och hur den påverkar människors relation till varandra. I alla metodval finns det dock en del osäkerhetsfaktorer att diskutera kring. Kunde inte bättre kategorisystem ha konstruerats?, har väsentliga uppfattningar negligerats?, samtidigt vill man som forskare begränsa den empiriska kategorin som illustreras av citat, för att göra läsningen intressant, utan att väsentligt material i form av uppfattningar och upplevelser negligerats.


Analysen är dock en kvalitativ forskningsansats och det går alltså inte att generalisera resultatet av upplevelserna till chefers uppfattning i allmänhet. Informanterna har genom att svara på frågorna gett sin syn på upplevelsen av förändringsarbetet, och dess påverkan på människors relation till varandra.


I den första delen upplevde informanterna att beslutet att slå ihop avdelningarna hanterats enligt gällande lagar och avtal, vilket är förutsättningen för ett positivt förändringsarbete. Det finns dock en viss tvekan hos Marlene då hon säger ”att informationen kanske var bristfällig.”

Hypotesen i uppsatsen är att stora förändringar där individer och grupper av människor upplever krav, press och tryck i ett förändringsarbete, utvecklar defensiva rutiner på så sätt hindrar arbetsgrupper att bli effektiva och innovativa.
 Här upplever båda informanterna att det förekom ett revirtänkande, och detta skapade problem med defensiva rutiner som följd. ”IVA salarna betraktade IVA personalen som sina, lika så isoleringssalarna, resten överlåter dom till hjärtavdelningen, därför att vi inte kan deras arbete.” Besvikelse från hjärtsidan på IVA personalen.” Det var ändå ett ”öppet spel” som accelererade när IVA personalen hade en låg beläggning. Då var dessa ”kopplat till aktiviteter, som att skriva artiklar m.m. för att argumentera mot beslutet.” Det fanns en oklarhet i beslutet över antalet platser på IVA som både IVA-personalen och den medicinska professionen inte accepterade.

Vid sammanslagningen var ”en av dom stora käpphästarna att hjärtsjukvården har sina rutiner och IVA har sina rutiner. Arbetstidsscheman var olika, och IVA hade ett schema som stred mot gällande kollektivavtal som båda informanterna tog upp.


Rutiner gör att varje medarbetare vet sina arbetsuppgifter och det finns inte så stort behov av att veta vad andra gör. Rutiner presenterar också en ”vapenvila” genom att de minskar de intraorganisatoriska konflikterna. Rutiner blir därför en standard som bl.a. chefer och medarbetare håller konstanta. Detta innebär att de organisatoriska rutinerna blir defensiva istället för offensiva, vilket kan innebära barriärer och hinder för verksamheten.


Behövde man i tid före sammanslagning utvecklat förändringskompetensen inom förvaltningen? Enligt stora studier i ämnet förändringsarbete
 så behöver svenska arbetsplatser utveckla denna förmåga. Marlene menade så, medan Jakob ansåg ”den här förvaltningen har genomgått stora förändringar, så jag kan inte se att man kunde ha gjort så mycket annorlunda än vad man gjorde.” Förhandlingarna hanterades enligt lagar och avtal, men det fanns få gemensamma arbetsrutiner för den nya avdelningen, samt en oklarhet i beslutet om två eller fyra IVA platser. Kan det vara arbetsrutinerna och oklarheten i beslutet som skapade problemen?


Människor bevakade varandra, och en av Skuggans viktigast funktioner ur psykologisk synpunkt är att försvara våra revir. När människor känner maktlöshet och frustration och reviret hotas så utvecklas skuggprojektioner, som kan bli förlamande för arbetet, genom att man ser en överdriven förstorad subjektiv version av objektet. Reaktioner förstärker skeendet oberoende om den är välgörande eller inte.

Exempelvis för en bilförare som har mörka glasögon, verkar alla de gröna ljus han kör förbi subjektivt mycket intensivare gröna än objektet,
 och informanterna upplevelse av förändringen betraktas på samma sätt. Här beskriver Jakob en bakomliggande illojalitet, att ”IVA-delen har varit svår pga. att den här gruppen har haft den millitanta inställningen, och bestämt sig för att haverera alla möjligheter till att sammanslagningen skulle fungera.” Sjukhusdirektören och politikerna som fått bära skulden, samt att hot förekommit enligt Jakob, ”där sjukhusdirektören hukade sig för hotbilden, att får vi inte som vi vill så sticker vi.”

