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Abstrakt
Back, I. & Hörberg, A. (2009). En ordförandegrupps känsla av sammanhang. C-uppsats i
pedagogik. Institution för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle.
I den ekonomiska krisen som slår hårt mot industrin har fackföreningsordföranden och ledare
en utsatt position i tider av personalneddragningar på grund av minskade orderingångar.
Denna studies syfte är att undersöka en ordförandegrupps känsla av sammanhang och söka
faktorer som påverkar känslan av sammanhang. Detta görs genom intervjuer och enkäter. I
resultatet framgår att gruppens känsla av sammanhang är relativt högt trots hot och stress. En
viktig orsak till den höga känslan av sammanhang i gruppen är den höga meningsfullheten
och det sociala stödet gruppen har.
Nyckelord: KASAM, chefsroll, fackföreningsordföranden, hälsofrämjande, ledare, stress,

Back. I & Hörberg, A. (2009). A group of trade union leader’s sense of coherence Ccomposition in Education. Department of pedagogy, didactics and psychology. University of
Gävle
In the economic crisis which strikes hard against the industry, trade union chairmen and
leaders have vulnerable positions. In times when companies needs to reduce the number of
employees because of diminishing orders the organized labors get a large Burdon to help in
the process.
The aim of this study is to investigate a group of trade union leaders, find out their sense of
coherence, also known as SOC., and to look for health factors. The results of interviews and
questionnaires show that the sense of coherence in the group is on a relative high level in spite
of threat and stress. A main reason to this high sense of coherence in the group is that they
feel that their efforts are important and that they have support from the members.
Keywords. SOC, executive talent, trade union leader, health support, leadership, stress

Innehåll
1. BAKGRUND......................................................................................................................... 1
1.1. MÅENDE ........................................................................................................................... 1
1.2 KASAM ............................................................................................................................ 3
1.2.1. KASAMS mätbara värden ........................................................................................ 4
1.2.2. Krav kontroll stöd modellen ..................................................................................... 6
1.2.3. Kritik mot KASAM .................................................................................................... 7
1.3. STRESS OCH STRESSORER ................................................................................................. 8
1.3.1. Reaktioner på långvarig stress ................................................................................. 8
1.3.2. Stress i arbetslivet .................................................................................................... 9
1.3.3. Stresshantering ....................................................................................................... 10
1.4. LEDARSKAP .................................................................................................................... 10
1.4.1. Ledarroller ............................................................................................................. 11
1.4.2. Leda i förändringar ................................................................................................ 11
1.4.3. Reaktioner på utryck av känslor i förhandlingssituationer .................................... 12
1.5. ORGANISATIONSBESKRIVNING ....................................................................................... 13
2. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE ................................................................... 16
3. METOD ............................................................................................................................... 17
3.1. URVALSGRUPP ................................................................................................................ 17
3.2. VAL AV METOD............................................................................................................... 17
3.2.1. Grindvakt - Nyckelperson....................................................................................... 17
3.2.2. Intervju ................................................................................................................... 18
3.2.3. Enkät....................................................................................................................... 18
3.3. STUDIENS KRONOLOGISKA PROCEDUR ............................................................................ 18
3.4. UTFORMNING AV UNDERSÖKNINGSMETOD ..................................................................... 19
3.4.1. Urval av informanter till intervjuer ....................................................................... 19
3.4.2. Konstruktion av enkäten ......................................................................................... 20
3.5. GENOMFÖRANDET .......................................................................................................... 22
3.5.1. Genomförande och bearbetning av Intervjuerna ................................................... 22
3.5.2. Genomförandet och bearbetning av enkätundersökningen .................................... 23
3.6. REDOVISNING AV STUDIENS RESULTAT .......................................................................... 25
3.7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................ 25
4. RESULTAT ........................................................................................................................ 27
4.1. INTERVJURESULTAT MED EN NYCKELPERSON MED INSYN I ORDFÖRANDEGRUPPEN ........ 27
4.1.1. En beskrivning av ordförandegruppen ................................................................... 27
4.1.2. Att vara ordförande ................................................................................................ 27
4.1.3. Att byta tjänst ......................................................................................................... 28
4.1.4. Utbildning och arbetsklimat ................................................................................... 28
4.2. RESULTATET FRÅN INTERVJUERNA AV DE TVÅ ORDFÖRANDENA .................................... 29
4.2.1. Att vara ordförande ................................................................................................ 29
4.2.2. Stress och arbete .................................................................................................... 31
4.2.3. Återhämtning .......................................................................................................... 31
4.2.4. Framtiden efter ordförandeuppdraget ................................................................... 32
4.3. ENKÄTRESULTAT ............................................................................................................ 32
4.3.1 SOC och dynamiska samband i gruppen................................................................. 32
4.3.2 KASAM och ålder .................................................................................................... 33
4.3.3 KASAM och relationer ............................................................................................ 34

4.3.4 KASAM och yrke ..................................................................................................... 35
4.3.5 KASAM och distrikt ................................................................................................. 36
4.3.6 Sambandet mellan ideologi och KASAM ................................................................ 36
4.3.7 KASAM, Meningsfullhet med sitt uppdrag .............................................................. 37
4.3.8. KASAM och Tillit ................................................................................................... 37
4.3.9 KASAM och Stress ................................................................................................... 38
4.3.10. Arbetstider och stress ........................................................................................... 39
4.3.11 Hot och stress. ....................................................................................................... 40
4.3.12 Återhämtning ......................................................................................................... 40
4.3.13. KASAM, Team- och ledarskapsutvecklings kursen .............................................. 41
4.4. ENKÄTFEL ...................................................................................................................... 41
4.5. INFORMATION GENOM KOMMUNIKATION........................................................................ 41
4.5.1. Information under förbundsmötet .......................................................................... 41
4.5.2. Möten under förbundsmötet ................................................................................... 42
5. DISKUSSION ..................................................................................................................... 43
5.1. METOD DISKUSSION........................................................................................................ 43
5.1.1. Urvalsgrupp ........................................................................................................... 43
5.1.2. Val av metod ........................................................................................................... 43
5.1.3. Konstruktion av enkät............................................................................................. 44
5.1.4. Genomförande och bearbetning av enkäten ........................................................... 45
5.1.5. Resultats redovisning ............................................................................................. 45
5.1.6. Etiska överväganden .............................................................................................. 45
5.2. RESULTAT DISKUSSION ................................................................................................... 46
5.2. KASAM och dynamiska samband i ordförandegruppen ........................................... 46
5.2.1. SÖKA EFTER FAKTORER SOM KAN PÅVERKA ORDFÖRANDEGRUPPENS KÄNSLA AV
SAMMANHANG....................................................................................................................... 47
5.2.1.1. KASAM och ålder ................................................................................................ 47
5.2.1.2. KASAM och relationer ........................................................................................ 47
5.2.1.3. KASAM och uppdraget ........................................................................................ 48
5.2.1.5 KASAM och distrikt .............................................................................................. 50
5.2.1.6. Sambandet mellan ideologi och KASAM ............................................................ 51
5.2.1.8. KASAM och tillit.................................................................................................. 52
5.2.1.9. KASAM och stress ............................................................................................... 52
5.2.1.10. Arbetstider och stress ........................................................................................ 53
5.2.1.11. hot och stress ..................................................................................................... 54
5.2.1.12. Stress och informationsmottaglighet ................................................................. 54
5.2.1.13. Reträtt från uppdraget och risker att tänka på ................................................. 54
5.2.1.14 Återhämtning ...................................................................................................... 55
5.2.2. Undersöka om Team- och ledarskapsutbildningen har påverkat känslan av
sammanhang..................................................................................................................... 55
5.2.2.1. Sådant som talar för kursen ................................................................................ 55
5.2.2.2. Sådant som talar emot kursen ............................................................................. 55
5.2.2.3. återkoppling ........................................................................................................ 56
5.3. Sammanfattning av diskussionen .............................................................................. 56
5.3.1. Sammankoppling av syfte, metod och resultat ....................................................... 56
5.3.2. Sammanfattning ...................................................................................................... 57
REFERENSER ....................................................................................................................... 59
INTERNET REFERENSER ......................................................................................................... 62

Figur förteckning
Figur 1 Tibblins hälsokors, här illustrerat av Ida Back. .......................................................................... 1
Figur 2 Hälsa och vinst, här illustrerat av Ida Back ................................................................................ 2
Figur 3 Krav – kontrollmodellen ............................................................................................................. 7
Figur 4 Relationskarta för ordförandegruppen och de organisationer som berörs i denna studie. ........ 13
Figur 5 Arbetsordning ........................................................................................................................... 19
Figur 6 Avvikande mätvärde ................................................................................................................. 24
Figur 7 KASAM i ordförandegruppen N66/n59 ................................................................................... 32
Figur 8 SOC värdets dynamiska samband............................................................................................. 33
Figur 9 Ordförandegruppens åldersfördelning, medelålder 50år N62/n62 ........................................... 33
Figur 10 Ideologisk överensstämmelse. N66/62 ................................................................................... 36
Figur 11 Ordförandegruppens upplevelse av betydelsefullt uppdrag. N66/n61 .................................... 37
Figur 12 Tillit till företaget N66/62 ....................................................................................................... 37
Figur 13 KASAM och stress N66/n 59 ................................................................................................. 38
Figur 14 Känner du dig stressad N66/n62 ............................................................................................. 38
Figur 15 Mer än nog att göra N66/n62 .................................................................................................. 39
Figur 16 Hotad eller kränkt förtroendevald. N66/61 ............................................................................. 40
Figur 17 Släppa uppdraget på ledig tid.................................................................................................. 40

Tabellförteckning
Tabell 1 Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM (Antonovsky 2004 tabell 1 s. 43) ..... 4
Tabell 2 KASAM 13 i olika grupper ....................................................................................................... 5
Tabell 3 KASAM värde för män i olika åldrar........................................................................................ 6
Tabell 4 Ålder i ordförandegruppen med Larson och Kallenbergs (1996) årsindelning. ...................... 34
Tabell 5 KASAM Ålder i ordförandegruppen med Hendrix, Nilsson och Westman (2008) projekt
MONICA’s indelning. ........................................................................................................................... 34
Tabell 6, KASAM och antal vänner ...................................................................................................... 34
Tabell 7 KASAM och har du någon att anförtro dig åt ......................................................................... 35
Tabell 8, KASAM och uppdrag ............................................................................................................ 35
Tabell 9 KASAM och distrikt ............................................................................................................... 36

Bilagor
Bilaga 1 missivbrev intervju
Bilaga 2 intervjufrågorna
Bilaga 3 KASAM formulär 13 (Sense of Coherence)
Bilaga 4 informationsbrev
Bilaga 5 Power point presentation
Bilaga 6 Enkät med missivbrev, KASAM formulär 13 och av författarna tillagda frågor

Ordförklaringar
Central förhandling

När den lokala avdelningen inte kan förhandla fram ett gemensamt
beslut med företaget kan lokalavdelningen begära att frågan lyfts
till förbundet (organisation 3 i figur fyra) som då förhandlar med
motparten (organisation 4). Förhandlingarna kan även lyftas till en
högre nivå mellan organisation 1 och 2 (figur fyra).

Förbundet

Det fackförbund där studiens fackföreningsordföranden är
verksamma.

Förtroendevald

Medlem som är vald till ett fackligt förtroendeuppdrag som till
exempel ordförande.

Gruppen

Grupp av ordföranden vi studerat, även kallat ordförandegruppen.

Kvartil

Matematiskt värde som avgränsar de 25 procent största eller
minsta värdena.

N/n

Stort N står för antal tillfrågade. Litet n står för antal svarande som
fyllt i enkäten regelrätt.

Ordförande

En ordförande leder ett möte, sammanträde, förhandling och eller
en organisation.

Ordförandegrupp

Den riksomfattande grupp som representerar sin fackliga
lokalavdelning vid den aktuella fackföreningens förbundsmöten.
Den består vanligtvis av lokala fackföreningsordföranden.

SD

Standard Deviationer, står för standardvariation och syftar till hur
mycket resultaten varierar från genomsnittsvärdet

SOC.

Sense Of Coherence, på svenska Känsla av sammanhang förkortat
KASAM

Inledning
I media har det hävdats att fackligt aktiva känner av ett tuffare klimat där hot, kränkningar och
oro för sitt arbete, sin lön samt omplaceringar och mångfacetterade krav blir allt vanligare
(Dagens arbete, 2008). Detta bekräftades även av vår kontaktperson som tillsammans med sin
styrelse sett signaler på att personer från ordförandegruppen inte mådde bra i sin situation .
Därför bestämde vi oss för att studera denna ordförandegrupp inom LO-kollektivet just för att
de kunde befinna sig i en speciellt utsatt position.
Med hjälp av våra fackiga förkunskaper och en kontaktperson sökte vi bakgrundsmaterial om
fackföreningsordföranden och dess ordförandegrupp. Fackförbundsordföranden hinner sällan
med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid, arbetar ofta övertid och tar med sig arbete hem.
Fackföreningsordföranden har mångfacetterade roller i sitt uppdrag där olika krav från
arbetsgivare och medlemmar är vanligt förekommande. Stress utan möjlighet till återhämtning
kan ses som ett folkhälsoproblem på grund av den mängd symptom och sjukdomsföljder
forskare funnit i relation till långvarig stress (Socialstyrelsen, 2001). Det är en reaktion på inre
tankar och eller på miljön och vi använder oss av stress som en indikator på hur gruppen mår.
Vi valde att undersöka gruppens mående, utifrån hälsofrämjande begrepp och faktorer som,
stress och känsla av sammanhang, där hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet ingår.
Begreppen är relevanta då det finns klara samband mellan dessa, arbetsprestationens kvalitet
och individens hälsa. Fokus låg på att undersöka gruppens generella tillstånd och vad
individerna gör för att må bra. Med den kunskapen ansåg vi att det skulle finnas möjligheter
att hitta stärkande faktorer som kan förbättra hälsan både hos dem som redan mår bra och den
del av gruppen som inte fungerar optimalt i sina roller.
Det sociala klimatet är viktigt och i vissa fall avgörande för ett bra förhandlingsresultat.
När företag och fack har bra relationer där förtroende och tillit finns ger förhandlingarna
större fördelar för båda parter. Både fack och företag vill att företaget ska gå bra och har
gemensamma mål.
Denna studie kan vara intressant för personer som har tjänster där de har begränsat
handlingsutrymme och stort ansvar, till exempel politiker och chefer. Vi hoppas att vår studie
kan bidra med ny kunskap om hälsofrämjande faktorer och belysa problem som personer med
ledande uppdrag kan uppleva.

1. BAKGRUND
Vi har valt att dela upp vår bakgrund i tre avsnitt där informationen bygger på att den ska ge
en förståelse för den undersökta gruppen. I vissa fall blir beskrivningen biologisk på grund av
att kroppens fysiska reaktioner och den mentala hälsan påverkar varandra. Stress tas upp då
det påverkar den mentala och fysiska förmågan och på sikt måendet. Vi definierar roller som
gruppens medlemmar kan tänkas ha på grund av att det påverkar den subjektiva hälsan och
hantering av olika situationer. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av den undersökta
gruppen och angränsande organisationer.

1.1. Mående
Rydqvist och Winroth (2002) menar att det kan skilja mellan kroppslig och upplevd hälsa.
Författarna utgår från Tibblins hälsokors (Figur1). De anser att dimensionen sjuk och frisk
oftast definieras som kroppslig hälsa. Dimensionen mellan att må bra och att må dåligt
beskriver den upplevda hälsan. En person med en kronisk sjukdom kan bedöma sig som frisk
då sjukdomen för närvarande inte stör vardagen eller att de positiva delarna i individens liv är
större och betyder mer. I denna studie låg tyngden på den subjektiva hälsan där relationen
mellan att må bra och att må dåligt stod i centrum.

Figur 1 Tibblins hälsokors, här illustrerat av Ida Back.
Från ”Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion” av L-G. Rydqvist & J. Winroth, 2002, Farsta: SISU
idrottsböcker.

I WHO:s definition av hälsa från 1948 som används än idag är hälsa mer än frånvaro av
sjukdomar. Hälsa definierades som ett tillstånd av fullständig, fysiskt, mentalt och socialt
välmående och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet(WHO, 2008).
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Figur 2 Hälsa och vinst, här illustrerat av Ida Back
Från föreläsning Högskolan i Gävle den 08-03-31 av B. Halling

Hälsa i det här sammanhanget är viktigt, då det är grunden för alltings framgång och stress
kan erodera hälsan (föreläsning Bengt Halling högskolan Gävle den 08-03-31). Hälsan är
grunden för att de förtroendevalda ska fungera optimalt i sitt arbete. Hälsa och att må bra är
en förutsättning för att individen ska tillgodogöra sig kunskap och ha förmåga att använda den
effektivt. När individen har hälsa, kunskap och förmåga att arbeta effektivt påverkas vinsten.
(figur 2) Vinst i det här sammanhanget innebär att fackföreningsordförandena kan utföra sitt
uppdrag optimalt.
Hälsa är en viktig faktor. Grunden för svensk folkhälsopolitik är folkhälsoinstitutets elva mål
(Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Ett av dessa mål heter Ökad hälsa i arbetslivet. Där går det
att läsa att arbetet bör vara av sådan art att den anställde mår bra och kan kombinera arbetet
med familjeliv och fritid. Arbetsmiljön bör vara trygg och säker fysiskt, socialt och psykiskt. I
folkhälsomål fyra som behandlar hälsa i arbetslivet anses det vidare att den anställde bör ha
kontroll, delaktighet och inflytande över arbetet, hur det utförs och möjlighet att påverka
arbetstakt efter förmåga. Enligt Folkhälsoinstitutets målområde ett är delaktighet och
inflytande en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Brist på delaktighet, inflytande och
möjligheter till att påverka sitt liv är negativt kopplat till hälsa. Att vara trygg skapar hälsa
(Statens Folkhälsoinstitut, 2008).
Lazarus (1991) anser att individens välmående och hälsa påverkas av inställning och syn på
situationer som uppkommer i livet. Näswall, Sverke och Hellgren (1995) har funnit
indikationer på att individer som använder negativa tankemönster löper större risk för att
uppleva negativ påfrestning. Detta stämmer med De Lange, Taris, Kompier, Houtman och
Bongers (2004) studie vilka utifrån sitt resultat drar slutsatsen att den subjektiva det vill säga
den upplevda inställningen påverkar individens kontroll av sitt arbete. Människor vill ha
möjlighet att påverka och fatta beslut, använda sin förmåga att tänka och lösa problem i sina
arbeten (Maslash & Leiter, 1999). Selye (1958) ansåg att individens handlingar påverkar
hälsan mer än virus och bakteriesjukdomar.
2

1.2 KASAM
Antonovsky (2004) var en medicinsk sociolog som har arbetat med personer som suttit i
koncentrationsläger. I kontakten med dem reflekterade han över att många blev sjuka och dog,
men också att förvånansvärt många klarade sig igenom den tuffa upplevelsen. Ur de mötena
föddes hans funderingar över vad det är som gör att människor behåller hälsan trots svåra
prövningar. Att söka det friska är ett salutogent synsätt vilket betyder att fokus ligger på
faktorer som gynnar hälsa. Det är en annan synvinkel än det patogena som inriktar sig på att
söka orsaker till ohälsa (Antonovsky, 2004). Maslash och Leiter (1999) anser att hälsa främjas
och utbrändhet motverkas genom att gynna, engagemang och mänskliga värden. Det
salutogena synsättet är enligt Antonovsky (2004) inte bara andra sidan av myntet det patogena
synsättet, utan det ger en ny infallsvinkel som bidrar med nya perspektiv. Det salutogena
synsättet öppnar andra möjligheter för forskare att se på resultatet de analyserar vilket kan
generera frågor kring och strida mot tidigare antagna patogena hypoteser. Antonovsky (2004)
anser vidare att det salutogena synsättet får oss att söka faktorer som främjar en rörelse mot
det friska. Ur reflektionen kring den salutogena synvinkeln härstammar Antonovskys
begrepp: Känsla av Sammanhang som förkortas KASAM. KASAM innehåller tre
komponenter, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Meningsfullhet är den mest
centrala komponenten då den har störst inverkan på känslan av sammanhang. Begreppet
KASAM har använts sedan åttiotalet och har sitt ursprung i den salutogena inriktningen. Det
motsvarande internationella begreppet som används i vetenskapliga artiklar är Sense of
coherence även förkortat SOC. (Antonovsky, 2004).
En person som har en känsla av hög begriplighet förväntar sig att framtida stimuli är
förutsägbara. Är stimuli överraskande förväntas det att de är sorterbara och att de går att
förklara (Antonovsky, 2004). Hanterbarhet hos en individ definieras som hur denne upplever
att det finns resurser till förfogande för att möta de krav som ställs. Det kan vara personens
egna resurser eller resurser som individen litar på och förfogar över, till exempel, familjen,
kollegor, samhälle eller Gud. Med en hög känsla av hanterbarhet känner individen sig inte
som ett offer för omständigheterna. En person som upplever hög meningsfullhet hanterar
meningen med sitt emotionella liv och beslutar om energi är värt att investera i krav och
svårigheter. Meningsfullheten är begreppets motivationskomponent. Antonovsky (2004) fann
också att personer med högt KASAM pratar oftare om det som har betydelse för dem.
”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har
en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de stimuli som härrör
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga (2)
de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och
engagemang”.(Antonovsky: 2004, s. 41)
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1.2.1. KASAMS mätbara värden
Meningsfullheten är den viktigaste komponenten i KASAM då den ger individen motivation
och engagemang att söka efter förståelse och resurser. Utan en hög meningsfullhet blir en hög
begriplighet eller en hög hanterbarhet troligen kortvarig (Antonovsky, 2004). Han har gjort en
tabell som beskriver de dynamiska sambanden mellan komponenterna i KASAM (tabell 1).
Tabell 1 Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM (Antonovsky 2004 tabell 1 s. 43)