På individnivå så upplever Jakob att det inte finns någon som bär skuld, men uppfattningen är att det fanns en eller två personer som underblåst stämningen. Marlene upplevde att ”sjukhusdirektören och politikerna vacklade” och att IVA-personalen ”gick ut i media och försökte skrämma befolkningen, och ”narkoslärkarna blåste upp IVA-personalen.”

De kan även vara lätt att misstänkliggöra grupper och individer att vara i maskopi med varandra under svåra förhållanden när skuggprojektionerna blir starka. Har detta kunnat undvikas genom att inte påskynda beslutet av sammanslagningen? Var det IVA personalen som kände maktlöshet och frustration inför ett eventuellt hot om nedläggning?, eller värnade de enbart om patientsäkerheten?


Det var svårt att verkställa beslutet, och båda informanterna upplevde att den inte blev bra. Man visste också att problem uppstår när man slår ihop avdelningar. Trots detta gick processen snabbt fram för att spara pengar, för att ordna en gemensam lösning för den nya avdelningen. Detta var kanske den viktigaste sammanslagningen i kampen om sjukhusets överlevnad och många människor fick det svårt med sig själva, arbetskompisar, och undersköterskorna på hjärtsidan gick på knäna när sjukhusledningen försökte kompromissa för inte förlora IVA sjuksköterskorna.


Borde något ha gjorts annorlunda?


Den frågan har många funderat över. Informanternas upplevelser kan summeras enligt följande: Lagar och avtal har följts, men man har missat att införa gemensamma rutiner, samt att det fanns oklarheter i beslutet.


För det andra har detta skapat ett revirtänkande med maktlöshet och frustration, med ett öppet spel, där IVA-personalen skrivit artiklar, och hot som skapat kompromisser, illojalitet. Vem är då skyldig? Sjukhusdirektören, grupper av människor eller enskilda individer? Alla har sin egen upplevelse av processen, och informanterna har haft sina.


Jakob upplevde att organisationen inte hade brist på kunskap i förändringsarbetet och Marlene saknade någon person med erfarenhet och kompetens i arbetet. Vem har rätt? En intressant teori som Jakob tog upp var ”att hjärtsjukvården kunnat använda IVA lokalerna för bra hjärtsjukvård. Sedan skulle man kunna kombinera dagkirurgi med UVA och IVA på gamla tolvan, i och med detta hade man fått ett nattöppet UVA.”

Nu blev det inte så, men det var en intressant teori. Alla i processen har kanske lärt sig något av det som var bra, och det som var mindre bra. För den sista delen i ett förändringsarbete präglas av samhörighet och närhet (affection).
 Där äger gruppen stabilitet i sitt vardagsarbete, och gruppmedlemmarna kan ägna sina krafter åt samarbete och relationer. Förhoppningsvis kommer man dit.
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Intervju: Jakob (2005-04-08)


Organisatoriska frågor

I: Hur upplevde du sammanslagningen av de två avdelningarna?


Ja, det var en stor fråga. Det handlade om att slå ihop två specialiteter som var och en egentligen varit tillsammans, men under nio års tid utvecklas var för sig, och blivit mer och mer specialiserade. Trots att det oftast handlar om att man hade samma patienter, man skulle kunna säga samma hjärtan, så var verksamheten ändå så vitt skilt ifrån varandra, så att man engagerade sig inte i varandras patienter.

Hjärtsjukvården var fokuserad på sina patienter och IVA på sina patienter. Det var lite grann under inledningen som känslan fanns av vinnare och förlorare. Därför att ingången kom att handla om den nya avdelningens lokalisering. Då hade sjukhusledningen redan tidigare bestämt att de var BB-flyglarna man skulle bygga om till den gemensamma enheten. Och det gjorde sjukhusledningen endast utifrån att dom lokalerna var tomma, inte utifrån någon annan aspekt, och det var där vi började.


Det var där jag kom in i projektet. De fanns två poänger med detta. Det ena var att lokalerna var tomma och det andra var att båda enheterna skulle flytta till nya lokaler. Tanken var att ingen av personalgrupperna skulle känna att man ägde någonting, utan att det blev neutralt för båda avdelningarna.


I: Om jag förstår dig rätt så kom du in i processen då man hade haft flera möten om inriktning och innehåll av den nya enheten?


Ja, jag kom in efter ett tag för Marlene hade jobbat med detta ett tag. Hon höll på att arbeta med schemafrågorna, bemanningsplanen, och så stod hon även för planeringen av evakuering av verksamheterna. Jag höll på att arbeta med lokalerna och det tangerade de övriga. För min del började det i liten skala redan där, där man kunde se problemen med att slå ihop enheterna. För hjärtsjukvården var det viktigt att inte hamna på IVA, och för IVA personalen var det viktigt att få vara kvar på IVA, för där var dom hemma. Det där pågick en tid och det ritades en hel del och så småningom blev den här IVA gruppen så pass stark i sin övertygelse att dom t.o.m. lyckades få arkitekten med sig.


I: Finns det någon inom organisationen som på ett orättvist sätt fått bära skulden för de problem som uppstått?


På ett orättvist sätt vet jag inte. Man kan säga så här att problemen uppstår i och med att man bestämmer sig för att slå ihop två enheter, det känner vi till sen förut. Man har slagit ihop avdelningar tidigare, och man vet att problem uppstår. Ska man lasta någon för det så är det väl dom som fattar beslutet, och det togs ju för att spara pengar. Poängen var att man skulle spara 10 tjänster på sammanslagningen, det var det som var syftet med projektet. Om det finns en syndabock? Jag vet inte vad du menar?


I: När stora förändringar sker har människan många gånger ett behov av att finna en syndabock för det som gått fel. Var det även så i det här förändringsarbetet?


Jag tycker, och min bild är, att när landstinget beslutade om utvecklingslinje 3A från början, var min tolkning av detta beslut det inte fanns något IVA kvar i Bollnäs. Utan dom lade ner IVA.


Sedan kom det någon form av uppföljning där man pratade om IVA-stöd, och sedan utvecklades detta mer och mer. Egentligen hade man avvecklat IVA i Bollnäs men så fick man också gehör för att utveckla uppdraget som medicinklinik för hela södra Hälsingland. På detta sätt kunde man motivera att ha kvar IVA-stödet.


I: Fanns det något i beslutet som var oklart?


Det var ju så att det var en grupp på IVA, ett antal sköterskor som kallade sig själva för IVA-gerillan, och dom gjorde klart för mig att vi kommer aldrig att ge upp, utan vi kommer alltid att göra allt för att motverka den här utvecklingen. Och dom sa hela tiden att vi kommer aldrig att acceptera det här än vad ni säger. Den gruppen finns ju kvar, det är en ganska stark grupp som egentligen kom att prägla hela processen. Jag hade medarbetarsamtal med i princip alla, och jag ställde dom här frågorna till dom, och det var ett fåtal som klargjorde att man inte ville jobba i den nya organisationen. Dom flesta sa att nu är det så här, och nu får vi acceptera att det är som det är. Samtidigt vågade man aldrig säga som man tyckte på arbetsplatsträffarna. Gruppen som drev motståndet var väldigt auktoritära och bra på att argumentera, och var väl insatt i frågorna, och lite militanta, och kom att dominera hela processen enormt, vilket ledde till att hjärtdelen hukade sig för det som hände, och tänkte att vi sköter vårt så får dom hålla på. Man tyckte att det var mest tjafs. Ändå var det hjärtsjukvården som blev mer och mer förlorare i det här. Förändringen kom att ske på deras bekostnad.


I: Uppfattar du att förändringsarbetet hanterats enligt gällande lagar och avtal?