Typ

Begriplighet

Hanterbarhet Meningsfullhet

Prediktion

1

Hög

Hög

Hög

Stabil

2

Låg

Hög

Hög

Ovanlig

3

Hög

Låg

Hög

Press uppåt

4

Låg

Låg

Hög

Press uppåt

5

Hög

Hög

Låg

Press nedåt

6

Hög

Låg

Låg

Press nedåt

7

Låg

Hög

Låg

Ovanlig

8

Låg

Låg

Låg

Stabil

När alla värden är lika typ 1 och 8 så har de en hög eller låg grad av sammanhang men deras
mönster är stabilt. Typ 3 och 6 har en inneboende instabilitet då hög begriplighet och låg
hanterbarhet ger en press till förändring vars riktning beror på känslan av meningsfullhet. Typ
4 med en låg begriplighet och låg hanterbarhet men en hög meningsfullhet är enligt
Antonovsky (2004) den mest intressanta. Här kan man förvänta sig att finna ett stort mod och
ett djupt engagemang i att söka efter förståelse och resurser. Typ 5 som har en hög
begriplighet och hanterbarhet men en låg meningsfullhet kommer antagligen att förlora
begripligheten och tappa kontrollen över resurserna och därför är det en press nedåt. Typ 2
och 7 tror Antonovsky (2004) är ovanliga med sin låga begriplighet men ändå en hög
hanterbarhet. Begreppen begriplighet och hanterbarhet är kopplade till varandra. Begriplighet
kräver förståelse och kunskap för att individen ska hantera olika situationer. KASAM är
relativt stabilt över tid men är enligt Eriksson och Lindström (2005) mindre stabilt än
Antonovsky (2004) trott. Forskarna fann en stark koppling mellan hög KASAM, optimism
och självkänsla medan låg KASAM indikerade ett starkt samband med ångest och depression.
Maslash och Leiter (1999) fann att en persons känslor utövar inflytande på dess omgivning
vilket gör att en persons mående påverkar omgivningen. KASAM delas oftast in i tre nivåer:
låg, mellan och hög KASAM (Antonovsky, 2004). Larsson och Kallenberg (1996) anser att
de sociala och ekonomiska faktorerna ofta är överskattade i hälsorelaterad forskning och att
Antonovskys KASAM som på engelska kallas sense of coherence kompletterar och fyller ut
det som tidigare forskning saknat. Flera studier visar samband mellan ett högt KASAM och
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förmågan att hantera livsstress och fortsatt välmående. Personer med lågt KASAM har oftare
sämre hälsa. Personer med högre inkomster rapporterar högre KASAM. Sambandet mellan
KASAM och hälsa är högre hos kvinnor än män. Rygg, nacke skuldra, huvudvärk eller
migrän, nedstämdhet och rastlöshet är exempel på symtom som rapporteras oftare hos
personer med lågt KASAM (Larsson & Kallenberg, 1996). Ovanstående symtom definierar
Maslash och Leiter (1999), Kinman och Jones (2005) som symptom på långvarig stress.
Tabell 2 KASAM 13 i olika grupper

KASAM medelvärde (SD1)

Män har något högre KASAM än
kvinnor
Män

65.04

10.39

Kvinnor

64.02

11.36

Högre åldrar har högre KASAM.
värde

KASAM medelvärde SD
15 – 29år

62.74

10.28

30 – 49år

64.98

10.90

50 – 74år

65.24

11.18

Yrke

KASAM medelvärde SD
Arbetare

64.07

10.88

tjänstemän

65.47

10.34

Egen företagare

66.38

10.63

Antal vänner och KASAM värde

KASAM medelvärde SD
0 – 2st

59.90

11.14

3 – 5st

63.42

10.64

6 – st.

66.65

10.52

Not. Data i tabell 2 är från ”Sense of Coherence, Socioeconomic conditions and Health Interrelationships in a
nation-wide Swedish sample” av G. Larsson & K, O. Kallenberg, 1996. European journal of public Health, 6,
(3), 175-180.

1

SD står för standardvariation och syftar till hur mycket resultaten varierar från genomsnittsvärdet
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Tabell 2 ovan visar att män generellt har ett högre KASAM än kvinnor och att värdet ökar
med åldern. Det finns även ett samband mellan antalet vänner och KASAM. Undersökningen
är svensk och är utförd på 2000 individer representativt utvalda av Sifo. Något fler kvinnor än
män ingick i studien. Populationen var mellan 15-75 år och medelåldern är 44,2 år (Larsson &
Kallenberg, 1996). Det genomsnittliga KASAM värdet är lägre för arbetare än för tjänstemän
och är högst för egna företagare.
Tabell 3 KASAM värde för män i olika åldrar.

KASAM Värde 2004

KASAM mittvärde

Kvartil

N 1905

Alla

69

61 – 76

n1777

Män

70

62 – 76

n874

Kvinnor

68

60 – 75

n903

KASAM mittvärde

Kvartil

N

25 – 44 år

68

60 – 74

n303

45 – 64 år

71

63.75 – 77

n374

65 – 74 år

70

63 – 77

n197

KASAM värde ålder, Män

Not. Data i tabell 3 är från ”Sense of Coherence in Three Cross-Sectional Studies in Northern Sweden 1994,
1999 and 2004 Patterns Among Men and Women” av T. Hendrikx, M. Nilsson & G. Westman, 2008,
Scandinavian Journal of Public Health, 26, (4), 340–345.

Hendrix et al. gjorde en populationsstudie i norra Sverige1994 – 2004. Tabell tre visar deras
resultat från 2004 års studie som är baserat på 1777 personer.

1.2.2. Krav kontroll stöd modellen
Söderfeldt, M., Söderfeldt, B, Ohlson, Theorell och Jones (2000) har funnit att krav kontroll
stödmodellen och KASAM kan användas för att komplettera varandra. Theorell (2005) anser
att i det ideala arbetsförhållandet har individen resonabla krav och utrymme för att fatta egna
beslut. Motsatsen är ett arbete med höga krav och små eller inga möjligheter att påverka sin
situation. Balansen mellan krav och kontroll på arbetet påverkar hälsan. Personer med stort
beslutsutrymme har större möjligheter att prestera utöver och bortom sin utbildning för att
skapa nya hanteringsstrategier (Theorell & Karasek, 1990). Motsatsen till det är att personer
som inte har beslutsutrymme generellt har en sänkt förmåga att utveckla sig utöver sin
utbildning. I Folkhälsorapporten 2001 anses huvudtanken i kravkontrollmodellen vara att man
bara blir sjuk av stora mentala påfrestningar om individen samtidigt har små möjligheter att
påverka sin situation (Socialstyrelsen, 2001). Det betonas även att facket måste hålla ett öga
på medlemmarnas kravnivåer. I vissa situationer är det ”uppenbart att man har för få anställda
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för att klara av arbetsuppgifterna” (Socialstyrelsen, 2001, s. 69). Enligt Theorell (2005)
introducerade Karasek krav kontroll modellen 1979. Modellen är miljöbetingad och trots att
individer upplever samma situation på olika sätt går det att se organisatoriska sammanhang ur
en kollektiv synvinkel. Krav definieras som psykologiska och inkluderar både kvantitativa
(mängd) och kvalitativa (svårighetsgrad) krav. Theorell (2005) anser vidare att kontroll
inkluderar möjlighet till eget beslutsutrymme, utveckling av kunnande och förmågor för att ge
individen redskap för att fatta egna beslut.

Figur 3 Krav – kontrollmodellen
Från ” Psykosocial miljö och stress” av (red) T. Theorell, 2003 Lund Studentlitteratur.

Karasek och Theorell (1990) kompletterade de två huvuddimensionerna med en tredje
dimension (figur 3) som de kallade för stöd. Socialt stöd inbegriper stöd från arbetskollegor
och från överordnade (Theorell, 2005). Varje underdimension går att undersökas separat
vilket kan vara viktigt för att finna vilka faktorer som påverkar gruppen eller individen mest.
Socialstyrelsen (2001) har påvisat kopplingar mellan krav – kontroll- stöd- modellen och
hjärtkärlsjukdomar.

1.2.3. Kritik mot KASAM
Ett problem med ett högt mätvärde i KASAM formuläret var att det visade sig att 4 – 5
procent av dem som fick högsta poäng på nästan varje fråga hade en rigid KASAM
(Antonovsky, 2004). En individ med rigid KASAM har ett svagt själv, en svag identitet och
kan klamra sig fast vid en viss identitet. Detta kan ske till exempel med personer som tillhör
sekter där självet nedtrycks så att självet blir svagt. På så sätt kan individen finna en falsk
begriplighet och meningsfullhet i något som finns utanför dem själva. En sådan person kan bli
riktigt omskakad när verkligheten tränger sig på. För att kunna skilja en rigid KASAM ifrån
en stark KASAM behöver forskaren göra kvalitativa djupundersökningar.
Antonovsky (2004) definierar skillnaden mellan ett starkt KASAM och en rigid KASAM. En
individ med ett starkt själv och en stark identitet har en stark KASAM. Den som har ett svagt
själv och en svag identitet har en rigid KASAM, om denne i KASAM formuläret får mycket
höga poäng.
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Har individen en låg KASAM och får reda på det kan det ge en negativ hälsoeffekt (Eriksson
& Lindström, 2005). De rekommenderar inte att använda formuläret som ett screening
instrument. KASAM formuläret är inte användbart i situationer där de med de lägsta värdena
utsätts för riktade insatser.

1.3. Stress och stressorer
Edwards, Caplan och Van Harrison (1998) presenterar en definition av stress så att stress
skapas när miljö och person inte är kompatibla. När kraven överstiger individens resurser och
miljön inte kan tillgodose individens behov för att mobilisera tillräckliga resurser kan stress
uppkomma.
Selye (1958) såg stress som en allmän reaktion på olika påfrestningar. En generell mental och
fysisk uppladdning för att hantera sin omgivning. En stressor är något som får individen att
reagera och stressen är själva reaktionen. Att frysa mycket, oro för sina barn, satsa allt man
har på en prestation och att skålla sig i hett vatten definierar Selye som stress. Även cellerna
som blivit skållade i hett vatten blir stressade. Stress i sig behöver inte vara negativt och är
inte något som i alla situationer måste undvikas. Selye (1958) hävdar vidare att kroppens sätt
att reagerar på stress är likartat trots att situationerna skiljer sig åt.
Socialstyrelsen definierade stress genom användning av den medicinska kategoriseringen. Där
delades stress in i tre nivåer. Den första är det som framkallar stress och det är stressorer vilka
uppkommit i miljön. Sedan kommer personens förmåga att hantera den potentiella stressorn.
Den tredje och sista nivån är det fysiologiska beteendet och den psykologiska reaktionen. På
senare år har det framkommit att effekterna efter kortvarig och långvarig stress skiljer sig åt
(Socialstyrelsen, 2001).
Selye (1958) presenterade en teori för hur kroppen reagerar på påfrestningar och definierade
reaktionen i tre stadier. Den första heter alarmstadiet. I alarmstadiet gör sig kroppen redo att
försvara sig mentalt och fysiskt. Blodet ökar energitillförseln till de organ som är viktiga för
att kroppen ska kunna reagera fort. Skelettmusklerna får större blodtillförsel medan organ som
matsmältning får mindre energi. Blodet koagulerar också lättare. En varelse kan inte befinna
sig i alarmstadiet under en längre tid. Det andra stadiet kallas för motstånd (Selye, 1958). Där
sker försvar och reaktioner för att övervinna händelsen och strävan efter att återgå till
normaltillstånd. Sker inte detta tillräckligt snabbt minskar förmågan att förvara sig, resurserna
för att kunna anpassa sig tar slut. Selye (1958) hävdar vidare att det kan leda till stadium tre
vilket är utmattningsstadiet.

1.3.1. Reaktioner på långvarig stress
”Det torde finnas samband mellan stressfyllda livssituationer och så gott som alla våra
folksjukdomar” (Folkhälsorapport 2001 s 61 kap 3). Signaler som kan tyda på en för hög
stressnivå är urholkning av engagemang i arbetet, urholkning av positiva känslor och
oförenlighet mellan individ och arbete (Maslash & Leiter 1999). Forskarna anser vidare att
följden av långvarig och omfattande stress kan orsaka huvudvärk, mag- tarm- sjukdomar, högt
blodtryck, muskelspänning och kronisk trötthet. Lazarus (1999) anser att psykologisk stress
kan orsaka magsår. När påfrestande situationer pågått under en längre tid och kroppen under
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den tiden prioriterat att producera hormoner som är viktiga i alarmstadiet blir det underskott
på andra hormoner (Selye, 1958). Till exempel blir könskörtlarna mindre aktiva. Magtarmkanalen är även den känslig för allmän stress. Irritation och oro i matsmältningsorganen
kan förekomma vid alla former av emotionell stress. Sår i magen och tolvfingertarmen
uppkommer oftare hos människor vilka inte fungerar och passar in i sina arbeten och är mer
eller mindre konstant oroliga. Selye (1958) berättar vidare att under krig kom många för vård
några dagar efter kraftiga bombanfall, de var inte fysiskt skadade men hade utvecklat
blödande magsår. ”Vi skall lära oss att tänka att det kan vara fysiska och psykosociala
faktorer i förening, som kan medföra risk för sjukdom” (Socialstyrelsen, 2001, s. 67)
Stress påverkar våra tankeoperationer. Koncentrationsförmågan, förmågan till logiskt
tänkande och förmågan till alternativt tänkande försämras vid långvarig eller hög stress. På
det känslomässiga planet förekommer en rad starka reaktioner som ångest, vrede, sorg och
depression. På handlings- eller beteendeplanet förekommer bland annat oro, rastlöshet eller
till och med ihållande passivitet (Bunkholdt, 2007). Informanter i Kinman och Jones (2005)
studie ansåg att stress försvagade den kognitiva funktionen. Förmågan att få perspektiv och
eller att tänka logiskt. ”Stress is being unable to concentrate very well on what you are doing’’
(Kinman och Jones, 2005, s. 109).

1.3.2. Stress i arbetslivet
Kinman och Jones (2005) fann att en grupp individer som ansåg att arbetsstress var avgång
eller avfärd från fysiskt välmående. Symptom som kunde uppkomma av den stressen var
huvudvärk, ryggvärk, matsmältningsproblem och ökat blodtryck. Maslash och Leiter (1999)
hävdar att i allmänhet anses stress vara individens ansvar och problem. När Kinman och Jones
(2005) undersökte individers syn på stress beskrev de flesta informanterna initialt stress på
arbetet som något negativt. När forskarna därefter frågade om stress nödvändigtvis var dåligt
blev svaret att en viss mängd stress är oundvikligt, medan några indikerade att stress på
arbetet kunde ha positiva resultat. Det föreslogs att upplevelse av arbetsstress kunde driva
anställda att implementera nödvändiga livsstilsförändringar då de blev tvungna att reflektera
över vad de behövde prioritera.
Om personer börjar bli utmattade drar de sig undan psykiskt och fysiskt. Omgivningens stöd
kan minska vilket kan leda till minskat stöd och därmed försämrad problemhanteringsförmåga
(Maslash & Leiter, 2005). Uppgifter som kräver engagemang och kreativitet blir svåra eller
omöjliga att genomföra. Jex och Elacua (1999) fann att de medverkande med hög kontroll
rapporterade lägre påfrestning. En individ med upplevd kontroll av sina arbetsuppgifter kan
sannolikt arbeta effektivare än en person som upplever att denne saknar kontroll (Maslash &
Leiter, 1999).
Kinman och Jones (2005). menar att chefer och anställda kan ha olika syn på ansvar.
Informanter med chefsposition ansåg att stress var individens ansvar medan anställda utan
chefsposition ansåg att stress var något som skulle hanteras gemensamt. Siegrist (1998) har
skapat en ansträngnings – belöningsmodell för att beskriva grunddrag i arbetets stressorer.
Den går ut på att individen kan klara hög påfrestning om belöningen är tillräcklig. Belöningen
kan vara pengar, social status eller förbättrad självkänsla. Siegrist (1998) fann också att när
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det finns en tillräcklig balans mellan belöning och ansträngning ökade chanserna att behålla
sin hälsa. Näswall et al. (1995) fann att osäkerhet på jobbet var relaterat till klagomål på den
mentala hälsan. Kinman et al. anser att osäkerhet är en stressor.
Avslutad påfrestning och ett väl utfört arbete underlättar sömn (Selye, 1958). Går det inte att
avsluta spänningen eller att den sträcker sig över eftermiddagen fram emot kvällen kan
mängden hormoner i blodet som framkallar stressen bli så pass höga att det blir svårt att sova.
Selye liknar det tillståndet vid en Fenedrintablett vilken gör att man blir pigg. Sömbrist skapar
trötthet och gör att arbetet blir svårare och individen måste anstränga sig mer. Det gör att man
måste ta i extra hårt för att klara av arbetet under dagen, vilket resulterar i förhöjda
stressnivåer som kan generera ännu en sömnlös natt. Selye (1958) anser vidare att sömnlöshet
i sig självt är en betydande stressor.

1.3.3. Stresshantering
Selye (1958) påpekar att människan är skapad för variation. Dagens arbeten är i hans
synvinkel ofta monotona och inte uppdelade i den variationsmängd som gör att vi mår bra. Att
variera sina uppgifter är något han anser vara viktigt. Inte endast planen för dagen utan hela
livsplanen ska färgas av variation. Han tycker inte heller det är lämpligt att ta tag i
arbetsuppgifter när du är trött. Då är det lätt att fastna i tankesnår som kan malas natten
igenom, vilket gör att sömnen blir lidande. Det är viktigt att stress avslutas under dagen. Selye
(1958) hävdar vidare att oro som inte går att avsluta under dagen gör att det blir svårt att sova
på grund av de hormoner som finns i kroppen.
Levi (2005) Behandlar stresshantering och definierar ett sätt att hantera situationer som kan
skapa stress på det här sättet:
•

Eliminera eller modifiera den stresskapande situationen. Till exempel flytta individen
från den. Ge rätt sko till rätt fot.

•

Justera skon. T.ex. anpassa den sociala situationen individuellt.

•

Stärk personens stresstålighet med t.ex. fysiska övningar, meditation eller avslappning
och socialt stöd.

1.4. Ledarskap
Ledare som ska utöva hälsofrämjande ledarskap måste må bra själva (Österblom, 2003).
Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette och Ahlborg (2007) studerade en grupp chefer som arbetade i
en organisation under förändring. I den gruppen definierades kvalifikationer som en duktig
chef äger som förmåga att hålla sig inom budget, möta produktionskrav, och behålla en stabil
bemanningssituation. En duktig chef upplevde sig tvungen att hinna med alla uppgifter.
Undvikande av vissa uppgifter för att hinna med var inte ett alternativ. Skagert et al. (2007)
fann också att ansträngningen som krävdes för att klara av alla uppgifter i vissa fall
genererade känslor av ensamhet, bristande stöd och förtroende. Van Knippenberg B och Van
Knippenberg, D (2005) fann att ledare som är självuppoffrande får sina anställda att arbeta
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effektivare. Lyness och Judiesch (2008) kom fram till att chefer som ansågs ha balans mellan
arbetsliv och fritid uppfattades ha större potential.
Erez, Misangyi, Johnson, LePine och Halverson (2008) fann i sin studie indikationer på att
grupper som leddes av karismatiska ledare blev påverkade av dem på ett positivt sätt.
Ledarens hanterig av rättvisa påverkar de anställdas upplevda status om de starkt identifierar
sig med gruppen (Van Dijke & De Cremer, 2008). När individen starkt identifierar sig med
kollektivet, men kollektivet inte är så pålitligt och korrekt som individen förväntar sig, blir
denne besviken (De Cremer, Van Knippenberg, Van Dijke, & Bos, 2006). Sådana känslor kan
leda till hämndaktioner. Ledare som agerade ut systematisk rättvisa var positivt kopplade till
identifiering med organisationen och tillit. Tillitsbaserad påverkan ökade relationen mellan
organisationen och ledaren (De Cremer, Van Dijke, Bos, 2006). Lau och Liden (2008) fann
att medarbetare har större förtroende för de kollegor i gruppen som har chefens stöd. Drivande
chefer värderades som mer maktfullkomliga än ledare som inte drev på sina anställda och de
anställda var mer accepterande om resultatet av strategin var god (De Cremer, 2007).