Ja, det tycker jag. Politikerna som är högsta beslutande organ tog beslutet om det här med utvecklingslinje 3A. Lokalt var det bara att genomföra beslutet. Förhandlingarna pågick löpande, vi hade arbetsplatsträffar, och mycket kommunikation. Vi hade även ett antal grupper som jobbade med frågorna. Så det tycker jag väl. De är inga större problem att förhandla bemanningen och så. Jag anser att det har varit ovanligt mycket delaktighet och inflytande i hela det här projektet. Egentligen blev alla sedda hörda, och man lyssnade på oss. Vi har haft mängder med stormöten, och sjukhusdirektören har ställt upp och varit delaktig så fort vi har krävt detta. Alla har fått möjlighet att framföra sin uppfattning, ändå har det har varit svårt att verkställa besluten, vi har inte verkställt beslutet.


I: Anser du att något borde ha gjorts annorlunda?


Ja, man var ju tvungen att evakuera hjärtsjukvården, och då hade man kunnat använda IVA-lokalerna för bara hjärtsjukvård. Sedan skulle man kunna kombinera dagkirurgin med UVA och IVA på gamla 12:an, i med detta hade man fått ett nattöppet UVA. Faktum är att det här med besparingen av 10 tjänster inte blev av, för jag lade ett förslag på 8,25 tjänster.


I: Upplevde du att det fanns för lite kunskap om hur man hanterar stora organisatoriska förändringar?


Egentligen inte. Den här förvaltningen har genomgått stora förändringar så jag kan inte se att man skulle ha gjort så mycket annorlunda än vad man gjorde, förutom de lokalmässiga som jag tog upp i förra frågan.


I: På vilket sätt skulle man kunna få beslutet verkställt om du fick backa tillbaka, vrida tillbaka klockan?


Egentligen så används IVA platserna av postoperativa patienter, och dom tränger undan hjärtsjukvårdspatienter som får ligga i korridoren ibland, och detta kan ju aldrig vara bra. IVA sköterskorna som jobbar inne på HIA/IVA (den samslagna avdelningen) ska även täcka upp på UVA. Då vore det bättre om man förlagt IVA där, för då skulle man få allt på plats tycker jag, så har vi haft ett nattöppet UVA (uppvakning).

Det där slår ju tillbaka på väntelistor m.m. I verksamhetsplanen har man prioriterat den här delen, och det går inte att genomföra fullt ut pågrund av de här. Vi har haft en permanent överbeläggning nu sedan hösten 2004 med patienter i korridoren, och då går det inte att ta in så många väntelistpatienter. Då ökar dom köerna. Sammanslagningen blev inte bra. Och det här dividerandet över två eller fyra IVA platser tog mycket onödig kraft.


I: Fanns det någon utredning eller liknande som personalen stödde sitt argument på när det gäller två eller fyra IVA platser?


Behovet av IVA platser i länet, där utredningen anger att man bör ha ett större antal både i Gävle och Hudiksvall och upp till fyra i Bollnäs. Men samtidigt är det så att den frågan äger inte utredningen utan den äger ju landstinget som i sin tur överlåter till förvaltningen att besluta två eller fyra, men man får inga mer pengar, och sjukhusdirektörens uppfattning var att det inte fanns pengar för fyra platser. Då blev det så att bemanningen blev utformad efter två platser.


Gruppfrågor


I: Hur upplevde du att rutinerna fungerade mellan personalgrupperna vid start?


Man har inte gemensamma rutiner. Det är en av dom stora käpphästarna att hjärtsjukvården har sina rutiner och IVA har sina rutiner. Och det är så på alla områden. Man har olika blandningsscheman och det skiljde sig väldigt mycket, och vi tillsatte grupper för att titta på problemet och det skiljer sig fortfarande.

I: Upplevde du att det fanns ett revirtänkande mellan grupperna?


Det var helt tydligt därför att dom s.k. IVA salarna betraktade IVA personalen som sina, lika så isoleringssalen, och resten överlåter dom till hjärtsjukvården. Och det märker man i praktiken, man kan säga så att hjärtsjukvården har varit van vid att ha en hög och jämn beläggning, och haft bemanning efter detta. När vi nu slog ihop hamnade vi i en knepig situation för sjukhusdirektören var rädd att vi skulle tappa IVA sköterskor. Och jag lade ett förslag till oförändrad bemanning på hjärtsjukvården, för där såg vi ingen förändring. Där var det 15 sjuksköterskor och 12 undersköterskor.