1.4.1. Ledarroller
Valda ledare visade sig känna mer socialt ansvar än både tillsatta ledare och bundsförvanter
(De Cremer, & Van Dijk, 2008). De Cremer och Van Dijk (2005) fann att chefer tar mer av en
gemensam resurs än vad som kan anses vara deras del som jämlikar på grund av att de
upplever sig ha rätt till det. Legitima ledare tog mer av gruppens gemensamma resurser än
icke legitima ledare. Skagert, et al. (2007) fann två ledarstilar som påverkade chefers
beteenden på och utanför arbetet. Antingen identifierade sig cheferna med eller distanserade
sig från sin ledarroll. Chefer vilka identifierar sig som ledare stängde av intryck, sociala
relationer och aktiviteter kopplade till krav för att återhämta sig från arbetsstress. De ansåg sig
själva vara ansvariga för balansen mellan arbetskrav, bibehållen mental hälsa och
arbetsförmåga. För dem var aktiv hantering av problem och sökande efter lösningar och
förbättringar av den psykologiska arbetsmiljön hjälpsamt. Skagert et al. (2007) fann också att
ledare vilka distanserade sig från sin arbetsroll återhämtade sig från arbetsstress genom ett rikt
socialt privatliv. De tog hjälp av aktiviteter med andra människor vilka hjälpte till att stänga
av arbetet för att försäkra sig om att livet var mer än arbete. De har ofta en flyktplan vilket
inkluderade nytt jobb eller möjlighet att återgå till ett tidigare arbete. Fanns flyktvägen öppen
hade ledaren lättare att acceptera arbetsförhållandena. Prestigen i ledarskapet blev mindre.
När konflikten mellan den egna värdegrunden och organisationen blev för stor protesterade
eller avgick de distanserade cheferna (Skagert et al. 2007).

1.4.2. Leda i förändringar
Köpsén (2008) påvisar problem som kan finnas vid inlärning i en organisations styrelse när en
styrelse utan tidigare erfarenheter och kunskaper tar över verksamheten. Styrelsen och dess
ledamöter befinner sig då ofta i nya situationer. Dessa kan generera oro och tvivel när
styrelsen försöker finna handlingsalternativ. Vanor och rutiner som möjliggör ett tryggt och
stabilt anpassat lärande saknas i exemplet. Arbetslivets komplexitet ställer idag höga krav på
kunskaper hos de fackliga representanterna och det krävs ett multikontextuellt lärande för att
de på ett meningsfullt sätt ska kunna delta i de olika situationer som ett fackligt uppdrag
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innebär. Köpsén (2008) skriver vidare att den facklige skall fungera både som medarbetare,
fackstyrelseledamot, facklig representant i bolagsstyrelse och i samspel med arbetsgivaren.
När det ofta dyker upp oförutsägbara omständigheter upplevs kontrollen som låg (Skagert et
al. 2007). Oron i gruppen ökade på grund av förändringar i samhället och
personalnerdragningar. Neddragningarna skapade fler arbetsuppgifter till personal som fick
behålla jobbet. Chefernas strategi för att hantera de ständiga förändringarna var att strukturera
arbetet. Struktureringen minskade eventuellt negativa konsekvenser av
personalneddragningarna. Ibland jobbade cheferna övertid för att åstadkomma den önskade
strukturen. Att ha arbetet strukturerat minskade stressen och ökade effektiviteten, och även
bemanningssituationen blev mer stabil. En annan strategi var att ignorera uppgifter och
hoppas på att de löste sig ändå vilket ibland var fallet. Att försöka skapa en stödjande tillitsfull
miljö och ett säkert arbetsklimat var ett sätt att stabilisera bemanningen för att minska
stressen. Skagert et al (2007). fann vidare att ledare upplevde att de behövde vara lojala med
både högre chefer och anställda i organisationsförändringen. De arbetade med att stärka sin
sociala ställning åt båda hållen i hierarkin för att få mer utrymme i sina förhandlingar. De var
medvetna om att sådana strategier möjligtvis tog resurser från avdelningar med svagare ledare
vilka egentligen behövde resurserna mer. Ledarna tog ansvar för tunga uppgifter för att
skydda sina medarbetare åt båda hållen i hierarkin. Att göra på det sättet skapar en
psykosocial påfrestning. Det finns en konflikt mellan att vara lojal mot organisationen och att
gå emot sina värderingar vilket gav begränsat beslutsutrymme. Konflikten hanterades genom
att separera sina egna åsikter från överordnades åsikter vid kommunikation med
underordnade. Skagert et al (2007). upptäckte också att belöningar i form av fika och andra
små favörer upplevdes som viktigt för det sociala stödet och för ledarens trovärdighet. Att
leda i ständig förändring med bibehållen trovärdighet var förenat med känslor av ensamhet,
otillräcklighet och frustration. Upplevt ledarskap, krav med litet stöd, begränsat
beslutsutrymme och etiska dilemman gav en arbetsrelaterad stress. Cheferna använde olika
strategier för att hantera stressen som skapades av de ständiga förändringarna. Socialt stöd,
diskussion av problem, att få kreativ kritik, motivation och att få höra att de var duktiga var
viktigt. Skagert et al. (2007) fann även att det inom organisationen hjälpte att komma överens
om en gemensam ambitionsnivå.

1.4.3. Reaktioner på utryck av känslor i förhandlingssituationer
Van Dijk, Van Kleef, Steinel och Van Beest (2008) genomförde en studie om hur känslor
påverkar resultaten i förhandlingar. De kom fram till att där förhållandena är tydliga och båda
parter har all information är det förmånligt för resultatet att visa aggressiva känslor. När
informationsförhållandet är otydligt är förhållandet det motsatta. En arg motståndare får oftare
mindre eller fel information än en trevlig motståndare. Rädsla för konsekvenser kan göra att
en förhandlare ger efter för en arg motpart som då får en större vinst. Arga motståndare
tillskrivs större begränsningar vid förhandlingar än trevliga. Om förhandlingssituationen
tillåter eller kräver utbyte av information, är chansen större att motparten använder sig av att
ge inkorrekt information som en strategi, för att aktivt reducera motpartens möjligheter om
denne agerar på ett aggressivt sätt. Van Dijk et al. (2008) Studie resultat indikerade att ilska är
negativt för kommunikation.
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1.5. Organisationsbeskrivning
LO – Organisation 1

Svenskt Näringsliv – Organisation 2

LO består av flera
medlemsorganisationer, bland
annat det förbund vi undersöker,
här kallad Organisation 3

Föreningen Svenskt näringsliv består av flera
arbetsgivarorganisationer bland annat
Organisation 4 som är motpart till det
fackförbundet inom vilket vi gör vår studie

Ordförandegruppen
vi undersökt

Det lokala företag där
fackordföranden och
medlemmarna arbetar

Ordföranden
Den lokala
fackföreningsavdelningen

Figur 4 Relationskarta för ordförandegruppen och de organisationer som berörs i denna studie.

En kort beskrivning av de olika organisationerna som finns i figur fyra följer nedan.
Organisation 1
Landsorganisationen i Sverige eller LO som de normalt kallas är en sammanslutning av 15
olika fackförbund med 1,7 miljoner medlemmar (a, Landsorganisationen, 2008) Vår studies
ordförandegrupp tillhör ett av dessa femton fackförbund. LO förhandlar om löner, arbetsmiljö
och arbetstider med motparten Svenskt näringsliv (organisation 2) på central nivå.
Organisationen har ett klart politiskt ställningstagande och de fackliga avdelningarna inom
LO skall verka politiskt. Organisationen stöder det socialdemokratiska partiet. De anser att
fackligt och politiskt engagemang kan förändra deras vardag (Landsorganisationen Sverige,
2008).
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Organisation 2
Föreningen Svenskt näringsliv består av anslutna organisationer av företag, medlemsföretag
och är anslutna genom att de tillhör en ansluten organisation (Svenskt Näringsliv, 2006).
Syftet är att sammansluta Sveriges verksamma företag och att verka för fri
företagsverksamhet och en väl fungerande marknadsekonomi. Informera om
företagsverksamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd samt verka för ett
gynnsamt företagsklimat.
Organisation 3
Organisationen är ett LO anslutet fackförbund vars motpart i förhandlingar är Föreningen
Sveriges Skogsindustrier (organisation 4). Alla medlemmar är organiserade i olika
avdelningar (Pappersindustriarbetareförbundet, 2007). Varje avdelning är representerad av sin
ordförande eller vice ordförande i ordförandegruppen som träffas två gånger per år, detta
möte kallas även för förbundsmötet. Första halvåret 2008 tappade förbundet 652 medlemmar drygt 3 procent av medlemskåren (Dagens Arbete, 2008). Den 30 juni i år uppgick antalet
medlemmar till 20509. Under 2007 försvann 1504 medlemmar och mellan åren 1987 - 2007
tappade förbundet 43 procent av medlemskåren
”Förbundet ska verka för en samhällsförändring på demokratisk socialistisk grundval.
Samhällsförändringen innebär jämställdhet mellan kvinnor och män, social rättvisa, generell
välfärdspolitik och full sysselsättning. Förbundet samarbetar med arbetarna i andra länder.
Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i företagen och i samhället.
Förbundet ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö,
samt för inflytande, utbildning och utvecklingsförhållanden för medlemmarna”. (Svenska
pappersindustriarbetarförbundet; 2007, §2,s. 7)
Förbundet ska även verka för en god sysselsättning bland medlemmarna (Svenska
pappersindustriarbetarförbundet). I sitt uppdrag skall ordföranden representera sin avdelnings
medlemmar vid förhandlingar gentemot företaget och representera avdelningen på
förbundsmöten (Pappersindustriarbetareförbundet, 2007). Ordföranden har huvudansvaret för
att den lokala avdelningen och dess verksamhet följer stadgarna och dess intentioner.
Exempel på hur den fackliga arbetsmiljön kan vara ser vi i tidningen Dagens Arbete (2008).
Där skrivs i sju av de 13 första sidorna med stora rubriker om ett tufft arbetsklimat, att
fackligt aktiva sparkas och trakasseras, att de är utsatta och känner sig jagade. Kränkningar
blir vanligare, fackliga omplaceras och får lägre lön (Dagens Arbete, 2008). Ferrada-Noli
(2008), professor inom folkhälsovetenskap med inriktning mot epidemiologi hävdar att
okritiskt sprida material med informationen att människor bör oroa sig, kan i sig orsaka oro.
Detta kan enligt honom öka ohälsan.
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Organisation 4
Organisationen är den arbetsgivare- och branschorganisation som tecknar avtal med det
fackförbund som ingår i vår undersökning (Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2004).
Medlemskap i föreningen kan tecknas av företag inom branschen. Organisationen är medlem i
föreningen Svenskt näringsliv (organisation 2 ovan). Föreningens ändamål är att stärka den
svenska skogsindustrin och främja de ingående företagens gemensamma intressen i
arbetsgivarfrågor, branschrelaterade och näringspolitiska frågor. Föreningen företräder
medlemmarnas intressen inför stadsmakten, myndigheter, organisationer, EU-organ och andra
internationella organ. Medlemsföretag i föreningen ingår även i föreningen Svenskt näringsliv
och är därmed skyldiga att även följa dess stadgar.
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2. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE
Sveriges ekonomi går in i en lågkonjunktur (Konjunkturinstitutet, 2008). Det börjar märkas på
arbetsmarknaden med minskat antal lediga jobb och ökade varsel (Privata affärer, 2008).
Arbetslösheten stiger framförallt inom industrin (LO tidningen, 2008). Industrin drabbas på
grund av att konjunktionen går ner. Detta bekräftas av TT enligt tidningen Privata affärer som
hävdar att antalet varsel om uppsägningar ökat med 60 % under perioden januari till juli
jämfört med samma period 2007.
De fackligt aktiva lever i en vardag där de måste ta många strider för att deras arbetskamrater
ska få behålla jobben. Inte heller deras arbeten går säkra (Dagens Arbete, 2008) trots att inte
företaget får avskeda fackliga förtroendemän. Fackordföranden har press från flera håll och
deras fackliga tidning minskar inte oron. I juni innehöll en stor del av tidningen Dagens
arbetes första 13 sidor rubriker som handlade om att det blev tuffare för fackligt aktiva.
Vår uppdragsgivare hade genom samtal fått indikationer på att vissa fackordföranden hade det
svårt. Därför ville han veta om det var fler än de som kontaktade honom som hade problem.
Han fick även antydningar om att det fanns behov av en ny utbildning som liknande den som
hållits tidigare. Vårt uppdrag blev att undersöka hur medlemmarna i ordförandegruppen
mådde nu och om Team- och ledarskapsutbildningen påverkat gruppens mående.
Vi har valt att: Undersöka en ordförandegrupps känsla av sammanhang och söka faktorer som
påverkar känslan av sammanhang.
1. Mäta ordförandegruppens känsla av sammanhang
2. Söka efter faktorer som kan påverka ordförandegruppens känsla av sammanhang
3. Undersöka om Team- och ledarskapsutbildningen har påverkat ordförandegruppens
känsla av sammanhang.
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3. METOD
Här nedan beskrivs vilka som studerats samt vilka instrument som använts för att besvara
frågeställningen.

3.1. Urvalsgrupp
Gruppen som valts för studien består av valda representanter från fackförbundets
lokalavdelningar och förbundsstyrelsen. Gruppen benämns vanligtvis som
ordförandegruppen. Majoriteten av dessa representanter har uppdraget ordföranden eller vice
ordföranden i den lokala fackavdelningen (Pappersindustriarbetarförbundet, 2007). Deras
medverkan i studien skedde under ett av deras ordinarie förbundsmöten. Till förbundsmötet
var 86 personer anmälda varav 66 stycken var närvarande under förbundsmötet. Resultatet av
deras medverkan har hanterats på ett konfidentiellt sätt enligt (Vetenskapsrådet, 2008). Detta
innebär att vi kan vara medvetna om de medverkandes identitet men vi hanterar materialet så
att en identifiering försvåras.

3.2. Val av metod
Här nedan kommer en presentation av vårt metodval. I denna studie har vi använt oss av två
instrument, intervju och enkät.

3.2.1. Grindvakt - Nyckelperson
En grindvakt är en person som gör det möjligt för intervjuare att få kontakt med personer som
önskas för intervju (Dahmström, 2005). Samtalet med grindvakten om gruppen var enligt
Dahmström (2005) en ostrukturerad intervju.
Vi har fått tillgång till gruppen vi ville studera genom en person med insyn i
ordförandegruppen. Denna person har gett oss kunskap om gruppen och varit ett stöd. Cohen,
Manion och Morrison (2007) definierar en grindvakt som den som ger forskaren tillgång till
den grupp som forskaren vill studera. I grindvakter kan forskaren finna en sponsor som ger
tillgång till gruppen och ett stöd. Grindvakten kan hjälpa till, vara ett bra bollplank och i
diskussioner ge information. Cohen et al. anser vidare att det kan finnas svårigheter med
grindvakter. Grindvakten kan kontrollera forskarens möjligheter och kan underlätta eller
försvåra åtkomsten till gruppen. Vi upplevde det som att vår grindvakt underlättade och
hjälpte till när han kunde. En grindvakt kan även styra forskningens inriktning genom att valla
forskaren i en viss riktning (Cohen et al. 2007). Vi fick uppdraget att undersöka gruppens
mående och upplever inte att vår grindvakt försökt valla forskningen åt något håll.
Ett annat problem kan vara att grindvakten kan vilja undvika vissa ämnen eller kontrollera
risker (Cohen et al. 2007). Enkätens frågor baseras på bakgrunden, de uppgifter vår grindvakt
lämnat oss och två intervjuer. Det gör att om han velat dölja information hade den kunnat
dyka upp ändå om det varit tunga ämnen. Cohen et al. (2007) anser vidare att restriktioner
från grindvakten gör att tillgången till gruppen blir blockerad eller villkorsbaserad.
Grindvakten kan ha andra syften än forskaren och kan vilja påverka resultat eller kräva något i
utbyte mot tillgången till gruppen. Vi har inte upplevt några restriktioner från vår
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kontaktperson, inte heller att denne ställt villkor för att vi skulle få genomföra vår forskning.
Cohen et al. (2007) anser också att forskaren kan behöva påminna grindvakten att denne inte
kommer att ha tillgång till det råmaterial som forskaren samlar in. Vår grindvakt var
medveten om detta utan att vi behövde påminna honom. Trost (2005) använder benämningen
nyckelperson i stället för grindvakt som gate keeper ofta översätts till. Fortsättningsvis
används benämningen nyckelperson då det upplevs som mer neutralt.

3.2.2. Intervju
Vi valde att använda oss av strukturerade intervjuer (Trost, 2005). Det fanns förberedda frågor
till intervjuerna. Informanten fick styra samtalet och på så sätt frågornas ordningsföljd. Vid
behov användes följdfrågor. Dahmström (2005) anser att intervjuer kan vara nödvändiga för
att svaren ska bli tillräckligt utförliga och få hög kvallitet. Vid besöksintervjuer går det att få
svar på fler och krångligare frågor än vid enkäter (Dahmström, 2005). Intervju kan även
användas som komplement till andra metoder. ”Anonymitetsskyddet för känsliga frågor kan
förstärkas” (Dahmström, 2005, s. 95) och ”öppna frågor kan lättare besvaras” (Dahmström,
2005, s. 95). Nackdelarna med intervjuer är att det är ”Dyrt och tar lång tid” (Dahmström,
2005, s. 95) och ställs frågor som berör prestigeladdade ämnen finns risken att informanten
överskattar sina handlingar. En risk är även så kallade minnesfel, att informanten i minnet har
förändrat värdet på det beskrivna (Dahmström, 2005). Intervjuernas huvudsyfte var att ge
underlag till enkätfrågorna (se punkterna 4.2 och 4.3). Informanternas beskrivning av sin
ordföranderoll, tankar kring sitt uppdrag och erfarenheter bidrog med frågeställningar till
enkäten som gruppen senare skulle besvara.

3.2.3. Enkät
Den subjektiva känslan av sammanhang mättes med hjälp av en gruppenkät. Denna metod
registrerar enligt Antonovsky (2004) snabbt även mindre svängningar i välmående och ohälsa.
Detta då metoden fångar upp ohälsa som inte leder till sjukskrivning eller läkarbesök .
Dahmström (2005) anser att gruppenkäter bidrar till att undersökningar kan göras billigt och
snabbt. En nackdel med gruppenkäter är att resultatet kan påverkas av gruppledarens
inställning.

3.3. Studiens kronologiska procedur
Med hjälp av bakgrundsinformation, information från vår nyckelperson och utifrån stöd från
intervjuer av medlemmar i gruppen skapas en enkät. Enkäten skulle fyllas i vid ett
förbundsmöte för fackförbundet i november 2008.
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Figur 5 här nedan illustrerar arbetsordningen i vårt arbete.
Personlig kommunikation med
uppdragsgivare

Intervjuer med två ur ordförandegruppen

Enkätundersökning på ordförandegruppen och
muntlig kommunikation där.

Resultat

Figur 5 Arbetsordning

3.4. Utformning av undersökningsmetod
Med stöd av bakgrundsinformation gjordes en ostrukturerad intervju med vår nyckelperson
för att få ytterligare information om gruppen. Denna information användes till strukturerade
intervjuer med två stycken från ordförandegruppen. Intervjuerna gjordes för att få information
om gruppen inför utformandet av enkäten.
Intervjuer gjordes då det saknas relevant skriftlig dokumentation om hur det är att vara en
facklig ordförande.

3.4.1. Urval av informanter till intervjuer
Informanterna valdes utifrån två variabler vilka var antal år i uppdraget samt geografisk
närhet. Utifrån dessa variabler gjordes ett strategiskt urval enligt Trost (2005). Tiden i
uppdraget kan tänkas påverka hur uppdraget upplevs. Urvalet baserades även på att
informanten hade tid för intervjun och att den gick att genomföra under en arbetsdag.
Informanterna valdes inte efter ekonomiska omständigheter då vi som forskare upplevde att
de ekonomiska förutsättningar som krävdes stod till vårt förfogande. Intervjuerna av två
medlemmar i ordförandegruppen gjordes för att vi skulle få exempel på vad de gör och hur de
anser att det påverkar dem. Vår nyckelperson hjälpte till genom att berätta om ordförandenas
erfarenheter av sina uppdrag och gav oss en adresslista. Dahmström (2005) anser att forskaren
kan välja respondenter inom ett visst geografiskt område för att spara tid och pengar. Då
platsen för en intervju är viktig bad vi informanterna föreslå en tid och plats där intervjun
kunde genomföras utan störningar (Trost, 2005). Anteckningar fördes under förbundsmötet
från spontana samtal där individer ur gruppen kontaktat oss.
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3.4.2. Konstruktion av enkäten
Majoriteten av enkätfrågorna var med Trost (2001) definiering standardiserade eller
strukturerade. Fråga 15-16 är öppna och ostrukturerade då informanten hade utrymme att
tolka frågorna. Vi har som Trost (2001) föreslagit låtit bli att använda negationer i
formuleringen av enkätfrågorna. Frågorna har även efter bästa förmåga gjorts kärnfulla och
koncisa utan överflödig information. Han anser att sådant förfarande försämrar informantens
förståelse av frågan. Frågorna har riktats till informanten på ett liknande sätt igenom enkäten.
Antonovsky (2004) framställde ett formulär med 29 frågor samt ett förenklat formulär på 13
frågor. Formulären förkortas ofta som KASAM 29 respektive KASAM 13. Vi valde att
använda oss av KASAM. 13 formuläret. Katarina Grip redaktionssekreterare för utländska
rättigheter på Natur och Kultur i Stockholm gav oss den 19 september 2008 tillstånd att
använda enkäten.
Anledningen att KASAM 13 valdes istället för originalformuläret KASAM 29 (Antonovsky,
2005) var att ett långt enkätformulär kan påverka svarsfrekvensen negativt (Dahmström,
2005). Frågornas ordningsföljd och formuleringar bibehölls för att resultatet skulle gå att
jämföra med andra undersökningar av gruppers KASAM. Frågeformuläret har i vetenskapliga
sammanhang används för att mäta gruppers mående (Eriksson & Lindström, 2005). Med
hänsyn till det bedömdes denna metod är tillräckligt validerad för att fungera som
mätinstrument i vår undersökning. Förståelsen av frågorna bedömdes vara tydliga då
materialet använts i över tusen studier (Eriksson och Lindström, 2005).
Antonovskys formulär gör att ordförandegruppens mående kan mätas och resultatet kan
jämföras med andra grupper. Enkäten är generell och är inte kulturellt bunden(Antonovsky,
2004). Antonovskys KASAM 13 enkät innehåller frågor om begriplighet, hanterbarhet och
frågor om meningsfullhet.
I studiens enkät följer frågorna den ordning och innehåll som gäller efter 1985. Vi lät
KASAM 13 stå först i vår enkät (bilaga 6) för att KASAM resultatet inte skulle påverkas av
våra egna frågor och fyllas i förutsättningslöst. Förvarandet valdes på grund av att
Antonovsky (2004) anser att frågors ordning påverkar informantens svar.
KASAM 13 enkäten kompletterades med egna frågor utifrån bakgrund och intervjuer för att
vi i resultatet skulle kunna se faktorer som påverkar fackordförandegruppens mående.
Våra egna frågor inspirerades av enkäten ”Hälsa på lika villkor”, (Statens folkhälsoinstitut,
Västra Götalandsregionen & Landstinget Gävleborg, 2007) även kallad folkhälsoenkäten och
intervjuerna med de två fackordföranden i gruppen.
Svarsalternativ har inspirerats av från enkäten ”Hälsa på lika villkor” (Statens
folkhälsoinstitut et al. 2007). Svarsalternativen på de frågor vi konstruerat själva anpassades
så att de där det var möjligt liknade KASAM 13 enkäten för att sättet att fylla i enkätens svar
skulle vara likartat. Ett liknande system ansågs underlätta förståelsen för hur enkäten skulle
besvaras.

20

Valet att formulera våra svarsalternativ enligt den sjugradiga skalan gjordes även då det kan
göra att individer som sitter bredvid varandra och sneglar svårare kan bedöma grannens svar
(Vetenskapsrådet, 2008).
Inga frågor om kön ställdes då könsfördelningen var sådan att minoriteten skulle bli
identifierbar (Vetenskapsrådet, 2008). Vi beslöt på ett tidigt stadium att inte låta deltagarna i
enkäten ta del av sitt personliga resultat, då det skulle medföra ett praktiskt problem med att
hålla materialet konfidentiellt om det samtidigt skulle vara identifierbart. (Vetenskapsrådet,
2008). Vidare så såg vi ett etiskt dilemma att lämna ut ett personligt KASAM värde utan att
ha någon personlig uppföljningsplan. Ett lågt värde skulle kunna skapa en oroskänsla som i
sig kan vara ohälsosam (Ferada-Noli, 2008) och (föreläsning Peter Gill högskolan Gävle 08
09 16). Enkäterna saknar identifikationsmöjlighet som till exempel namn, för att ingen
informant skall kunna identifieras.
Frågorna 1 -13 är Antonovskys KASAM 13 formulär. Fråga 18 motsvarar fråga 28 i enkäten
Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut et al. 2007) och vår fråga 30 motsvarar där
fråga 68. Fråga 29 är ställd utifrån följande artiklars resultat “Sense of Coherence,
Socioeconomic conditions and Health Interrelationships in a nation-wide Swedish sample” (
Larsson et al.) och ”Sense of Coherence in Three Cross-Sectional Studies in Northern Sweden
1994, 1999 and 2004 Patterns Among Men and Women” (Hendrikx et al. 2008). Fråga 20a är
inspirerad av fråga 15 i enkäten ”Hälsa på lika villkor” (Statens folkhälsoinstitut et al. 2007)
men vår fråga är förkortad. Fråga 27 är inspirerad av frågorna 65 – 67 i folkhälsoenkäten om
hot, våld och trakasserier. Vår fråga 27 med dess svarsalternativ är anpassad att utifrån vårt
syfte att enbart gälla situationer där man som förtroendevald upplevt kränkningar eller hot.
Frågorna 14 – 17, 19, 20b, 21 – 26, 28 samt 31 och följande är våra egna frågor, förutom
frågan om vilket år man född som är onumrerad i vår enkät, den är hämtad från enkäten
”Hälsa på lika villkor” (Statens folkhälsoinstitut et al. 2007) och är där fråga 74. Larsson och
Kallenberg (1996) och Hendrikx et al. (2008) har funnit att KASAM ökar något med åldern.
Därför efterfrågades födelseår vilket går i linje med Trost (2001) som anser att det är tydligare
och mindre känslomässigt laddat att svara om sitt födelseår än om sin ålder.
För att informanterna skulle kunna svara på frågan om avdelningsstorlek hade en overhead
bild skapats där avdelningarna var uppdelade i tre delar enligt samma standard som
dataprogrammet Spss använder (Wahlgren, 2005). En grupp var på 25 % med de minsta
avdelningarna. Den andra gruppen med mellan stora avdelningar bestod av 50 % av
avdelningarna. Den sista gruppen på 25 % bestod av de största avdelningarna enligt
förbundets statistik från halvårsskiftet 2008. En extra fråga som löd: ”Har du som
förtroendevald blivit erbjuden ny tjänst av företaget? Skriv ett ja eller nej på sista sidan.”
lades till enkäten och visades som en PowerPoint bild i samband med vår presentation (bilaga
5).
Fråga 17 och 25 är inspirerade av KASAM frågorna 6 och 7 men är omformulerade och
begränsade till att gälla uppdraget.
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Individers mående påverkar den psykosociala miljön för alla närvarande (Maslash & Leiter.
1999). Ordföranden och dess ersättare kan påverka varandra. En av våra informanter från en
intervju hade sagt att det var skillnad mellan att vara ordförande och viceordförande.
Dessutom kunde ordförandena skicka ersättare. Därför ställdes frågan om vilket uppdrag
informanten hade.
Missivbrevet med information om de forskningsetiska principer som berör informanterna
(Vetenskapsrådet, 2008) satt som ett försättsblad till enkäten och baksidan på enkäten var
blank. Detta för att informanternas svar inte skulle synas om enkäten låg synligt. Enkäten
dubbeltrycktes med frågor på båda sidorna av papperet för att den skulle upplevas som mindre
omfattande. De sista uppgifterna numrerades inte heller då det bedömde att de skulle gå att
fylla i på kort tid och att numrering skulle förstärka synen på enkäten som omfattande på ett
negativt sätt.

3.5. Genomförandet
Här nedan följer en beskrivning av intervjuer och enkätens genomförande.

3.5.1. Genomförande och bearbetning av Intervjuerna
Enligt Dahmström (2005) måste intervjuer föregås av brev och telefonkontakt. Vi ringde upp
och frågade
Två ordförande skulle intervjuas. Dessa kontaktades via telefon och blev frågade om de ville
medverka i varsin intervju. Tid för möten bokades. Informanterna fick missivbrev utskickat
via e-post två veckor innan intervjuerna skulle äga rum (bilaga 1). Det gav informanterna
möjlighet att fundera igenom sina rättigheter och möjlighet att lämna återbud i god tid om de
ångrat sig. Informanterna bestämde själva när och var intervjun skulle äga rum. Intervjuerna
skedde avskilt och utan inbladning av utomstående. Dahmström (2005) anser att det är
olämpligt om företrädare för arbetsgivaren är närvarande vid intervjun.
Vi gav informanten möjlighet att läsa missivbrevet vid intervjutillfället. Vi valde att enligt Ely
(1991) använda oss av ljudupptagning då denne ansåg det vara av vikt. Efter att
ljudupptagningen startats tillfrågades informanten om denne fått ta del av missivbrevet för att
bekräftelsen skulle finnas dokumenterad. Enligt Vetenskapsrådet (2008) måste forskaren se
till att den medverkande är medveten om sina rättigheter. Intervjufrågorna var i största mån
övergripande och öppna (bilaga 2). Vi började med att ställa frågor som informanten var
bekväm med vilket Ely (1991) anser vara viktigt. Vi hade en rad underfrågor som vi önskade
att informanterna själva skulle besvara när vi ställt de mer övergripande frågorna för att
intervjun skulle bli så öppen som möjligt. Frågorna var baserade på vår bakgrund och mötet
med vår nyckelperson. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer och om frågorna
upplevdes som oklara förtydliga vi dem.
De intervjuade fick vid samma tillfälle som intervjun hölls KASAM-13enkäten som de senare
fyllde i. Detta gjorde vi för att se de intervjuades KASAM -13 värde i förhållande till hela
ordförandegruppen.
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Intervjuerna spelades in som en datafil och transkriberades delvis. Vi har som Trost (2005)
föreslagit sammanfattat intervjuerna och strukturerat dem så att de följer syftet. De för studien
relevanta faktorer vi fann sammanställdes och omformulerades som kompletterande frågor till
KASAM-13enkäten (Antonovsky, 2004). Det gjordes för att se faktorernas allmängiltighet
inom gruppen.
Intervjuresultatet låg till grund för enkäten och vi anser att enkäten är resultatet av våra
intervjuer. Ett gemensamt resultat för de två intervjuerna finns i resultatet. Få citat användes
för att skydda informanterna då språkval kan göra att individer från gruppen känner igen dem.
Intervjuernas huvudsyfte var att ge underlag till enkätfrågorna. Informanternas beskrivning av
sin ordföranderoll, tankar kring sitt uppdrag och erfarenheter bidrog med frågeställningar till
enkäten som gruppen senare skulle besvara.

3.5.2. Genomförandet och bearbetning av enkätundersökningen
Tillsammans med annat material som skickats till dem som skulle närvara på förbundsmötet
ingick information om att förbundet avsåg att utföra en enkätundersökning (bilaga 4). Detta
gjordes då vår nyckelperson ansåg att det skulle göra gruppen motiverad att medverka i
studien. 66 enkäter delades ut tillsammans med andra dokument när gruppen samlades vid
förbundsmötets inledning. Det beslutades gemensamt på plats att vi skulle inleda direkt efter
mötets öppnande för att undersökningen skulle skrivas in i mötesprotokollet.
Vi presenterade enkäten, våra etiska skyldigheter och hanteringen av enkäterna. Dahmström
(2005) ansåg att om gruppledaren presenterade materialet skulle hans inställning kunna
påverka resultatet. Vi bedömde att vårt engagemang i studien och det faktum att en av oss
arbetat i ett företag inom fackförbundets avtalsområde och är medlem fackförbundet skulle
vara förtroendeingivande. Vår bakgrundskunskap skulle stärka trovärdigheten inför gruppen,
vilket borde öka svarsfrekvensen och förtroendet för vår studie. Därför informerade vi om vår
bakgrund vid presentationen av studien.
Gruppen informerades muntligt med hjälp av PowerPoint och overhead om vår studie och den
enkät som delats ut. Även våra etiska skyldigheter presenterades för att de skulle känna sig
trygga att fylla i enkäten sanningsenligt (Vetenskapsrådet, 2008). De fick information om hur
enkäten skulle fyllas i och information om att de hade tid till förmiddagen dagen efter att fylla
i enkäten. Dahmström (2005) anser att det är viktigt att informanterna får tillräckligt med tid
för att minimera mätfel och bortfall på enskilda frågor. Hon ansåg att det var viktigt eftersom
det i efterhand inte går att kontakta respondenterna för att reda ut otydliga svar då enkäterna
ska lämnas in anonymt. Därför fick informanterna god tid på sig att fylla i enkäten på valfri
plats. Det gör att de medverkande bättre kan skydda sig så att ingen utomstående kan se vad
de svarade innan materialet lämnades in (Vetenskapsrådet, 2008). För att de skulle kunna
svara på frågan om avdelningsstorlek, hade vi gjort en overhead bild, där det framgick vilken
storleksgrupp ens avdelning tillhörde. En extra fråga lades till enkäten och visades som en
PowerPoint bild i samband med vår presentation. Vid insamlandet mottogs enkäterna på ett
sådant sätt att vi inte kunde identifiera vem som har lämnat in vilken enkät.
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I enkätens 13 första frågor som vi lånat av Antonovsky (2004) är vissa frågor vända så att en
låg siffra är det önskade värdet istället för en hög siffra. De frågor i formuläret där ett lågt
värde var det önskvärda valde vi att vända svaren när enkäterna skrevs in i dataprogrammet.
Frågorna hade olika karaktär och klassades som hanterbarhet, meningsfullhet eller
begriplighetsfrågor. I vår databas valde vi att sätta bokstaven H framför frågor som
behandlade hanterbarhet, M före meningsfullhet och B före frågor som handlade om
individens begriplighet. Detta för att underlätta orienteringen i databasen.
KASAM skalan är indelad i 1-7 (Antonovsky, 2004). I vissa frågor är siffran sju det som
indikerar det bästa måendet och i andra frågor är ett den bästa siffran. Vid databehandling av
resultatet måste forskaren då vända på skalan där det bästa måendet indikeras med en sjua för
att resultatet ska gå att räkna ut. Hendrix et al. (2008) klassificerar om den sjugradiga skalan
till en tregradig. Ett och två blev låg. Tre till fem blev mellan, sex och sju blev hög nivå.
Denna klassificering gör att vi kan definiera vad som är hög respektive låg, hanterbarhet,
begriplighet och meningsfullhet.
Vi använde med hjälp av Wahlgren (2005) och datorprogrammet Spss för att bearbeta den
insamlade informationen då programmet gör det möjligt att jämföra resultat från olika frågor.
Dataprogrammet avrundar svaren så att de innehåller tre decimaler vilket enligt Dahmström
(2005) klassas som en diskret variabel. I databasen har frågor som är likartade, till exempel
frågor som rör stress som har korrelation till varandra lagts ihop. Vi har utifrån
enkätresultaten jämfört frågor och grupperade frågor för att kunna söka efter signifikans
mellan dem. När avvikande resultat påträffats har råmaterialet kontrollerats för att inmatnings
fel inte ska förekomma.

Figur 6 Avvikande mätvärde

Vid avvikande data som exemplet ovan i figur 6 har vi kontrollerat rådata efter inmatningsfel.
Enligt Wahlgren (2005) markerar Spss om det finns ett avvikande värde som till exempel
informant 62 har här då det enligt Spss är ett för avvikande värde.
Enkäterna förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har tillgång till dem. Enkäterna
numrerades i den ordning de registrerades för att möjliggöra en senare kontroll av
inmatningen. Alla data registreras som siffror och siffernyckeln förvaras separat. Enkäterna
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och råmaterialet som samlats i en databas lämnas inte ut till gruppledaren eller medlemmar i
gruppen. Dahmström (2005) anser att individer med kunskap om gruppens medlemmar skulle
kunna identifiera individernas svar i enkäten.

3.6. Redovisning av studiens resultat
Resultatet sammanställs i olika diagram, tabeller och med text. Vi har valt att presentera
resultatet i procent eller frekvens beroende på vad vi bedömt som tydligast för läsaren.
Dahmström (2005) anser att det är lättare att jämföra studier om resultaten är skrivna i
procent. När svarsfrekvensen är låg kan ett procentresultat vara missvisande. SOC enkätens
resultat jämfördes med andra frågor som ställts. Vår grupps resultat jämfördes med tidigare
undersökningar och redovisas i text och diagram. Vi använde både texter och bilder för en
ökad läsförståelse. Anledningen till att bilder är bra är att människor använder olika sätt att ta
till sig information Honey (2006).

3.7. Etiska överväganden
När ett vetenskapligt arbete genomförs finns det enligt Forsman (2001) fem punkter forskaren
ska påminna sig om under arbetet. Arbetet skall inte utföras slentrianmässigt utan ska vara
värt att veta och vara möjligt att få svar på. Vi anser att vårt arbete uppfyller detta krav då det
är efterfrågat och möjligt att besvara. Den andra punkten Forsman (2001) tar upp är att arbetet
måste ske på ett sådant sätt att resultatet blir tillförlitligt och inte förvrängt. Forsman (2001)
anser vidare att Frågeställningen i sig är viktig ur ett etiskt perspektiv, vems fråga är det vi
ställer? Är frågeställningen i sig begränsande så att vissa svar automatiskt utesluts ur
resultatet?
Vi har efter bästa förmåga försökt hålla en vetenskaplig objektivitet och kritiskt granskat det
insamlade materialet. Forsmans (2001) övriga tre punkter är att de metoder som valts måste
vara moraliskt acceptabla i förhållande till alla inblandade och berörda. Han anser vidare att
konsekvenserna både på kort och lång sikt bör vara goda och att resultatet bör kunna användas
av dem som har nytta av dem.
En avsikt från fackföreningen var att studiens resultat ska ligga till grund för samtal kring
hälsointerventioner och utbildning.
Vi har, för att inte störa våra informanter, försökt att begränsa oss till den tid vi bett
informanterna om och anpassat oss till deras arbetssituation. Studiens resultat kommer att
presenteras för vår uppdragsgivare under våren 2009 för att de ska kunna dra nytta av arbetets
resultat och komma med eventuella frågor. Informanterna informerades innan intervjuerna
och enkäterna om dess syfte. Resultatet och informanternas identitet behandlades på ett
konfidentiellt sätt. Vi har försökt göra en bedömning om intervjuns konsekvenser för den
intervjuade (Chohen et al. 2008).
Vi finner inte relevans utifrån forskningsetiska syften att vår grupp eller individer i gruppen
ska vara möjliga att identifiera därför avstår vi från att ange detta. Enkäternas svar är
konfidentiella och behandlas liksom intervjuerna konfidentiellt. Konfidentiellt innebär här att
ingen ska kunna få reda på vem som sagt eller gjort vad (Trost, 2005).
25

Vi är medvetna om att de medverkande ska behandlas med respekt och inte utsättas för något
de kan uppleva förödmjukande eller kränkande. Därför begrundades enkät- och intervjufrågor
innan de användes. Människor i vår närhet med olika bakgrund har fått titta på frågorna och
ge respons om hur de uppfattades. När kritik uppkommit från handledare och andra har
frågorna modifierats.
Om det framkommer dolda konflikter eller annat som kan påverka enskilda eller om vi ser att
någon/ något inte håller måttet har uppdragsgivaren lovat att det ska hanteras så att enskilda
individer inte ska skadas av studieresultatet. Uppdragsgivaren gav ett muntligt tillstånd att
studien får presenteras om den följer god vetenskaplig sed.
Resultatet kan komma att publiceras i förbundets tidning som går ut till ca 20 000
medlemmar. Detta påminner oss om att vi behöver försäkra oss om att ingen informant får
negativa konsekvenser av sin medverkan och att resultatet skall vara vetenskapligt (Chohen et
al. 2008). Vi har under arbetets gång försökt tänka ur informanternas situation för att undvika
att skada dem eller försätta dem i obehagliga situationer.
Arbetets rådata kommer att förvaras av Högskolan i Gävle och handhas enligt dess riktlinjer.
”Generellt gäller att personuppgifter insamlade för forskningsändamål endast bör doneras
eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot uppgiftslämnare och
försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade materialet utlovat”.
(Vetenskapsrådet, 2008, s. 14)
Uppgifterna får inte säljas till företag som kan använda sig av informationen för att göra
reklam. Studiens resultat får inte användas mot den medverkande utan dennes godkännande.
(Vetenskapsrådet, 2008). Råmaterialet får endast användas i forskningssyfte av författarna.
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4. RESULTAT
Här följer en sammanställning från våra möten och intervjuer med en nyckelperson och ett par
ordföranden. Därefter kommer enkätresultatet följt av exempel ifrån mötet där enkäten
besvarades.

4.1. Intervjuresultat med en nyckelperson med insyn i ordförandegruppen
Två gånger träffade vi uppdragsgivaren och vår nyckelperson, på deras kontor före enkätens
konstruktion och genomförande. Vi har även haft telefon och e-post kontakter med dem. Här
följer en sammanfattning av den information vi fått genom dem.