I: Du menar att sjukhusdirektören backade pga. ett sorts hot?


Han hukade sig för den hotbilden att:

– Får vi inte som vi vill då sticker vi!


Och när det kom till skott att förhandla om bemanningen så var mitt förslag 15 IVA sköterskor utifrån två IVA platser och inget mer. Då menade sjukhusdirektören att vi måste rädda alla IVA sköterskor. Detta skulle innebära att förslaget skulle höjas till 20 IVA sköterskor. Då menade jag att vi skulle haverera hjärtsjukvården för att sparkravet var 10 tjänster, och då måste vi ta dom från hjärtsjukvården där ingen förändring sker i beläggningen. Då gjorde jag en kompromiss så jag utökade antalet IVA sköterskor till 18, men jag var tvungen att ta dom från hjärtsjukvården. Och då blev det i praktiken 15 sjuksköterskor och 9 undersköterskor inom hjärtsjukvården. Problemet at det ska vara 12 undersköterskor för att få schemat att gå runt. Men då sa vi att dom tre IVA sköteskorna skulle jobba gränsöverskridande och täcka upp på schemaraderna på hjärtsjukvården för att få det att gå ihop, men dom gjorde inte det. Så när vi gick in i den nya organisationen med full verksamhet, så hade vi i praktiken 15 hjärtsjuksköterskor, och nio undersköterskor, men egentligen 7, därför att vi överfört 2 IVA undersköterskor som sökt och fått tjänster på hjärtsjukvården men inte hade gått över. Dom ville inte gå över. Alltså hade vi bara 7 undersköterskor, men det skulle egentligen vara 12. Och det här lede till att undersköterskorna på hjärtsidan började att gå på knäna, p.g.a. att arbetsbelastningen blev för hög. Vi började få sjukskrivningar och då var vi tvungna att trappa upp där. Och då gick jag in och sa att vi måste introducera IVA undersköterskorna i hjärtsjukvården och sedan ska dom gå över till hjärtsjukvården. Och nu är dom där.


I: Fanns det uppbyggda rutiner för att man skulle samarbeta mellan grupperna?


Ja, vi bildade grupper för att titta på olikheterna och då skulle man samsas om arbetsordning, arbetsrutiner och allt. Och där kom man egentligen ingen vart. Vi bildade en schemagrupp, därför att arbetstidens förläggning skiljde sig mycket. Där IVA hade kan man säga 4 -5 timmar kortare arbetstidsvecka än vad hjärtsjukvårdspersonalen hade.

I: Kan man säga att IVA personalen vägrade att arbeta med hjärtpatienterna?


Dom tyckte det själva. Dom menade att vi vägrar att gå över till hjärtsjukvården därför att vi kan inte deras arbete.

I: Var IVA personalens gamla schema i överrensstämmande med de centrala avtalen?


Nej, det var dom inte, utan detta var en avvikelse som säkert har pågått i tio år, men det finns inget kollektivavtal för detta.


I: Finns det någon av de två personalgrupperna som bär skulden till dom problem som uppstått?


Man kan ju säga rakt upp och ner att samarbetet med hjärtsjukvårdens personal har varit mycket smidigare och enklare. De har ju också med att göra att deras förändring inte varit så omfattande. Dom flyttade in i nya lokaler och fick det sämre, däremot IVA delen har det varit svårt p.g.a. den här gruppen som har haft den här militanta inställningen, och bestämt sig för att på alla sätt haverera alla möjligheter till att sammanslagningen skulle fungera. Och dom gick också ut i media och försökte skrämma befolkningen. Det var ett ganska stort inslag av illojalitet, och man har inte riktigt följt spelreglerna. När beslutet om förändring är beslutat, förhandlat och taget, är man skyldig att verka för genomförandet, och att alla krafter medverkar för att det ska bli en bra lösning. Där har det brustit p.g.a. att det varit starka krafter som blockerat genomförandet. Så tolkar jag det utifrån någon form av förhoppning att man någonstans i landstinget skulle upptäcka att det här beslutet är fel och utöka antalet IVA platser.