4.1.1. En beskrivning av ordförandegruppen
I fackförbundet finns drygt 60 ordföranden och majoriteten är män. Vid förbundsmötet
representeras varje avdelning inom förbundet av sin ordförande eller en ersättare. Ersättaren
är viceordföranden eller någon annan medlem ur den lokala fackförbundsstyrelsen.
Ordförandena och de andra representanterna som möts under förbundsmötet har olika
arbetsplatser och flera genomgår förändringar på grund av hur samhällets ekonomi förändras.
Beslut inom energipolitiken anses ha påverkat företagens situation negativt. Arbetsmarknaden
och det ekonomiska läget har försämrats det senaste året på de i studien ingående
ordförandenas arbetsplatser. Företaget har ett juridiskt arbetsgivaransvar för de
förtroendevalda och deras arbetsmiljö. I praktiken får de förtroendevalda själva ansvara för
sin arbetsmiljö med bland annat arbetstider och arbetsuppgifter.
Ordförandegruppen är en ”talande rörelse inte en skrivande” med få akademiker, läs- och
skrivsvårigheter förekommer. Fackföreningsordföranden utövar sitt fackliga uppdrag på
arbetstid och anslutningsgraden till det aktuella fackförbundet är cirka 98 %.
Ordförandeuppdragets tidsomfattning varierar beroende på arbetsplatsens storlek. På små
arbetsplatser arbetar fackordföranden även på sin vanliga arbetsplats medan de på större
arbetsplatser arbetar heltid med sitt fackliga uppdrag. På de mindre företagen har de anställda
mer kontakt med sina chefer än de på stora företag. En typisk ordförande är öppen, drivande,
tuff och har skinn på näsan. ”Är man inte tuff överlever man inte det här jobbet”.
Inställningen hos de olika avdelningarna varierar beroende på var i landet avdelningen
befinner sig vilket exemplifierades med att i Norrland var det inga problem att ta hand om
medlemmar från en arbetsplats som skulle läggas ned, medan det i söder kan vara mer
problematiskt.

4.1.2. Att vara ordförande
I ordföranderollen ingår det att vara ledare, organisatör, analytiker, stödjande, visionär,
empatisk och diplomat, rapportör, medlare, att ansvara för ett väl fungerande styrelsearbete,
att ha mediakontakter, leda avdelningsmöten, vara tryggheten på avdelningen och att ha
översikt. Ordföranden behöver ibland vara den som bestämmer och andra gånger vara en del
av laget.
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I vissa situationer skall ordföranden vara chef och ska se till att uppgifter blir genomförda
eller att beslut blir tagna. En ordförande som förhandlar med företaget kan hamna i situationer
där avdelningens medlemmar blir besvikna på förhandlingsresultatet och lägger skulden på
ordföranden. Ordföranden kan även bli hårt pressad mellan företagets krav på lönsamhet och
medlemmarnas behov när företaget beslutar sig för att dra ner på personal.

4.1.3. Att byta tjänst
När en ordförande slutar sitt uppdrag kan denne gå tillbaka till sin tidigare arbetsplats. Vanligt
är också att byta arbetsplats eller övergå till att arbeta som tjänsteman. En ordförandes
kunskap är eftertraktad och attraktiv för företaget. Vår kontaktperson utryckte sig i negativa
ordalag med glimten i ögat kring ämnet då förbundet betalar för utbildning som går företagen
till godo. Han anser dock att de flesta som byter tjänst blir utmärkta chefer. Många
ordföranden blir erbjudna tjänster med bättre lön om de är besvärliga för företaget. Lämnar en
ordföranden sitt uppdrag under sådana förhållanden kan han anses vara en svikare och bli
kallad för en rad mindre smickrande namn av medlemmarna. De medlemmar som mister en
ordförande i sådana situationer kan uppleva det som att den före detta ordföranden byter sida.
Sådana situationer kan skapa en rädsla för att gamla förtroenden ska bli brutna. Vår
kontaktperson tror att om ordföranden upplever att denne inte längre klarar av uppdraget så
finns nog förståelsen för byte av tjänst. Medlemmarna tycker nog då, att det är okey att en
ordförande då avslutar sitt uppdrag och byter tjänst.

4.1.4. Utbildning och arbetsklimat
Förbundet hade under åren 2001-2005 en utbildning i Team- och ledarskapsutveckling, den
var en del i en längre process. Utbildningen hade bland annat till syfte att främja ett bra
samarbetsklimat och att förbättra verksamhetsplaneringen inom hela förbundet. Utbildningen
innehöll även en individuell ledarskapsanalys med en kartläggning och reflektion av hur det
personliga ledarskapet såg ut ur ett helhetsperspektiv. Ordförandens förväntningar på vad
kursen kunde bidra med var att:
•
•
•
•

Ge en bättre självbild,
Bli en bättre människa,
Genomföra sitt arbete på ett bättre sätt
Lära dem om sina starka och svaga sidor.

De förväntade sig att kunna ta dra nytta av det de lärt sig i sitt arbete. Under utbildningen fick
varje ordförande handledning vilket ansågs vara spännande. Farhågorna var att arbetet de lagt
ner under veckan skulle rinna ut i sanden. Det var viktigt att det skulle vara seriöst och att det
inte blev flummigt. Gruppen ansåg att de efter team och ledarutvecklings kursen fått ett bättre
självförtroende, fått bekräftat att det finns bra individer i förbundet och att de hade en
fantastisk gemenskap. Det som de medverkande önskade mer av när de gått kursen var tips
om kroppsspråk och mer ledarskapsutveckling.
Uppdraget och rollen som ledare med dess krav och förväntningar behandlades under
utbildningen. Den som innehar ordföranderollen behöver kunna fatta beslut som chef, leda
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genom att motivera, visa vägen och vara strategisk genom att koppla de dagliga frågorna till
vision och mål. Det var lätt för kursdeltagarna att se sig som analytiker och organisatörer och
”i viss mån” ledare men chefsrollen hade många svårt att ta till sig trots att de hanterade
frågor som traditionellt hörde till chefens arbetsuppgifter. Ledarskap beskrevs i termer som
handlade om gemenskap, teamwork, lagsporter och att förbundet ska fungera som en familj.
Det fanns också de som beskrev sitt ledarskap som ett ensamarbete med beskrivningar som
dirigent, ensamvarg eller clown. Under Team- och ledarskapsutvecklingsutbildningen fick
deltagarna diskutera och reflektera över sina roller. Om de blev oense gick det inte att hävda
sig med statussymboler som uppdrag eller genom att höja rösten. ”inga jävla cowboyfasoner”,
ingen blev imponerad av sådant beteende, alla var jämlikar. Deltagarna fick träna på att
diskutera och förhandla med varandra utan härskartekniker som vissa gjort tidigare. Det
undervisades om öppenhet och lyssnande som i det här sammanhanget handlade om att vara
öppen med sina erfarenheter, tankar, känslor, reaktioner och fantasier. Att vara öppen
handlade också om att vara medveten om sina egna tankar och känslor och att kunna tala om
dem. Ett annat mål med Team- och ledarskapsutbildningen var att vidareutveckla stödet från
förbundskontoret till avdelningarna. Istället för det tidigare faddersystemet inbjuds varje
nyvald ordförande till förbundskontoret för att lära känna dem som arbetar där. Utöver detta
så besöks varje avdelning en eller två gånger per år.
Det kan vara ensamt och tufft att vara ordförande då det är denne som har det yttersta
ansvaret. Många arbetar med uppdraget även på fritiden för att hinna med.
Förhandlingsklimatet är tidvis hårt. Vissa har av organisationens ledning blivit rådda att ta en
paus några år när de inte mått bra och de har uppmuntrats att ” även tänka på familjen”.

4.2. Resultatet från intervjuerna av de två ordförandena
Inför enkäten intervjuades två ordföranden ur ordförandegruppen. Resultatet av dessa
intervjuer följer här nedan.

4.2.1. Att vara ordförande
Enligt båda informanterna krävs det en stark drivkraft hos en bra ordförande. Egenskaper som
de anser vara viktiga är ärlighet och öppenhet. En ordförande behöver vidare kunna
argumentera och motivera styrelsens handlingar.
Analytisk förmåga, diplomatiska egenskaper och att vara strategisk är viktigt anser de. När vi
frågade om ledarskap och chefsroller, som vår kontaktperson pratat om i samband med Teamoch ledarskapsutbildningen, gick deras åsikter isär. En av informanterna ansåg att en
ordförande måste kunna variera mellan att vara chef och ledare för att kunna genomföra sitt
uppdrag. Den andra informanten såg sig inte alls som chef. Inte ens till den anställda som han
formellt var chef över. Han såg sig som en koordinator och organisatör. Han sa sig vara ”lite
allergisk mot ordet ledare”. En skillnad mellan informanterna är att den första varit
ordförande längre och har gått Team- och ledarskapsutbildningen vilket den andre inte gjort.
Båda informanterna har uppdrag utöver ordförandeuppdraget. En av ordförandena har fått
andra uppdrag på grund av sin ordföranderoll. Den andre ordföranden sa att en
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fackordförande bör engagera sig i samhällsfrågor och politik för att skapa nätverk och
engagerar sig därför politiskt i samhällsfrågor.
Båda informanterna upplever att de kan möta företaget när de vill. En av informanterna
beskriver att han har ett nära samarbete med företaget med långa samtal med företagets
ledning för att komma fram till de bästa lösningarna. Vill han något går han upp till VD:n och
pratar om det. Han tycker hans avdelning är lyckligt lottad på grund av kontinuiteten i
företagsledningen då det behövs tid för att bygga upp förtroendet för varandra.
Båda informanterna har en personlig ideologi som liknar fackförbundets. En av informanterna
sa att han troligen inte haft uppdraget om han inte haft den ideologi han har och den andre sa
att facket låg honom varmt om hjärtat innan han blev aktiv i det här förbundet.
Båda informanterna arbetar övertid för att hinna med sitt uppdrag. En sa att han arbetar
regelbundet med uppdraget på helgerna. ”Ordföranden har det yttersta ansvaret för att den
fackliga verksamheten ska fungera”. Bytet av uppdrag från viceordförande till ordförande
beskrevs som att gå från att vara barnvakt till att fostra barn själv. Övertiden gör att känslan
finns att hus och hem blir lidande.
En av informanterna bedömde att han arbetade två till två och en halv timma övertid i veckan.
Vidare beskrev han att det är ganska slitigt med långa arbetsdagar men så länge han har den
inre kraften går det bra. Ibland kommer han hem ”halv elva, elva”. Han berättade att när han
går hem efter halv fyra står det i samband med utloggningen på systemet ”arbete på ledig tid”
I samband med detta nämnde han även att han förmodligen hade 500 timmar övertid i år. Om
han jobbar med något viktigt tar han med sig arbetet hem för att kunna fortsätta hemma. Det
är något han väljer själv och är därför ingen tyngd. Inget av engagemangen är möjligt att välja
bort. Han kan jobba med fackliga frågor hemma, men vill då inte bli störd, om det inte hänt
något extra. ”När jag är hemma är jag hemma”. När det gäller medlemmarnas övertid är
informanten stenhård ”Lag är lag”. Företaget måste motivera varför någon arbetat mycket
övertid, om det skett på grund av utbildning kan facket vara mer medgörliga. Kan inte
företaget motivera övertiden får de betala skadestånd.
När förhandlingar varit tuffa vänder båda ordförandena sig till sin styrelse för att få stöd.
En av informant ringer även till andra bruk i närheten vid förändringar för att få fler
synvinklar, höra hur de gjort och diskutera eventuella lösningar. Han kan även prata med dem
om privata problem om han känner att det behövs. Den andra informanten berättade att i deras
förhandlingskommitté vet alla vad de ska göra. De diskuterar aldrig en ny fråga vid sittande
bord men kan ta emot information av företaget, ”vi kan inte bara skjuta från höften”.
Företagets förhandlare kan vara stressade, men de gör inget med flit utan de utför sitt uppdrag
enligt ägarens vilja. Det kan han som facklig representant inte ta hänsyn till. Fackets
förhandlare försöker möta företagets önskemål om kortare förberedelsetider inför
förhandlingar om det inte påverkar kvaliteten på deras prestation.
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4.2.2. Stress och arbete
Båda informanterna tyckte att individuella fall var känslomässigt påfrestande. Det känns tufft
när någon känner sig mobbad och kommer till honom och är ledsen.
Generellt är tempot högre nu än tidigare. Hela samhället har ökat tempot. En av informanterna
sa att han inte alltid kan släppa jobbet när han går hem och han har ”många järn i elden”.
Förut upplevde han dock stressen som mer påtaglig. Han tror att många ordföranden kan
drabbas av hjärtinfarkt om de inte kan kontrollera stressen. Det är viktigt att känna igen
symptomen när de kommer och då måste den drabbade tänka till.
Efter några falska hjärtinfarkter med tryck över bröstet och domning säger en av
informanterna att han lärt sig varför symptomen uppkommer. ”Ibland när det blir lite stressigt
då tar man lite tabletter för då känner man magsyra och sånt där”. ”Har lite taskig kista”. ”Sen
blir man ibland yr i huvudet, ja då vet man att, fan, då är det mycket, sätt dig ner, andas ut, ta
det lugnt, man lär sig ju att känna igen symptomen”. ”Förklaringen till det, det är ju
stressfaktorer bara”. Tidigare saknade han kunskap om de fysiska symptomen men det har
han lärt sig nu. ”Man är van att leva, många säger ”sådär kan du inte hålla på”, men kan jag
hantera det och jag vet vad det är, då är det ingen fara utan då är det bara att försöka göra det
bästa av situationen”. ”Hösten, vintern, våren, då är det mycket, och sen ibland, vissa tider, då
är det, ja, hemskt tänkte jag säga det är tur att frugan är van”.
”Så ibland funderar man va fan ska jag hålla på med det här, är det här värt det här egentligen,
eller ska jag kliva av och gå och ställa mig vid maskinen där jag kommer ifrån. Jag gjorde
mina åtta timmar, sen gick jag hem och sen hade man ingenting. Inget som låg på bordet när
jag kom tillbaka och jobbet var avslutat man behövde inte tänka så mycket och behövde inte
planera eller göra de o de o de. Men samtidigt så tycker jag det är roligt också, att man gör
nytta alla fall, och så länge man tycker man gör nytta så håller jag väl på, såvida inte
medlemmarna tycker något annat och väljer en ny”.
Den andra informanten säger att han får ont i huvudet ibland om han överanstränger sig. Han
definierar överansträngning som att arbeta upp sig under dagen för att inte säga fel under en
förhandling, äta en stressig lunch och sedan gå till nästa möte och arbeta intensivt till halv sju,
sju på kvällen. De dagarna upplevs tärande och då går han hem och tar en Alvedon.

4.2.3. Återhämtning
”På sommaren då är det så skönt för då, lugnar det ner sig med möten. Folk har semester
överallt, det lugnar ner sig, då blir det (han pustar ut) såhär va, man har tid ”. Informanten ser
därför fram emot sommaren. Då laddar han upp batterierna. Den andre informanten
återhämtar sig genom att resa bort och fokusera på något annat. Han säger sig ha en ganska
kort återhämtningstid. ”En veckas semester kan kännas som en återhämtning på en månad”.
Under intensiva arbetsperioder fokuserar han sig under fritiden på någon av sina andra
passioner för att få tänka på något annat.
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4.2.4. Framtiden efter ordförandeuppdraget
Informanterna betonade att de blivit valda till sina uppdrag och att de inte räkna med att ha
uppdraget till pension. De kände sig trygga i att de hade sina tidigare arbeten kvar när
uppdraget är slut.
En informant ett ansåg att om han ville sluta och företaget erbjöd honom ett jobb som var bra
och viktigt kunde han tänka sig att ta det. Han ville dock inte ha ett arbete som belöning för
lång och trogen tjänst. Då gick han hellre tillbaka till sin tidigare arbetsplats. En personalchef
hade sagt åt honom att han inte skulle behöva gå tillbaka till produktionen. Han förmodade
dock att det skulle bli svårare att ge honom en bra tjänst än vad det varit för tidigare
styrelsemedlemmar. Den andre informanten sa att han inte vill arbeta som tjänsteman på
företaget. Det finns inget jobb som skulle vara tillräckligt intressant. Han skulle bara känna
företagets begränsningar på sina axlar och bli sjuk. Därför menade han att det skulle känna
bättre att få gå tillbaka till produktionen med skiftlaget.

4.3. Enkätresultat
Enkätresultatet nedan baseras på 62 besvarade och inlämnade enkäter. Antalet utdelade
enkäter var 66 stycken.

4.3.1 SOC och dynamiska samband i gruppen

Figur 7 KASAM i ordförandegruppen N66/n59

De 13 första frågorna på enkäten är soc 13 och den var helt ifylld av 59 informanter. Det
lägsta värdet man kan få är 13 och det högsta är 91. Av de två informanterna som intervjuades
låg den ena på medelnivå och den andra hade ett KASAM värde över gruppens medel. Figur 7
visar KASAM värdet i gruppen. KASAM värdet i gruppen är från 52 till 87 med ett
medelvärde på 68.46. Med en procentindelning av resultatets KASAM värde är gruppens
25% värde 63, mitt värdet 68 och 75 % värdet 75.
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Figur 8 SOC värdets dynamiska samband

SOC är den engelska förkortningen för sense of coherense på svenska Känsla av
sammanhang. Komponenterna begriplighet och hanterbarhet har gruppen ett snitt på 5 vilket
är ett mediumvärde. Meningsfullhet är den styrande komponenten i SOC. och gruppens
medelvärde är 6 vilket är högt. Detta innebär att det finns en press uppåt mot ett högre SOC.
värde vilket visas i figur 8. SOC, låg är de 25% med lägst SOC värde. SOC Gruppen är
gruppens genomsnittliga SOC värde och SOC hög är de 25% med högst SOC värde.
Resultatet visar att det här kan finnas ett engagemang i att söka efter förståelse och resurser.

4.3.2 KASAM och ålder

Figur 9 Ordförandegruppens åldersfördelning, medelålder 50år N62/n62

Gruppens medelålder var 50 år och spridningen visas i figur 9.
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Tabell 4 Ålder i ordförandegruppen med Larson och Kallenbergs (1996) årsindelning.

KASAM värde ålder

KASAM medelvärde

SD

N 66

15 – 29 år

-

n0

30 – 49 år

66.33

8.00

n24

50 – 74 år

69.91

8.24

n35

Studien saknar registrerade värden för gruppen 15 – 29 år. I gruppen 50 – 74 år saknas
personer som var över 62 år
När vi använde oss av Larsson et al. årsgrupps indelning för att gruppera ordförandegruppen
efter ålder fick vi inget värde i gruppen 15-29 år (tabell 4). Medelvärdet i gruppindelningen
för åldrarna 30-49 var 66.33. De som var 50-74 år hade medelvärdet 69.91. Relationen mellan
KASAM och stigande ålder var inte signifikant.
Tabell 5 KASAM Ålder i ordförandegruppen med Hendrix, Nilsson och Westman (2008) projekt MONICA’s
indelning.

KASAM värde ålder

KASAM mittvärde

Kvartil

N 66

25 – 44 år

63.00

56 – 66.75

n14

45 – 64 år

70

65.50 – 75.50

n45

65 – 74 år

-

-

-

Hendrix et al. årsgruppsindelning var 25-44år, 45-64 och 65-74 år. Värde saknades i
åldersgruppen 65-74 år. När Hendrix et al. års indelning (tabell 5) användes för att gruppera
ordförandegruppen i förhållande till ålder och SOC blev korrelationen mellan SOC. och
stigande ålder signifikant enligt Pearson Correlation på 0,361 och korrelationen är då
signifikant at the 0.01 level (2-tailed).

4.3.3 KASAM och relationer
Tabell 6, KASAM och antal vänner

KASAM och
antal vänner

KASAM medelvärde SD

Fördelning i procent

N62

0 – 2st

56.00

0.00

3.2

n2

3 – 5st

68.08

7.74

21.0

n13

6 – st.

69.14

8.24

75.8

n44
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Antal vänner som angetts i tabell 6 visar att de flesta har vänner. Det lägsta alternativet är 0-2
vänner och kan betyda att den som svarat saknar vänner helt eller att denne har upp till två
vänner. Informanterna har själva fått definiera vad som är en vän och resultatet ovan baseras
på de 62 besvarade enkäterna.
Det finns ett samband mellan antal vänner och KASAM. I vår studie var gruppen med 0-2
vänner statistiskt osäker med enbart 2 stycken personer.
Tabell 7 KASAM och har du någon att anförtro dig åt

Någon att dela sina
innersta känslor med och
anförtro sig åt.

KASAM
medelvärde

SD

Fördelning i N66
procent
n62

Nej

61.00

6.61

16.10

10

Ja

69.63

7.93

83.90

52

På frågan om de hade någon att dela sina innersta känslor med och att anförtro sig åt blev
resultatet att medelvärdet är enligt tabell 7 ovan är 61.00 för dem som svarat nej och 69.63 för
de som svarat ja. Nästan 84 % av dem som besvarat enkäten anger att de har någon att dela
sina innersta känslor med. 16.10 % personer i enkäten uppger att de saknar någon att anförtro
sig åt. Korrelationen med KASAM är enligt Pearson Correlation på 0,360. Korrelationen var
signifikant enligt 0.01 level (2-tailed).
Antal vänner behöver inte vara kopplat till om man har någon att anförtro sig åt.

4.3.4 KASAM och yrke
Tabell 8, KASAM och uppdrag

KASAM- värde
uppdrag

KASAM medelvärde SD

N62

Ordförande

67.21

8.32

n37

Vice ordförande

70.66

10.42

n6

Annat uppdrag

70.50

7.20

n16

I gruppen vi studerat finns även personer med andra uppdrag. Här presenteras KASAM
utifrån vilket uppdrag respondenten angett sig ha. Ordförandena har ett lägre KASAM värde
(tabell 8) än vice ordföranden och de med annat uppdrag. Skillnaden är dock inte signifikant
säkerställd.
Frågan Har du som förtroendevald blivit erbjuden ny tjänst av företaget?” besvarades av 59 st.
27% hade fått erbjudande om annan tjänst och dessa hade ett KASAM medelvärde på 69,62.
De som svarade nej hade ett medelvärde på 68,12. Dessa skillnader var inte signifikanta.
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4.3.5 KASAM och distrikt
Tabell 9 KASAM och distrikt

Distrikt

1-2

3

4

5

6

N66

KASAM-värde

70.25

72.33

67.87

67.20

66.88

N53

De tre norra distrikten har en högre KASAM. än de tre södra men någon signifikans mellan
distriktens geografiska ordning och KASAM föreligger ej. I tabell 9 börjar distrikten med 1 i
norr och 6 i söder. Vi har lagt ihop distrikt ett och två för att undvika identifikation av
informanten.
I ordförandegruppen finns en tendens att de från en liten avdelning har ett lägre KASAM
värde med ett medel på 64.76. Mellanavdelningarna har ett medel på 67.79 och de från en stor
avdelning har ett medelvärde på 71.40 och. Sambandet är enligt Pearson Correlation 0,282
och korrelationen är signifikant at the 0.05 level (2-tailed). N66/n58.

4.3.6 Sambandet mellan ideologi och KASAM

Figur 10 Ideologisk överensstämmelse. N66/62

Ideologisk överensstämmelse (Figur 10) visar att ordförandegruppen har en hög
överensstämmelse med fackets ideologi. En etta betyder att den ”stämmer helt” och en sjua att
den ”stämmer inte alls”. Sambandet mellan ideologi och KASAM var lågt.
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4.3.7 KASAM, Meningsfullhet med sitt uppdrag

Figur 11 Ordförandegruppens upplevelse av betydelsefullt uppdrag. N66/n61

I figur 11 ovan presenteras Ordförandegruppens upplevelse av hur betydelsefullt deras
uppdrag som förtroendevald det senaste året. Graderingen gick från ett till sju. Ett stod för att
uppdraget aldrig kändes betydelsefullt och sju stod för att uppdraget alltid kändes
betydelsefullt. Korrelationen mellan KASAM och att arbetet är betydelsefullt är enligt
Pearson Correlation 0,401. och korrelationen är signifikanta the 0.01 level (2-tailed).

4.3.8. KASAM och Tillit

Figur 12 Tillit till företaget N66/62

Tilliten till företaget är god (figur 12), hälften av respondenterna har fyllt i 1-3 där 1 innebär
att påståendet ”stämmer helt” och en sjua att påståendet ”stämmer inte alls”. Här finns en viss
korrelation mellan KASAM och tillit enligt Pearson Correlation på -0.274 och den
korrelationen är signifikant at the 0.05 level.
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4.3.9 KASAM och Stress

Figur 13 KASAM och stress N66/n 59

En person med en hög känsla av sammanhang kan förväntas känna sig mindre stressad och
därmed även ha färre stressrelaterade symptom. Sambandet mellan KASAM värdet och stress
är i vårt resultat betydande enligt Pearson Correlation -0,561 och korrelationen är signifikant
enligt 0.01 level (2-tailed). En person med högt KASAM värde kan förväntas känna lägre
stress. I figur 13 ses sambandet mellan högt KASAM värde och låg stress. När prickarna
ligger längre till höger (högt KASAM) ligger de lägre på stress skalan.
Denna lutning kallas negativ och skrivs därför -0,561.

Figur 14 Känner du dig stressad N66/n62

Frågan om de känner sig stressade har ett medelvärde på 3.34..En av de frågor som handlar
om stress ser vi i figur 14. Svarsalternativen är 1 ”har aldrig den känslan”. 7 ”har alltid den
känslan”. Det finns ett signifikant samband mellan kroppsliga symptom och stress som kan
relateras till stress såsom huvudvärk, värk i nacke och axlar samt trötthet.
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Figur 15 Mer än nog att göra N66/n62

Frågan om du har mer än nog att göra (Figur 15) och Frågan om familjen brukar påpeka att du
inte hinner med dem har en korrelation enligt Pearson Correlation på 0,450. Variabeln döps
till ”Hinna med”. Hinna med har en korrelation med stress enligt Pearson Correlation på
0,558 och korrelationen är signifikant enligt 0.01 level (2-tailed).
Vi frågade om förhandlingar, problematiska situationer och hanteringen av ny information
och resultatet visar ett signifikant samband med stress. Sambandet är enligt Pearson
Correlation 0.381 och korrelationen är signifikant at the 0.01 level (2-tailed). Sambandet
mellan förhandlingar, problematiska situationer, hanteringen av ny information och KASAM
är snarlik korrelationen med stress.

4.3.10. Arbetstider och stress
Över 10 procent angav en genomsnittlig tid för uppdraget på 50 timmar och upp till 60
timmar i veckan. Flera har angett tider utöver dessa. Det finns en viss korrelation mellan
stress och arbetstid. Gruppens arbetstider är svårbedömda då tid i ordinarie tjänst och
uppdragets tid såg ut att ha missförståtts av en del informanter, då vår enkät var otydlig på vad
som avsågs.
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4.3.11 Hot och stress.

Figur 16 Hotad eller kränkt förtroendevald. N66/61

Mer än hälften av de förtroendevalda har i sitt uppdrag känt sig kränkta eller hotade. Hoten
var till större delen arbetsplatsrelaterade. Över 11 procent anger att de blivit hotade eller
kränkta minst 5 gånger de senaste tolv månaderna (figur 16). Hot har en signifikant
korrelation med stress enligt Pearson Correlation på 0,435 och korrelationen är signifikant at
the 0.01 level (2-tailed). En korrelation finns även mellan hot och KASAM.

4.3.12 Återhämtning

Figur 17 Släppa uppdraget på ledig tid

Det finns ett signifikant samband mellan känslan av att kunna släppa arbetet när man är ledig
och KASAM värdet. Den är enligt Pearson Correlation -0,376 och korrelationen är signifikant
at the 0.01 level (2-talied).
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Frågorna att kunna släppa jobbet när man är ledig(figur 17) har en korrelation med de
sammanslagna frågorna.”Har du mer än nog att göra” (Figur 15) och ”Brukar din familj
påpeka att du inte hinner med dem” (bilaga 6). Korrelationen är enligt Pearson 0,634 och är
signifikant at the 0.01 level (2-tailed). Att göra något för att gå ner i varv görs regelbundet av
67 procent av dem som svarat. Exempel på aktiviteter de brukar göra är promenader,
miljöombyte, musicera, umgås, olika sporter samt jakt och fiske. 74 procent gjorde något för
att ladda batterierna. Av de 62 personer som besvarat enkäten var det en som inte besvarat
denna fråga. Något säkerställt samband mellan dessa aktiviteter och KASAM har vi inte
funnit i vår studie.

4.3.13. KASAM, Team- och ledarskapsutvecklings kursen
De som har gått kursen har ett lägre KASAM på 67.83 än de som inte gått kursen som har
69.89. Gruppen som gått kursen är äldre med en medelålder på 51,42 mot 46,95 år och borde
därför enligt tabell 5 och 6 haft ett högre KASAM värde än den yngre gruppen vilka inte gått
kursen. Det är dock små skillnader och gruppen som inte gått kursen är liten. Det är även en
skillnad i uppdragen då andelen ordföranden i gruppen som gått kursen är 74 procent av de
närvarande ordförandena mot 45 procent i hela gruppen där alla inte är ordförande och då inte
gått kursen. Ordföranden har enligt tabell 7 en lägre KASAM än de med annat uppdrag.

4.4. Enkätfel
Vi upptäckte att fråga 32 var otydlig då den gav oss en osäkerhet om ej ifylld uppgift var
överhoppad, eller om informanten inte arbetar på sitt ordinarie arbete. I databehandlingen ses
ej ifylld uppgift eller streck som uppgift saknas, flera har skrivit nej eller 0 på timmar vilket vi
tolkar som att arbete i ordinarie tjänst inte förekommer. Vidare borde denna fråga även
placerats efter frågorna om deras uppdrag och andra uppdrag då vi förstått att flera först angett
uppdragets tid i stället för ordinarie tjänsten. På fråga 38 om vilket distrikt man tillhörde hade
vi gjort en missbedömning då vi trodde att alla visste sitt distrikts nummer. Många frågade oss
eller skrev namnet på distriktet i enkäten. Det var 9 stycken som ej besvarade denna fråga och
53 svarade.

4.5. Information genom kommunikation
Vi var närvarande på förbundsmötet som pågick under två dagar för att där dela ut enkäterna
och träffa ordförandegruppen. Under dessa dagar fick vi ytterligare information om
ordförandegruppens känsla av sammanhang.

4.5.1. Information under förbundsmötet
Fokus på förbundsmötet var hur företagen där fackförbundet verkar ska överleva de närmsta
åren. Det framgick att de var medvetna om hur samhällsförändringar och energipolitik
påverkar företagen där de arbetar. De var politiskt medvetna och hade siktet på valet 2010 där
fler fackmedlemmar behövde uppmuntras att gå och rösta. Vilket parti som skulle röstas fram
var tydligt och uttalades flera gånger utöver påpekandet om färgvalet. Dessutom var de
mycket måna om att få in fackligt aktiva i riksdagen med bakgrundskunskaper om deras
situation för att kunna förändra energipolitiken så att företagen skulle överleva. Under
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ordförandeträffen hörde vi flera exempel på vad ordföranden tyckte var jobbigt att hantera.
Olika handlingsplaner efterfrågades för svåra situationer och flera berättade hur de själva löst
vissa problem. Vi frågade därför vår nyckelperson om fackordförandena hade någon
organiserad form av erfarenhetsutbyte för att få stöd i hanteringen av svåra frågor. Han
informerade om att det fanns ett sådant utbyte på distriktsnivå. På förbundsjargong kallades
det för ”heta stolen”. Någon berättar om en aktuell situation och hur denne tänkt kring den.
De övriga lyssnar och delar sedan med sig erfarenheter och tankar kring det aktuella fallet.
Heta stolen fungerar bra i vissa distrikt.

4.5.2. Möten under förbundsmötet
Efter vår presentation av enkäten och under de två dagarna kom det fram individer som ville
samtala med oss och berätta om sin och gruppens situation.
Informant A berättar att när det är tufft går han på hockey för att där är det är socialt
accepterat att skrika, svära och bråka. En annan strategi var att studera. Studierna gjorde att
han kunde låta bli att tänka på jobbet under svåra perioder genom att fokusera på studierna
istället.
Informant B ansåg att förut diskuterades mer på förbundsmötena när de vänsterradikala från
70-talet var med. Han identifierar sin position mellan medlemmar och företag som att ”Det
kommer skit från båda håll”. För honom var det lättare att ”ta skit från företaget” än från
fackets medlemmar. Denna person var viceordförande en kort period innan han blev
ordförande och visste inte riktigt hur han klarat av att hantera ordföranderollen efter en så kort
period i styrelsen. När vi frågade hur han klarat av att gå från produktionsarbete till
ordförandeskap ryckte han på axlarna och lät själv förvånad över att han klarat av det. Han
berättade även att vid förhandlingar måste han kontrollera företaget annars ”råkar de
glömma”. Med det menade han att de inte tog med punkter i protokoll som de kommit
överens om vid tidigare förhandlingstillfällen.
Informant C ansåg att ordförandegruppen behövde lära sig skilja på vad som privat eller inte.
Han ansåg att gruppen behövde lära sig känna igen stressymtom så att de kunde bromsa i tid,
känna igen signaler och sätta gränser. Att kunna säga nej!
Informant D tyckte att det behövdes ett faddersystem. Han skickades in som ordförande direkt
från produktionen utan förkunskaper. Denna ordförande jobbar både i produktionen och med
sitt fackliga uppdrag. Ordförandeuppdraget tar mer tid än vad som är avtalat med företaget
vilket betyder att han arbetar fackligt på ledig tid.
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5. DISKUSSION
Först följer våra reflektioner kring metoden vi valt att använda i vår uppsats. Sedan följer en
diskussion som utgår från enkätresultatets kronologiska ordning. Intervjuresultatet diskuteras
inte separat då det främst skapades för att ge en plattform till enkäten. Diskussionen avslutas
med en sammanfattning.

5.1. Metod diskussion
Här nedan följer vår diskussion om val av metod. Diskussionen följer metodens kronologi.

5.1.1. Urvalsgrupp
Då syftet var att mäta gruppens känsla av sammanhang hade vi två valmöjligheter, antingen
att göra ett representativt urval av gruppmedlemmar eller att mäta hela gruppen. Då vi visste
att ordförandegruppen skulle träffas och att det skulle vara maximalt 70 deltagare valde vi att
undersöka hela gruppen. Vi undvek därmed risken att göra ett felaktigt urval vilket ökar
undersökningens reliabilitet.

5.1.2. Val av metod
För att mäta ordförandegruppens känsla av sammanhang behövde vi mer kunskap om gruppen
och därför gjordes intervjuer. Intervjuerna gjordes med en så kallad grindvakt eller som vi
kallar honom, nyckelperson, samt med ett par ordförande ur gruppen. Därefter utformades en
enkät.
Vår nyckelperson möjliggjorde studien då han gav oss tillträde till ordförandegruppen och
tillhandahöll information om dem. Det senare var viktigt på grund av att det då vi inte funnit
relevant bakgrundsinformation om uppdraget som facklig ordförande. Vi anser att vår
nyckelperson inte har påverkat informanterna negativt. Utan vi anser att hans positiva
inställning till studien och ställningen i gruppen som förtroendeingivande kan ha påverkat
ärligheten i svaren så att man sagt som det är. Likaså tror vi att hans inställning bidragit till
den höga svarsfrekvensen. Vi anser även att det informationsbrev som tillsammans med annat
material skickades ut till de som skulle närvara på förbundsmötet (bilaga 4) bidrog till
motivationen att medverka i studien.
Vi anser att vårt val att använda intervjuer för att öka förståelsen för gruppen samt att göra en
enkät till hela gruppen var ett bra val. Intervjuerna gjorde att vi fick ny information som inte
fanns skriftligt. Vi tror även att intervjuerna ökade gruppens förtroende för oss och vårt arbete
genom att de därigenom såg vårt engagemang för studien och gruppen. Efter intervjuerna såg
vi att vår bristande rutin gjorde att vi fick en del extra arbete med bearbetningen av
intervjuerna och att det hade varit lättare för oss om vi före intervjuerna varit mer insatta i
intervjuteknik. Vi tror dock att vårt engagemang har uppvägt vår bristande rutin.
Vid valet av vilka vi skulle intervjua ville vi ha representanter med olika erfarenheter av
ordförandeuppdraget. Vi fick tips på flera lämpliga personer av vår nyckelperson och utifrån
detta valde vi själva ut vilka vi ville intervjua. Vi anser att dessa informanter gav oss
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tillräcklig information för att vi skulle kunna utforma enkäten. Vi bedömer även att ytterligare
intervjuer inte var relevant för att besvara studiens syfte.
Enkäten gjorde att vi nådde alla och den höga svarsfrekvensen bidrar till en hög tillförlitlighet
i resultatet. En svårighet med att med hjälp av en enkät mäta mående kan vara att det är svårt
att bedöma sig själv. Lika så kan måendet variera så att det som ena dagen upplevs som
nattsvart upplevs med lite distans som mindre mörkt. I vår uppsats är sanningen det
informanten subjektivt uppfattat som sant om sitt eget mående. Vi anser att enkät var det bästa
sättet att mäta gruppens subjektiva mående då enkät enligt Antonovsky just registrerar
svängningar i välmående och ohälsa snabbare än vad statistik över sjukskrivningar och
liknande skulle göra.

5.1.3. Konstruktion av enkät
Då en alltför omfattande enkät kan verka avskräckande ville vi att enkäten skulle ge ett
greppbart intryck (Dahmström, 2005). Detta ansåg vi speciellt viktigt då fackförbundet såg sig
som en talande och inte en skrivande rörelse. Därför gjorde vi enkäten dubbelsidig vilket var
negativt i ett fall då en informant endast besvarade enkätens framsidor. Vi valde även att inte
numrera enkätens sista frågor, som var bakgrundsfrågor om bland annat ålder och uppdrag.
Detta gjorde att vi vid bearbetningen fick ett extra arbete vid datainmatningen då svaren
behövde numreras.
Vid konstruktionen av enkäten hade vi först tänkt använda oss av den längre KASAM 29
enkäten då den skulle öka tillförlitligheten i KASAM mätningen samt att vi skulle kunna
jämföra gruppens KASAM med fler vetenskapliga studier. Vi tror dock vårt val att använda
oss av den kortare KASAM 13 gjorde att vi fick den höga svarsfrekvensen samt att
informanterna gav varje fråga den tid som behövdes för ett korrekt svar. Detta och att
KASAM formuläret var först i enkäten gör att vi anser att vårt KASAM resultat har en hög
tillförlitlighet. Antonovsky fann individer som hade ett svagt själv och en svag identitet och
ändå fyllde i högsta poäng i formuläret. Detta kallade han för rigid KASAM. Av dem som
fyllde i maxvärdet hade 4-5 procent rigid KASAM.
Vi har dock inte sett några tecken på detta i gruppen men det är svårt att se skillnad på
entusiasm och fanatism och Antonovsky hävdar att det krävs djupare undersökningar för att
veta om en person har en rigid KASAM eller inte.
Då vi även sökte påverkansfaktorer ville vi veta om och hur deras strategier för återhämtning
såg ut. Dessa frågor visade sig dock vara för trubbiga för att se dess inverkan på känslan av
sammanhang. Frågorna om veckoarbetstid i uppdraget och ordinarie arbetet var otydligt
formulerad och svaren blev därför svårtolkade. Vi har därför valt att inte ge dessa frågor något
större utrymme i resultatet. Vi är dock övertygade om att arbetstid och strategier för
återhämtning är viktiga faktorer för känslan av sammanhang.
För att få rätt svar på frågan om vilken avdelningsstorlek informanterna arbetade inom gjordes
en overhead bild, där avdelningarnas storlek framgick. Vid enkätens utformande saknades
frågan om informanterna erbjudits annat uppdrag. Denna fråga lades till och visades vid vår
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PowerPoint presentation. Vi bedömer att det var rätt val då vi samtidigt hade tillgång till både
overheadapparat och PowerPoint, samt att svarsfrekvensen var hög.
Vi har i vår enkät inte sett några andra störande faktorer utom de vi ovan nämnt som kan ha
påverkat vårt resultats trovärdighet negativt. Vi vet inte om informanterna uppfattade enkäten
som omfattande. Däremot går det att utifrån svarsfrekvensen bedöma att gruppens vilja att
delta i enkätundersökningen som hög.

5.1.4. Genomförande och bearbetning av enkäten
Vi anser att vår närvaro och ledningens positiva inställning påverkat svarsfrekvensen som var
hög. Det är även troligt att vi genom vår bakgrund och närvaro påverkat gruppens
uppriktighet liksom att vår presentation ökade förtroendet för oss.
Vid inmatningen av enkätens data till SPSS var vi två stycken och vi dubbelkollade alla data
som såg avvikande ut. Alla enkäter numrerades vid inmatningen vilket gör att alla data lätt
kan kontrolleras. Detta kändes speciellt viktigt då vi hittade data som SPSS larmade för som
avvikande. Därför har vi en hög tillit till det resultat vi här presenterat.

5.1.5. Resultats redovisning
Vid presentationen av vår enkät och studiens syfte lovade vi att presentera resultatet så att det
kommer gruppen till del. Medlemmar i ordförandegruppen har efter enkäten visat intresse för
studiens resultat vilket visar att det finns en förväntning. Vi tror även att de förväntningar som
fanns i gruppen påverkat svarsfrekvensen positivt. Studien har inte presentats när detta skrivs
men avsikten är att en presentation skall ske under våren 2009.

5.1.6. Etiska överväganden
Vi var medvetna om att resultat och diskussion behövde presenteras på ett sådant sätt att
individskyddet bibehålls. Vi tror och hoppas att ingen fått negativa konsekvenser av att
deltagit och att ordförandegruppen känner sig korrekt beskriven (Vetenskapsrådet 2008). Vi
är medvetna om att det är en svår balansgång att välja vad som är relevant och vad som kan
utelämnas och att det ibland kan kännas obehagligt att bli beskriven även om det som beskrivs
är korrekt. Skulle det dessutom framkomma felaktiga uppgifter är det ännu värre. Vi tror dock
att vi gjort en korrekt bedömning om vad som är etiskt rätt att presentera och har någon i
studien en annan upplevelse beklagar vi detta.
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5.2. Resultat diskussion
Här nedan presenterar vi vår diskussion om resultatet med utgångspunkt från syftet och
resultatets kronologiska ordning.