I: Hur upplevde du behovet av att de olika grupperna visste vad de andra gjorde?


Det här var ett väldigt öppet spel. En komplikation i det här var att narkosläkarna såg till att belägga dom fyra platserna på IVA. Deras uppfattning var att vi har fyra platser och dom belägger vi. De var oftast så att de inte var IVA patienter som låg där utan postoperativa patienter. Och så är det, att man från den medicinska professionen inte har accepterat detta med antalet platser.


I: Upplever du att protesterna blev mer påtagligt från IVA personalen under vissa tider, då det kunde vara lågfrekventerat med patienter på avdelningen?

Vi kan backa tillbaka till det jag sa tidigare. Hjärtavdelningens personal hade jämn beläggning, medan IVA var van att arbeta utifrån Ljungbymodellen som är ett schema. Periodvis kunde man ha väldigt låg beläggning och vissa helger hade man inga patienter alls. Tanken var att om IVA hade låg beläggnig skulle personalen där hjälpa hjärtsjukvården vilket man inte gjorde. Då ägnade sig personalen på IVA åt dom här aktiviteterna som att skriva artiklar, och skriva A4 sidor upp och ner för att argumentera mot beslutet. Dom använde den här tiden till sådana aktiviteter, medan hjärtsjukvården hade fullt upp med att få allt att gå runt. Dom var van att ha dom här perioderna att det kunde gå en hel helg utan att ah en enda patient, och då gjorde dom annat.

Individfrågor


I: Uppfattade du att det fanns personer som upplevde frustration och maktlöshet över beslutet att slå ihop avdelningarna?


Ja, framför allt den här gruppen på en 4-5 IVA-sköterskor. Några upplevde det så frustrerande att man har kvar tjänsten där, men arbetar på andra arbetsplatser.

I: Upplever du att någon personal på den nya avdelningen fått bär någon del av skulden för en del av problemen som uppstod?

Nej, fått bära skulden tycker jag inte. Däremot är det min uppfattning att det finns en eller två personer som har underblåst stämningen och om man varit väldigt rationell borde ha sökt sig någon annat. Dom har inte varit med i verksamhetens utveckling, utan istället skapat konflikter, och var det inte konflikter kunde dom lätt skapa en konflikt.


I: Upplever du att någon enskild person brustit i sitt arbete under förändringsarbetet?


Ja, det är ju en sorts illojalitet mot ett politiskt beslut om man agerar så här aktivt. Och då menar jag några få personer.


I: Tack för att du ställde upp på intervjun Jakob.


Tack själv.


Intervju: Marlene (2005-04-12)


Organisatoriska frågor

I: Hur upplevde du sammanslagningen av de två avdelningarna?


M: Fruktansvärt, där gick det inte att komma överens.


I: Hur länge var du med i processen?

M: Jag var med så pass långt att vi hann dra igång avdelningsmötena tillsammans. Avdelningarna var oerhört långt ifrån varandra. Där fanns det revirtänkande som var oerhört starkt. Där ville man inte släppa till något, och jag tror att dom avdelningarna kan ha varit förskonade från förändringar och hade svårt att sätta sig in i problemet.


I: Finns det någon inom organisationen som på ett orättvist sätt fått bära skulden för de problem som uppstått?

M: Ja, det kan jag nog tänka mig, att det blev någon person som fick skuld. I princip kan man ju säga att det var sjukhusdirektören och politikerna som fick bära skulden.


I: På vilket sätt då?


M: Öhm, det blev så att de högsta cheferna på sjukhuset som fick bära en hel del skuld, och då tyckte man på avdelningarna att dom inte förstod sig på verksamheten. De kan inte bli som dom tror att de ska bli, menade personalen. Patienter kommer att dö, det var det som hotade med hela tiden, om inte vi får fortsätta göra som vi har gjort tidigare. Jag upplevde som ett förtäckt hot mot dom bestämmande. Om vi inte får som vi vill kommer patienter och dö resonerade man ifrån den nya avdelningen.


I: Upplevde du att dessa farhågor var relevanta och riktiga i sammanhanget?


M: Ja visst, ja visst kan det göra det. Jag tror att det kan drabba oss som bor en bit ifrån sjukhuset. Nu pratar jag för mig själv som bor i en annan kommun. Avståndet blir längre till de andra sjukhusen. En kraftig ökad risk finns. Akuta blödningar är alltid en risk. Det är ju alltid tiden som gäller. Kommer man in snabbt till ett akutsjukhus har man större chans att klara sig. Jag tror inte att det har hänt något hittills, men visst, det kan hända. Javisst, en akut blödning kanske inte går att rädda pga. av avståndet till de andra sjukhusen. Att det inte finns resurser, och där man såg här på IVA, var att nu när man har två platser och dom är fyllda och det kommer in en patient med en blödning som dom inte kan ta emot. Man upplever då att det är för få personal och för få patientplatser.


I: Fanns det någon utredning eller liknande som personalen stödde sitt argument på?


M: Det var det här med antalet IVA platser. Narkosläkarna blåste upp IVA personalen också. Där vacklade även sjukhusdirektören och politikerna.


I: Om jag uppfattar dig rätt så upplevde du att det var sjukhusdirektören och politikerna som fick bära skulden för dom problem som uppstod?


M: Mm, ja, så var det. Jag upplevde att det var ett förtäckt hot, att om vi inte får göra som vi vill, kommer patienter att dö.


I: Uppfattar du att förändringsarbetet hanterats enligt gällande lagar och avtal?


M: Ja, det fanns en information, kontinuerlig information och den kanske var bristfällig i vissa delar, men sjuhusledningen visste inte heller hela tiden hur det skulle bli, utan hade kanske bara vissa riktningar och gå efter. Sen hur det fungera i praktiken, det kanske dom inte riktigt hade räknat ut heller. Ja, jag tycker ändå att informationen var rätt så bra med delaktighet och medbestämmande.


I: Anser du att det är något som du borde ha gjort annorlunda?

M: Det kanske man kunde ha gjort, men jag kan inte ge något exempel på det. Kanske, faktiskt så skulle jag önska att det fanns. Jo, men faktiskt så skulle jag kunna ge något exempel. Jag önskar faktiskt att det fanns någon med större erfarenhet av med det här med att slå ihop två vårdavdelningar. Och just det här med vrålakut sjuka patienter. Att det var någon som kunde styra lite fastare. Som hade mer på fötterna, som inte lät sig skrämmas av motsättningarna, och kunde styra ihop avdelningarna bättre.


I: Upplevde du att det fanns för lite kunskap om hur man hanterar stora organisatoriska förändringar?


M: Ja, man måste ju ha många bra egenskaper för att genomföra så stora förändringar. Dels att kunna slå ihop verksamheterna, men ändå göra det smidigt och ha en bra dialog med personalen samtidigt. Det finns fortfarande en hel del saker som inte fungerar på avdelningen efter så lång tid. Dom har olika schemasystem, och IVA har ett system som strider mot gällande kollektivavtal. Det är något som dom har fått genomdrivit av förra verksamhetschefen. Ingen i organisationen har vågat tagit tag i problemet.


Gruppfrågor


I: Hur upplevde du att rutinerna fungerade mellan personalgrupperna vid start?


M: Både ja och nej. Dom var ju inte ovänner så dom klöste ögonen ur varandra. Dom pratade med varandra men dom jobbade parallellt med varandra upplevde jag. IVA för sig och hjärtavdelningen för sig.


Det blev nog så att man tog åt sig vissa roller.


I: Upplevde du att det fanns ett revirtänkande mellan grupperna?


M: Jaa, absolut.

I: På vilket sätt då?


M: Å va svår fråga. Ja, IVA hade ju sina patienter, och hjärtavdelningen hade ju sina patienter, och det skötte man på olika sätt. Olika sätt att jobba på.

I: Fanns det uppbyggda rutiner för att man skulle samarbeta mellan grupperna?