5.2. KASAM och dynamiska samband i ordförandegruppen
När vi inledde studien var vi intresserade av om gruppen skulle ha ett lågt KASAM värde på
grund av situationen med varsel. Detta kunde generera osäkerhet och låg hanterbarhet på
grund av stora arbetsbördor.
Gruppen skulle även kunna ha ett högt KASAM värde då fackföreningen får en viktig och
meningsfull uppgift vid oroligheter på arbetsmarknaden. Resultatet visar att
ordförandegruppen har ett högt medelvärde, och meningsfullhet som är KASAMs viktigaste
komponent för att öka känslan av sammanhang är hög. Den är högre än begreppen
begriplighet och hanterbarbet vilket enligt Antonovsky (2004) leder till att individen söker
ökad hanterbarhet och begriplighet. Hittar individen strategier som stärker hanterbarheten och
begripligheten ökar meningsfullheten ytterligare och individen hamnar i ett positivt ekorrhjul.
Vår erfarenhet utifrån resultatet och de möten vi haft med gruppen är att man just försöker
stärka gruppens känsla av sammanhang genom ökad hanterbarhet och begriplighet. Vi såg
också ett engagemang både för uppgiften och en omsorg om varandra i gruppen. Detta stärker
oss i uppfattningen att studiens KASAM värde är riktigt. Detta ser vi som positivt då ett högt
KASAM värde kan ses som en friskfaktor (Larsson & Kallenberg 1996). Vi anser att en
intervention bör inriktas främst på de främjande faktorerna såsom hanterbarhet och
begriplighet, då det höjer känslan av sammanhang när meningsfullheten redan är hög. På
grund av att hot och stress finns i gruppen bör en intervention behandla hela arbetssituationen
för de förtroendevalda.
När vi studerade resultatet ställde vi oss frågan om det kan finnas en risk för rigid KASAM
även i gruppen med ”normala” värden och inte bara bland dem med max värden som
Antonovsky (2004) erfarit. Som exempel på sammanhang där en rigid KASAM kan finnas
tog Antonovsky fanatiska religiösa sekter.
Vi funderade på om motsvarande fanatism kan finnas hos individer med ett svagt själv och en
låg identitet som fått en falsk rollidentitet genom uppdraget med en övertro på det fackliga.
Kan en informant med ett svagt själv och en svag identitet få för höga KASAM värden utan
att det räknas till de 4-5 procent som Antonovsky (2004) definierat som individer med rigid
KASAM? Vi frågade oss också om en person som tappat greppet kan fylla i enkäten mer svart
än den verkliga känslan, som ett rop på hjälp och stöd. Vi har dock inte sett några tecken på
något av detta, men det kan ibland vara svårt att se skillnad på entusiasm och fanatism och
Antonovsky hävdar att det krävs djupa undersökningar för att kunna identifiera om en person
har en rigid KASAM.
Vi antar att en person som ser sin omgivning som hanterbar och begriplig känner sig trygg
och har därmed sällan behov av att hävda sig genom angrepp, då andras åsikter inte tas
personligt utan ses som kritik på en situation eller ett handlande.
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En person med högt KASAM har nog lättare att hålla distansen när åsikterna går isär. Det tror
vi är bra egenskaper hos en förtroendeman med uppgift att förhandla. Därför kan det också
vara intressant att fundera kring vad som kan hända om en förtroendevald med rigid KASAM
ska förhandla.
Personer med hög rigid KASAM, som har en stark känslomässig anknytning till fackets
ideologi, kan vara svåra att bemöta för personer med annan ideologi än den fackliga. Vi tror
att en person med rigid KASAM har lättare att höja rösten, undvika obekväma ämnen,
reagerar ologiskt eller överdrivet och leta fel istället för möjligheter. En sådan förhandling kan
handla mer om prestige än om sakfrågor.

5.2.1. Söka efter faktorer som kan påverka ordförandegruppens känsla av
sammanhang
Måendet påverkas av olika faktorer. Här nedan presenteras faktorer som hanterats i enkäten.

5.2.1.1. KASAM och ålder
När vi använde oss av Larsson et al. åldersgruppsindelning blev relationen mellan KASAM
och ålder inte signifikant vilket den blev när vi använde oss av Hendrix et al. åldersindelning
(tabell 2 och 3). Vi använde båda sätten att dela in åldrarna för att visa att det finns ett
samband, men dess styrka bör betraktas med försiktighet. Signifikansen i relationen mellan
ålder och KASAM varierade beroende på vilken av undersökningarnas åldersindelningar från
bakgrunden vi valde att följa för att se om KASAM och ålder hade korrelation. Vi tror det
beror på att ordförandegruppens åldersfördelning inte följer samma åldersfördelning som de
jämförda studierna, då ungdomar och pensionärer saknas i ordförandegruppen. Vi tror även
att det beror på att åldrarna inom vår grupp har ett kortare spann än i de andra
undersökningarna, då det är förhållandevis många äldre och en högre medelålder på 50 år i
vår grupp. Hade vi haft en åldersjusterad population att jämföra med hade vi kunnat jämföra
ordförandegruppen på ett tillförlitligare sätt.
Medelvärdet hos den ordförandegrupp vi studerade var något högre än i Larsson et al. studie
men lägre än dem som gjorde sin studie i norra Sverige. Enligt bland annat Antonovsky
(2004) har män ett högre KASAM värde än kvinnor. Vår grupp bestod till största delen av
män vilket gör att gruppens KASAM medelvärde kan antas vara en till två enheter högre än
en motsvarande grupp med jämn könsfördelning.

5.2.1.2. KASAM och relationer
Vi ställde även frågan om de hade någon att dela sina innersta känslor med och att anförtro sig
åt. Frågan hade en hög signifikant korrelation med KASAM och kan ses som en friskfaktor.
Att individen hade någon att anförtro sig åt hade en starkare korrelation med KASAM än vad
antalet vänner hade. Vi tolkar resultatet som att det inte är antalet relationer utan kvalitén på
dem som är viktig.
En anledning till att vissa i gruppen anser sig ha färre vänner kan vara att de helt enkelt är
chefspersonligheter. De återhämtar sig inte genom sociala relationer och hinner därför inte
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med att ha många sociala kontakter utanför arbetet (Skagert et al.2007). I dagens samhälle
upplever vi det som att det anses som väldigt viktigt att ha många vänner. De som inte har
vänner kring sig kan tolkas som asociala och konstiga. Detta kan upplevas som en press för
ledare som identifierar sig som ensamvargar och de som behöver mycket egen tid. De kan
uppleva att de borde ha fler vänner, vilket kan kännas som stressande.
Människor med få vänner kan ha ett lägre socialt stöd vilket gör att uppdraget kan bli
viktigare för dem. Då blir de känsligare för om något är svårt på arbetsplatsen. Speciellt för
dem som identifierar sig med sin roll. En tillitsbaserad påverkan kan förbättra relationen
mellan organisationen och ledaren (De Cremer, Van Dijke, Bos, 2006). En tillitsbaserad
påverkan kan även förbättra relationerna mellan förening och företag. Utifrån våra kontakter
och intervjuer har vi noterat att det finns en strävan mot att skapa tillitsfulla relationer inom
organisationen och gentemot företagen. Detta ser vi som en friskfaktor. Däremot känner vi en
oro för de som inte har någon att dela sina innersta känslor med. Gruppen är numerärt liten
men det är 16 % av gruppen som saknar någon att anförtro sig åt. Den gruppen har ett
KASAM värde som är drygt åtta enheter lägre än de som har någon att anförtro sig åt. Vi
anser att det bör göras något för att möjliggöra för alla att få någon att anförtro sig åt. Vi tror
dock inte att det går att förvänta sig att alla ska kunna anförtro sig åt sina kollegor. Att då
tvingas att öppna sig kan skapa obehagliga situationer. Det kan finnas en risk för
personangrepp. Därför anser vi att det skulle vara bra för ordförandegruppen om de med
ordförandeuppdrag kunde få en utomstående med tystnadsplikt att vända sig till när de
behöver lätta sina hjärtan.

5.2.1.3. KASAM och uppdraget
Vår ordförandegrupps medelvärde var högre än både tjänstemän och egna företagares
KASAM i Larsson et al. studie. Däremot har ordförandena ett lägre KASAM än både vice
ordförande och personer med annat uppdrag. Vi tror att det som talar för gruppens högre
KASAM är att det i uppdraget finns åtaganden som liknar tjänstemän och egna företagares
arbetsuppgifter. En ordförande har genom uppdraget insyn om vad som händer i företagets
ledning och bland medlemmar i verksamheten. En ordförande har även ett juridiskt skydd
som förtroendevald som gör att denne kan ha en högre anställningstrygghet än en tjänsteman
eller en egen företagare. En ordförande kan ibland själv välja vilken roll han vill ha, och kan
förmodligen i större mån än en arbetare välja själv när uppgifter ska genomföras. Därför går
det att tolka det som att gruppen har samma fördelar som egna företagare utom vinstkravet.
De med ett ordförandeuppdrag har ett lägre KASAM än vice ordförande och de med annat
uppdrag. Det kan bero på att kraven på en ordförande är proportionellt högre än vad
kontrollen och stödet är om vi jämför med en vice ordförande. En ordförande har det yttersta
ansvaret och förväntningar från medlemmarna som valt denne kan kännas som krav i stället
för stöd. En ordförande har antagligen också en större arbetsbörda som inte alltid står i
proportion till de resurser som finns till hands. Detta leder till att hanterbarheten sjunker vilket
kan leda till skadlig stress om inte resurser ställs till förfogande så att arbetsinsats och krav
balanseras. Ett ordförande uppdrag är ofta frihet under ansvar där ordförandeansvaret är tungt
i förhållande till friheten.
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Enligt krav kontrollmodellen (figur 3) är ett högt beslutsutrymme med högt stöd och ej för
höga krav en ideal arbetssituation. Ordförandena har stora beslutsutrymmen i frågan om när
de ska göra arbetsuppgifter. Om arbetstiden i förhållande till arbetsmängden förhåller sig så
att övertid snarare är regel än undantag är möjligheten att göra sitt arbete på arbetstid för liten.
Det betyder att proportionellt blir kraven större än kontrollen vilket gör att deras KASAM kan
minska.
Varifrån kraven kommer kan variera men utifrån intervjuerna tror vi att kraven kommer både
från arbetsgivarens agerande och medlemmar. Krav och behov från arbetskamrater i
produktionen kan upplevas som viktigare än den egna fritiden. I den situationen går det att
hävda att beslutsutrymmet är litet och att den fackligt aktive har små möjligheter att påverka
sin situation.
Om ordföranden misslyckas vid förhandlingarna, kan det medföra känslor av besvikelse för
personen som förhandlingen berört. Flera ordförande berättade att lojaliteten låg hos
medlemmarna och att det var svårare att ta kritik från dem än från företaget. I sådana
situationer kan kraven kännas för höga och den fackligt aktive kan känna att han har små
möjligheter att påverka sin arbetssituation.
Antalet ledamöter i styrelsen som arbetar med uppdraget kan behöva ökas. Vissa uppgifter
kanske kan delegeras till personer utanför styrelsen för att minska arbetsbördan. De som
arbetar deltid med uppdraget och viss tid i fabriken kan ha svårt att få tiden att räcka till. Att
så pass många upplever sitt uppdrag meningsfullt är en friskfaktor som gör att med en balans
mellan krav och resurser så skulle gruppens KASAM enligt Antonovsky (2004) öka.
Det är inte stress utan frånvaro av återhämtning som skapar utmattning. Därför är det viktigt
att ordförandena kan skilja på arbetstid och fritid. När det gäller känslan att kunna släppa
arbetet när man är ledig såg vi att det finns två grupperingar. Antingen har man känslan eller
inte och endast ett fåtal hade fyllt i mittvärden. Då det finns ett starkt samband mellan denna
fråga och KASAM är det extra intressant att fundera på varför en så pass stor grupp inte har
känslan att de kan släppa arbetet på ledig tid. Är det skillnader i arbetssituationen eller är det
personliga skillnader som avgör om man kan släppa arbetet? När det gäller arbetssituationen
kan det vara bristande resurser som gör att det finns en berättigad oro för att kamrater blir
lidande om inte uppgifter blir gjorda så snabbt som de borde. Delegeringsproblem i gruppen
kan vara en annan orsak. Personliga orsaker tror vi kan vara ett högt kontrollbehov och
bristande tillit. Några i ordförandegruppen berättade om svårigheter att sätta gränser vilket
kan göra att man har för mycket att göra och därmed svårt att släppa arbetet (De Cremer, &
Van Dijk, 2008). Vi anser att sambandet mellan KASAM och känslan att kunna släppa arbetet
på ledig tid är så pass tydligt att det bör utredas vidare.
Vi tror att det är en friskfaktor att gruppen består av förtroendevalda. Deras kamrater i
lokalavdelningen har i förtroende utsett dem till det uppdrag de fått. Fackförbundsordförande
får själva planera och ansvara för hur de ska disponera sin tid vilket oftast endast är förunnat
egna företagare. Därför ser vi att det kan finnas likheter i vissa avseenden mellan ordförande
och egna företagare.
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Socialt stöd, diskussion av problem, få kreativ kritik, motivation och att få höra att de var
duktiga är viktigt för att klara uppdraget. Kreativ kritik används i vissa distrikt där de har vad
de kallar för ”heta stolen”. Där tar de upp sådant som kan vara svårt att hantera och försöker
finna lösningar tillsammans. Vi tolkar det som ett socialt stöd i att hantera svåra situationer
som uppkommer i uppdraget. Ett sådant socialt stöd kan även vara bra vid känslor av
ensamhet, otillräcklighet och frustration som kan uppstå vid ständiga förändringar. Sådana
exempel anser vi vara bra för KASAM och därför rekommenderar vi distrikt och avdelningar
att dela med sig av bra erfarenheter och lära sig av varandra för att utveckla ett gruppstöd.
Förbundets avdelningsbesök som ersatt faddersystemet är som vi ser det formulerat så att det
ger ett intryck av att mötena är till för att ge förbundskontoret styrka i förhandlingar. Ett
faddersystem har fokus åt andra hållet på ordföranden och dennes situation. Vi tror att någon
form av faddersystem med möjlighet till reflektionen av uppdraget, sin roll och sig själv är
positivt för ordförandena. Därför är vi frågande om den nya ordningen med avdelningsträffar
är bättre än faddersystemet. Något kan behövas för att fånga upp dem som inte har någon att
anförtro sig åt vilket vi inte tror att avdelningsträffar kan göra då de inte blir lika personliga.

5.2.1.5 KASAM och distrikt
Förtroendevalda från de norra distrikten mår bättre än de förtroendevalda i de södra distrikten.
Resultatet i vår studie visar en tendens mot att de i de norra distrikten har ett högre KASAM
än de södra. Är det så att människor som bor norrut i Sverige mår bättre? Vi jämförde distrikt
med frågor som indikerade stress då det i resultatet fanns en stark korrelation mellan KASAM
och stress men fann ingen signifikant korrelation mellan distriktets geografiska läge och dess
ordförandes KASAM . Vår undersökningsgrupp var för liten för att dra några långtgående
slutsatser, men det är intressant att de tre norra distrikten har ett högre KASAM än de tre
södra och att vår nyckelperson nämnt att det fanns ett bättre stöd mellan avdelningarna norrut.
När ett bruk lades ner var det naturligt för ett annat bruk att ta över de varslade i norr. I söder
möttes sådana förslag med mer motvilja. Utifrån det tolkar vi att det sociala stödet generellt är
högre i de norra regionerna.
Även när det gäller avdelningsstorleken syns en skillnad på KASAM värdet. De som arbetar
på större avdelningar har ett högre KASAM och vi undrar vad det kan bero på. Finns det en
skillnad på grund av att det är mindre oro för nedläggning och varsel på sådana avdelningar
eller finns det någon annan faktor? Har större avdelningar mer resurser så att förtroendevalda
upplever en högre hanterbarhet än de på mindre avdelningar. Det kan vara så att när det finns
fler personer att välja bland ökar möjligheten att hitta frivilliga som tackar ja och behåller
uppdraget för att de vill ha det istället för att de ställer upp för att det inte finns någon annan.
Vi tror att en djupare analys av avdelningsstorlekens betydelse för KASAM skulle vara bra
för ordförandegruppens KASAM.
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5.2.1.6. Sambandet mellan ideologi och KASAM
En ideologisk överensstämmelse kan i sig vara en friskfaktor då den ökar begripligheten i det
som sker och meningsfullheten om varför ordföranden har uppdraget. Det finns då ett högre
politiskt motiv som kan ge energi i perioder av motgångar. Förbundet vill profilera sig som ett
”VI” - förbund där det finns en gemenskap. Meningsfullheten och begripligheten gör det
troligt att medlemmarna hittar resurser för en ökad hanterbarhet. Vår grupp har en hög
ideologisk förankring, vilket kan leda till ideologiska motsättningar med arbetsgivarpartens
organisationer. Samtidigt kan vi konstatera utifrån det vi hörde på förbundsmötet att när
gruppen höll sig till sakfrågor, tillexempel energifrågor, så är de rörande överens med
arbetsgivarna.
Är man på grund av till exempel en svag självkänsla beroende av att prestera och få beröm för
att på så sätt känna sig väl tillmods, kan det vara svårt att tacka nej till ett förtroendeuppdrag.
Det kan finnas en risk att i uppdraget inte kunna säga nej till fler uppdrag och ha svårt att
delegera till andra. Då finns en risk för stressrelaterade symtom som kan hota dennes hälsa.
En stark ideologi hos en person med en sund stark självkänsla kan därmed ses som en
friskfaktor. Hos dem med en låg självkänsla kan dock ideologin i kombination med ett
förtroendeuppdrag leda till hög stress med hälsorisker som följd.
I vår undersökning finns två grupper av organisationer, en facklig arbetarrörelse och en
företagarorganisation. Under vårt möte med den fackliga gruppen framkom det att de i många
frågor har gemensamma sakfrågor som de vill lösa med företaget. Detta tror vi är positivt då
det ökar hanterbarheten och meningsfullheten för båda grupperna. Däremot kan vi se att det
finns stora ideologiska skillnader som kan leda till meningsskiljaktigheter då de fackliga har
en socialistisk ideologi och företagarna förespråkar en friare marknadsekonomi.
Ett exempel på detta kan vara när företagets ägare vill minska utgifterna och anser att det kan
göras snabbt genom att minska personalen. Då har företagets förhandlare det kravet på sig vid
förhandlingarna. De fackliga försöker då se andra alternativ. Även om de alternativen är lika
bra eller bättre kanske företagets förhandlare inte kan acceptera de förslagen då de fått andra
direktiv från sina chefer. Har båda parterna en stark känsla av sammanhang anser vi att de
lättare kan gå utanför ramarna för att hitta de bästa gemensamma lösningarna. Därmed
behöver inte skilda ideologier utgöra ett hinder för konstruktiva samarbeten.
Vi anser att ordförandenas fackliga lojalitet och sociala stöd är högt, vilket gör att de har bra
förutsättningar för att hantera lojalitetskonflikter utan att deras mående påverkas negativt. Vi
bedömer att det fackliga kollektivet är stabilt och att den egna ideologin har en hög
samstämmighet med organisationens. Därför är organisationen och dess ordförandegrupp ett
starkt stöd för gruppens medlemmar.
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5.2.1.8. KASAM och tillit
Vi tänkte att tilliten till företaget och dess representanter borde påverka ordförandenas sociala
arbetsmiljö och igenom detta ha inverka på KASAM. Detta bekräftades i resultatet. En god
tillit eller relation med företagets representanter främjade känslan av sammanhang. Då det
finns en korrelation mellan stress och KASAM går det att anta att tillit till företaget minskar
stressnivån.
Gruppens tillit till företagen är relativt hög. Det finns en låg korrelation mellan tillit till
företaget och KASAM. Det kan bero på att tillit handlar om mer än en känsla. Tidigare
erfarenheter spelar en stor roll. När en låg tillit förekommer kan det bero på tidigare
erfarenheter av företagets agerande. Då tillit skapas i relationer kan tilliten skadas av både
företagets och fackets representanter. Vi har inte gjort motsvarande mätning hos företagen,
därför kan vi inte säga vem av parterna som orsakat låg tillit. Förmodligen är det ett ansvar
båda parterna får bära. Vi har sett exempel på ordföranden som har ett tillitsfullt konstruktivt
socialt klimat vid sina förhandlingar. Vi anser att sådant beteende även stärker krav kontroll
och stöd vilket kan ses som en sund hanteringsstrategi.