M: Nä, nej man kom nog aldrig så långt. Jag var ju inte med hela tiden utan så fort den Jakob tog rollen som samordnare så hoppade jag av. Jag var bara med de första avdelningsmötena sedan tog Janne över. Man tog över sina egna rutiner och fortsatte med dom utan att skapa gemensamma rutiner. Det man kom överens om var i stort sett det fysiska som lokaler, förråd och lite sånt där.


I: Finns det någon av de två personalgrupperna som bär skulden till dom problem som uppstått?


M: Nej. Det fanns en viss vrånghet hos båda personalgrupperna. IVA personalen hördes mer, det var dom som skrev brev till alla möjliga, exempelvis chefer, politikerna och gick ut i tidningarna. Jag upplever att IVA - personalen upplever sig själv som viktig och oersättlig på något vis. Alla på IVA var inte så. Vissa var beredda på samarbete och kunde se möjligheterna i ett förändringsarbete.


I: Hur upplevde du behovet av att de olika grupperna visste vad de andra gjorde?


M: Det kan jag inte svara på, så långt var jag inte med. Jag har ju träffat personal efteråt, och efter jag blev bortkopplad. Jag har ju träffat personalen hela tiden och då har man hört att om det har varit tomt på IVA och hjärtavdelningen har haft jättemycket, väldigt mycket patienter, var personalen jag pratat med lite besviken på IVA personalen att dom inte kom och hjälpte till. Utan då kunde dom gå och städa något förråd eller göra något annat. Istället för att hjälpa till på morgonarbetet på hjärtavdelningen. Utan IVA kanske bara satt och väntade på att det skulle komma en IVA patient. De kanske stack i ögonen på ”dom andra.” Här sitter dom och vänta på en patient och vi har så mycket. Kan dom inte komma och hjälpa till, ungefär så tror jag att dom resonerade. IVA är ju så, väldigt fluktuerande. Ibland är det mycket och ibland är det lite, men det är ju IVA:s roll. Det går inte att styra över akuta patienter. De är ju lika på akuten också.


Individfrågor


I: Uppfattade du att det fanns personer som upplevde frustration och maktlöshet över beslutet att slå ihop avdelningarna?


M: Mmm, frustration?


I: Ja, både frustration och maktlöshet?


M: Jaa, man såg ju alla typer av människor, som blev arga, ledsna och förbannade, och vissa som inte sa något. Som resonerade de blir som det blir. Får jag jobba kvar så får jag, annars får jag göra något annat. Det är ju dom som blir förbaskade och irriterade som hörs. Dom som strävar emot hela tiden.


I: Upplever du att någon personal på den nya avdelningen fått bär någon del av skulden för en del av problemen som uppstod?

M: Både ja och nej. Politikerna har ju också ett jobba att sköta. Landstinget har inte mer pengar än så här och då är man tvungen att rätta sig efter detta. Det blir alltid någon som blir lidande. Sjukhusdirektören har ju också ett uppdrag och gör så gott han kan. På avdelningsnivå kan så var det främst på IVA som piska upp stämningen och skrek högt och skrev insändare, och skapade oro i arbetsgruppen under pågående verksamhet. Det vet jag att det fanns några i arbetsgruppen som ville ha arbetsro och fortsätta att jobba som vanligt, och inte engagera sig och bråka och ställa sig på tvären. Utan tyckte det var enbart jobbigt att fanns personer som gjorde så. Det fanns fortfarande oklarheter i beslutsgången som dom åberopade. I och med detta såg dom sin chans att kunna påverka. Ibland hjälper det att skrika och sparka för att få som man vill. Det som var problemet var antalet IVA platser som man bråkade över. Två eller fyra platser samt vilka patienter som skull hamn på IVA. Det är fortfarande oklart, tror jag.


I: Upplever du att någon enskild person brustit i sitt arbete under förändringsarbetet?


M: Nej; inte brustit, men sjukhusdirektören kunde också vara en besvikelse. Men jag kan inte säga att han brustit i sitt arbete. Alla har gjort så gott dom har kunnat.


I: Tack för din medverkan.


M. Är det slut nu?
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