5.2.1.9. KASAM och stress
Korrelationen mellan KASAM och stress var i vårt resultat signifikant. En person som kan
hantera sin omgivning, ser den som begriplig och meningsfull och stressar mindre. Detta gör
att individer tolkar situationer mer objektivt och handlar i relation till vad som faktiskt händer.
Vi anser att personer som kan hantera sin omgivning löser uppgifter på ett bättre och
smidigare sätt än en person som är stressad. De personer som upplever stress och har problem
med tillräcklig återhämtning kan för att minska stressen fundera på hur de kan göra sitt arbete
mer hanterbart och begripligt. Skagert et al fann (2007) att deras informanter försökte skapa
en tydlig struktur för att lättare hantera förändringar.
Vi frågade om upplevda symptom på stress och den frågan har en hög korrelation med
upplevd stress. Vid samtal med olika informanter har det talats om stressrelaterade problem
och att de själva anser sig kunna kontrollera stressen. Vi kan med oro konstatera att det finns
tecken på att stresshantering är synonymt med symptomhantering. Huvudvärk och ont i
bröstet hanteras med bedövningsmedel i stället för att bearbeta de stressorer som orsakar
stressreaktionerna. Det kan liknas vid att man tejpar för sina varningslampor i stället för att se
dem som just varningar för att något inte är bra. Vidare såg vi att de oroar sig mer för sina
ordförandekollegor än för sin egen hälsa. Vi skulle önska att fler såg sin egen hälsa som en
resurs och prioriterade den (figur2).
Personer med ett högt KASAM har ofta mindre hjärtkärlsjukdomar än de med lågt KASAM .
Det är dock ingen garanti att de med ett högt KASAM slipper stressrelaterade konsekvenser.
Det talar för att gruppen bör söka strategier för att identifiera och reducera stressorer.
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5.2.1.10. Arbetstider och stress
Antalet arbetstimmar och stress behöver inte påverka hälsan och måendet negativt. Däremot
är det skadligt om tiden för återhämtning är för kort. Det är viktigt att få tillräckligt med fritid
för återhämtning och rekreation. Under den tiden behöver ordförandena kunna släppa arbetet.
En trött ordförande arbetar långsammare vilket kan generera ytterligare arbetstimmar.
Gruppens arbetstider är lite svårbedömda då tid i ordinarie tjänst och uppdragets tid såg ut att
ha missförståtts av en del informanter. Frågan om arbetstid var inte föredömligt ställd men vi
tittade på tendenser. Det finns en koppling mellan hög stress och lågt KASAM. Det betyder
att de som är stressade upplever lägre hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Det finns
indikationer som tyder på att de som är stressade och har lägre KASAM arbetar mer övertid.
Resultatet kan även tyda på att de som är stressade har en större arbetsbörda och på grund av
det en lägre hanterbarhet.
Vi tror att det var ett lugnare klimat förut som gjorde att människor hann med att vila sig när
det behövdes istället för som nu, när det får vänta tills det finns en stund över. En av våra
informanter bekräftar detta genom att säga att klimatet var lugnare förut och han är mer bokad
nu med fler möten och förhandlingar. Detta trots att vår nyckelperson hävdar att en
ordförande inte bör boka upp hela sin arbetsdag utan behöver ha luckor för oförutsedda
händelser. Det finns inte längre samma möjligheter att administrera tiden själv. Det går att
anta, att en förlust av kontroll är mer stressande, än att inte ha haft kontroll. De som är äldre
har med större sannolikhet upplevt denna förändring, att samhället går fortare och att det finns
mindre tid, medan de yngre har levt med det snabbare tempot från början och är vana.
Företaget har det juridiska arbetsgivaransvaret för de förtroendevalda, i praktiken ansvarar
ordförandena själva för sin arbetsmiljö och arbetstider. I resultatet ser vi att ordförande
kompenserade med sin egen fritid för att hinna med sina uppdrag. Vi funderar därför på vad
som skulle hända om arbetsgivaren valde att styra de förtroendevaldas tid för uppdraget.
Det borde vara viktigt för trovärdigheten att de förtroendevalda själva följa de övertidsregler
som företaget rättar sig efter. Socialstyrelsen hävdar att facket måste hålla ett öga på
medlemmarnas kravnivåer. De anser att det i vissa situationer är ”uppenbart att man har för få
anställda för att klara av arbetsuppgifterna” (Socialstyrelsen, 2001, s. 69). Facket uppmanas
att hålla ett öga på de anställda för att de inte ska arbeta för mycket övertid, men vem håller
reda på de fackliga? Det finns en anledning till att arbetstiden begränsats. Kan ordförandens
samstämmighet med fackets ideal leda till övertidsarbete då valda ledare känner ett högt
socialt ansvar? Kan idealet att hjälpa och stötta andra göra det svårare för dem att gå hem för
dagen? Vi tror att det finns en sådan risk och att det är något gruppen bör diskutera
tillsammans för sin trovärdighet och långsiktiga effektivitet. Några efterfrågade utbildning
kring gränssättningar då det upplevdes som ett problem. Vi tycker att det låter som en bra
hälsofrämjande åtgärd då vårt resultat indikerar att många tar med sig arbetet hem.
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5.2.1.11. hot och stress
Det förekommer att individer i gruppen blir hotade och kränkta. Vi har enbart frågat om hur
ofta de upplevt sig hotade och var hoten skett. Då hot har ett starkt samband med stress skulle
det vara intressant att veta varifrån hoten och kränkningarna kommer. Vi vet inte mer än att de
har ett samband med deras uppdrag. Hot har även en korrelation med KASAM. Då hoten till
stod del var arbetsplatsrelaterade funderar vi över hur det känns att gå till arbetet under sådana
förhållanden. Det var inte heller ovanligt med flera hot eller kränkningar per person och år.
Det kan tyckas vara en situation som inte är helt lätt att vänja sig vid. Det krävs en stark
självkänsla och stöd för de förtroendevalda om människor vars intressen ordförandena arbetar
för, beter sig på ett hotfullt eller kränkande sätt mot dem. Detta påverkar de förtroendevaldas
arbetsmiljö, kan vara stressande och därigenom vara en hälsorisk. På grund av ovanstående
anser vi att detta problem bör utredas mer.

5.2.1.12. Stress och informationsmottaglighet
Sambandet mellan informationsmottaglighet och KASAM är signifikant i vår grupp. Jex et al.
(1999) fann i sin forskningsstudie att de medverkande med hög kontroll rapporterade lägre
påfrestning. En person som upplever sina arbetsuppgifter som möjliga att kontrollera bör även
anse dem som hanterbara och begripliga. En person som inte är stressad i längre perioder har
då bättre möjligheter att mentalt bearbeta och hantera det den gör, vilket i sin tur minskar
risken för stress. Det stämmer överens med De Lange et al. (2004)som anser att individens
inställning påverkar den upplevda kontrollen av arbetet. Detta kan överensstämma med vårt
resultat som indikerar att de individer som är stressade även arbetar mer.

5.2.1.13. Reträtt från uppdraget och risker att tänka på
Frågan ”Har du som förtroendevald blivit erbjuden ny tjänst av företaget” fick ingen
signifikant korrelation med KASAM. Vi tänkte att det skulle ge självförtroende och trygghet
utifrån Skagert et al.(2007) som fann att chefer med en flyktväg mådde bättre. Men som
förtroendevald i en facklig rörelse finns det alltid möjlighet att dra sig tillbaka till arbetet
denne hade före uppdraget. Därför har alla ordföranden en reträttväg, även om de inte blivit
erbjudna annan tjänst. Skagert et al. (2007) fann i sin forskning att de chefer som hade en
utväg och ett annat arbete som väntade, klarade av mer än chefer som inte hade någonstans att
ta vägen om arbetet blev för tufft. Alla med förtroendeuppdrag, det vill säga alla i gruppen vi
undersöker, har ett arbete att falla tillbaka på om de inte ville eller fick fortsätta med sitt
uppdrag. Utöver det hade 27 % av gruppen blivit erbjudna annat arbete av företaget. Vi tror
att detta är en viktig friskfaktor och en viktig anledning till att de kan genomföra uppdraget på
ett bättre sätt än vad som skulle ske om dessa faktorer saknats.
Ibland övergår fackligt förtroendevalda till att arbeta för arbetsgivaren som tjänsteman. Detta
kan mötas med blandade känslor av de fackliga. Vi anser att det borde ses som en tillgång att
företaget anställer människor med hög facklig kompetens. Vi har dock uppfattat att det finns
en rädsla för att förtroenden som getts till fackligt förtroendevalda kan användas mot
arbetstagaren om den förtroendevalda byter arbetsuppgifter.
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5.2.1.14 Återhämtning
Att göra något för att återhämta sig hade ingen signifikant korrelation med KASAM. Det kan
bero på att frågan var för trubbig, då vi inte hade med något om frekvens och mängd och att
det därmed inte gick att se någon effekt. Vidare så tror vi att de generellt inte funderar kring
varför de gör olika aktiviteter. Våra frågor kan även här ha varit för öppna så att de svarande
inte riktigt förstod vad vi sökte. I vårt resultat fick vi dock flera bra exempel på aktiviteter
man gör, vilket kan vara till hjälp vid en ny enkät. Att göra något för att gå ner i varv tror vi är
viktigt då det förutom en fysisk vila ger tillfälle för en mental återhämtning. En sidovinst av
detta är ett tillfälle till reflektion som kan bidra till kreativt tänkande och tydligare målbilder.
Vi har inte funnit något säkerställt samband mellan dessa aktiviteter och KASAM i vår studie.
Detta kan bero på att frågeställningen var för trubbig för att ge utslag på dess inverkan på
stress och KASAM. Frågorna skulle behöva kompletteras med frågor om regelbundenhet och
intensitet. Det kan även bero på att de som behöver aktiviteter för återhämtning använder sig
av dem medan de som mår bra ändå låter bli. Detta kan göra att i stort får de liknande
KASAM värde men individerna har olika vägar för att nå dit.

5.2.2. Undersöka om Team- och ledarskapsutbildningen har påverkat
känslan av sammanhang.
Har kursen team och ledarskapsutveckling påverkat gruppens känsla av sammanhang? Vi
hittar inget i vår studie som kan styrka ett samband mellan kursen och ett högre KASAM.
Däremot har vi sett att flera moment i kursbeskrivningen bör vara gynnsamma för de tre
komponenterna, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som ett KASAM test mäter.

5.2.2.1. Sådant som talar för kursen
En tanke med kursen och dess upplägg var att deltagarna skulle tillämpa det de lärt sig under
kursen om bland annat samarbetsklimat och reflektion kring ledarskap, när de kom hem till
sin egen avdelning. Då kan det förväntas att kursens innehåll medför en ökad KASAM och då
bör det påverka hela avdelningens KASAM. I ledarskapsanalysen finns flera punkter som kan
ses som tid för reflektion av uppgiften, rollen och sig själv, vilket vi tror är en viktig
friskfaktor. Att de gör något och att någon bryr sig om gruppens mående är en viktig faktor
för en grupps känsla av sammanhang.

5.2.2.2. Sådant som talar emot kursen
De som gått kursen och de som inte gått kusen har ett liknande KASAM värde och KASAM
ökar med åldern (Antonovsky 2004). De som gått kursen är äldre än de som inte gått kursen
och borde på grund av detta ha ett högre KASAM värde både på grund av sin högre ålder och
på grund av kursen om den gett effekt. Att vi inte ser någon skillnad på KASAM kan bero på
att det har gått tre till sju år sedan kursen hölls. Vi anser dock att vi inte hittat något negativt
med kursen. En veckas kurs är dock troligtvis inte tillräckligt för att öka en grupps KASAM
värde. Vi anser att en kurs behöver följas upp med en kontinuerlig uppföljning med
kontinuerliga förbättringar för att uppnå ett varaktigt resultat.
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5.2.2.3. återkoppling
Det saknas feedback vilket gör att de som gått kursen inte fått någon utvärdering av vad de
lärt sig. Det kan då upplevas som att kursen runnit ut i sanden då de inte själva märker hur
mycket de faktiskt lärt sig. Det kan göra att de nästa gång inte är lika villiga att delta.
Feedback stärker lärandeprocessen och ökar begripligheten i interventionen.
Återkoppling till vad ordförandena lärt sig gör även att de minns det som gåtts igenom på
utbildningen bättre och skapar ett ökat självförtroende när de inser vad de faktiskt kan.

5.3. Sammanfattning av diskussionen
Först presenterar vi kopplingar mellan syfte metod och resultat. Därefter följer en
sammanfattning av diskussionen.

5.3.1. Sammankoppling av syfte, metod och resultat
Syftet med uppsatsen var att undersöka en ordförandegrupps känsla av sammanhang och söka
faktorer som påverkar känslan av sammanhang. Det preciserades med tre punkter.
Den första var att mäta ordförandegruppens känsla av sammanhang. Vi använde oss av
Antonovskys frågeformulär för undersökningar av gruppers känsla av sammanhang. I
resultatet presenterades gruppens känsla av sammanhang i text och bild. Vi presenterade även
gruppens snittvärden för de tre komponenterna i Känsla av sammanhang, hanterbarhet,
begriplighet och meningsfullhet.
Punkt två var att söka efter faktorer som kan påverka ordförandegruppens känsla av
sammanhang. Detta gjorde vi igenom att göra en ostrukturerad intervju med vår nyckelperson
och göra två intervjuer med medlemmar ur ordförandegruppen för att söka efter faktorer som
påverkar dem. Utifrån dessa intervjuer frågade vi i enkäten om de påverkansfaktorer som
framkommit i intervjuerna. Vi fann i resultatet faktorer som signifikant påverkade känslan av
sammanhang och andra faktorer som inte påverkade känslan av sammanhang.
Den tredje punkten var att undersöka om Team- och ledarskapsutbildningen har påverkat
känslan av sammanhang. Vi fick inget signifikant svar på den frågan då vi jämförde känsla av
sammanhang mellan ordförandena som gått utbildningens med ordförandena som inte gått
utbildningen.
Då vi har mätt det vi avsåg att mäta anser vi att vår uppsats har validitet. I de fall där frågan
lämnat önskemål för förtydligande har vi uppmärksammat det och tagit med det i
bedömningen när vi presenterat resultatet. Det gör att resultatet inte är missvisande. Att
bedöma reliabiliteten har varit svårare, för även om man genomför samma undersökning och
samma enkät en gång till kan yttre faktorer som forskaren inte har vetskap om påverka
gruppens mående. Detta kan göra att resultatet blir ett annat vid en ny undersökning. Vi har
dock gjort vårt bästa för att dokumentera hur vi förberett och genomfört undersökningen
vilket gör att uppsatsens resultat skulle kunna återskapas. Därmed har uppsatsen hög
reliabilitet.
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5.3.2. Sammanfattning
Ordförandegruppen har ett relativt högt KASAM vilket vi ser som gynnsamt för gruppen.
Viceordförandena och de som fyllt i annat uppdrag har dock ett högre KASAM än
ordförandena. Ordförandegruppens medelvärde är 68.46 och ligger därmed i den övre delen
av mittengruppen då de som har högt KASAM har värden mellan 78 och 91.
Meningsfullheten är den komponent som är högst i gruppen vilket är mycket gynnsamt för ett
ökat KASAM (Antonovsky 2004). Att så pass många upplever sitt uppdrag meningsfullt är en
friskfaktor som gör att med en bättre balans mellan krav och resurser så skulle gruppens
KASAM sannolikt öka och gruppen skulle må ännu bättre. Vi har sett i resultatet att det finns
individer i gruppen som mår mindre bra men flertalet har högre KASAM värden än till
exempel arbetare och tjänstemän. Vi anser att en intervention bör inriktas främst på de
främjande faktorerna såsom hanterbarhet och begriplighet, då det höjer känslan av
sammanhang då meningsfullheten redan är hög. Meningsfullheten är dock den viktigaste
komponenten i KASAM och bör därför även den finnas med i en intervention. I
avdelningarna finns det exempel som vi anser vara bra för KASAM och därför
rekommenderar vi distrikt och avdelningar att dela med sig mer av sina erfarenheter för att
utveckla ett gruppstöd.
Det finns personer i gruppen som inte har någon att anförtro sig åt. Gruppen är inte så stor
numerärt men det är 16 % av gruppen som saknar någon att anförtro sig åt. Den gruppen har
ett KASAM värde som är drygt åtta enheter lägre än de som har någon att anförtro sig åt. Vi
anser att det bör göras något för att möjliggöra för alla att få någon utomstående med
tystnadsplikt att anförtro sig åt. Ett sådant socialt stöd är ett sätt att öka hanterbarheten och se
till att individer kan skydda sig och hantera olika situationer. Vi anser att det önskvärt att alla i
gruppen har någon att vända sig till, och det är av etiska skäl inte lämpligt med individuella
insatser i en intervention.
Det finns en stark koppling mellan stress och KASAM. De som har ett högt KASAM känner
sig mindre stressade än de som hade ett lågt KASAM. Dock finns stress med i många
informanters vardag. En informant indikerade att denne vant sig vid att vara stressad och
ansåg då att stressen bemästrats. Vi delar inte hans åsikt utan tar det som ett exempel på att
man inte ser skillnad på symptom och orsak när det gäller stress. Vi anser att det behövs en
diskussion om denna problematik och hur det ska hanteras. Gruppen bör därför ta hjälp och
söka strategier för att identifiera och reducera stressorer och inte bara lindra stressymptomen
som vi sett i gruppen.
Stressnivåerna har även en viss koppling till om personen arbetar övertid. Är arbetet svårt att
hantera och förstå känns det som en logisk följdreaktion att det behövs mer tid för att
genomföra uppgifterna. I resultatet finns det indikationer på att det förekommer mycket
övertidsarbete. Mängden timmar som arbetas behöver inte påverka måendet men det går att
resonera kring det moraliska i att företagen får betala dyra viten när en anställd arbetar för
mycket övertid medan de fackligt aktiva själva kan ha för hög övertid. Det kan behövas en
diskussion om övertidsarbetet och om vad som är en realistisk ambitionsnivå. Vi anser att
sambandet mellan känslan att kunna släppa arbetet på ledig tid, stress och KASAM är så pass
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tydligt att det bör utredas vidare. Gruppens vilja att hjälpa sina arbetskamrater är förmodligen
en av anledningarna till att de under vissa perioder arbetar mycket övertid.
Individer i gruppen upplever hot och kränkningar i olika mängd och i resultatet fann vi en
koppling mellan hot och stress. 11% av individerna i gruppen har blivit hotade eller kränkta
minst fem gånger de senaste året. För att undersöka det närmare kan det vara lämpligt med
intervjuer. Vi konstaterar att hot och kränkningar förekommer och att det är något som ökar
stressen och minskar KASAM. Då hot och stress finns i gruppen bör en intervention behandla
hela arbetssituationen för de förtroendevalda.
Vi hittar ingen signifikant korrelation mellan KASAM och vilka som gått Team- och
ledarskapskursen. Det kan bero på att en kortare kurs inte räcker för att påverka KASAM.
Deltagarna fokuserade på personlig utveckling medan inledningstalaren som var med i
styrelsen hade fokus på att förbättra samarbetet och stödet från förbundskontoret ut till
avdelningarna. Utbildningen var omfattande men saknade vad vi kunde bedöma uppföljning
vilket är förmånligt för bearbetning och varaktig inlärning. Vi anser att om framtida kursers
verkan korrekt ska kunna utvärderas behöver gruppens mående mätas före, under och efter
utbildningen.
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Bilaga 1
Gävle den 21 oktober 2008

Följebrev Intervju

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som studerar pedagogik med inriktningarna hälsa
och folkhälsovetenskap och skriver ett examensarbete där vi vill undersöka vilka faktorer som
kan påverka ordförandegruppens mående.
Undertecknade heter, Ingemar Back som är 48 år och pappersindustriarbetare sedan 1986 och
Annelie Hörberg med erfarenheter från omsorg och servicebranschen.
Vi önskar att du vill vara delaktig i undersökningen genom deltagande i följande intervju.
Dina erfarenheter är betydelsefulla för vårt arbete och därför är just ditt deltagande viktigt.
Medverkan är helt frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när du vill.
Intervjun kommer att ta cirka en timme. Den kommer att spelas in, transkriberas och
avpersonifieras genom att person och företagsnamn kodas. Intervjun kommer att behandlas
konfidentiellt. Råmaterialet utan personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kan
komma att användas i framtida forskning.

Ingemar Back hhp05ibk@student.hig.se
Annelie Hörberg hhp06ahg@student.hig.se
Handledare Elisabeth Hedlund ehd@hig.se
Telefon (växel): 026-64 85 00
Examinator Professor Peter Gill pgl@hig.se
Telefon (växel): 026-64 85 00

1

Bilaga 2

Frågor till intervjun.
Huvudfrågor
Hur ser din arbetssituation som ordförande ut?
Beskriv din roll som ordförande/ huvudskyddsombud?
Vad är du som ordförande mest orolig för?
Vi tror att mycket information kommer att bli berättat för oss om vi ställer dessa frågor med
följdfrågor som till exempel, hur menar du då, kan du utveckla och andra liknande följdfrågor.
Vi kommer att ha med nedanstående frågor som stöd utifall vi inte lyckas få personen att bli
pratsam. Stödfrågorna kommer inte att ställas i nedanstående kronologisk ordning utan ställs
där det passar in under intervjun. Det viktigaste är de stödjande faktorerna för att se vad som
görs bra eller kan bli bättre.
Vi har valt att börja med frågor kring meningsfullhet då det för individen bör vara mindre
mentalt jobbigt att prata om. Att prata om sådant som är bra är därför en bra ingång för ökat
förtroende.
Bakgrund och fakta
Hur ser en karriärväg ut för en fackordförande, vad skulle du vilja gå vidare med? Har du
någon förebild på en ordförande som gått vidare i karriären. Vad kände du då du blev
nominerad och vald till ordförande? Rädslor och hopp/mål. Har du själv funderat på att byta
karriär, vad tror du att dina kamrater skulle tycka?
Personalsituation på din arbetsplats minskning, nedläggning mm.
Deltog du i Team utvecklingsprojektet att fungera som ordförande för fack ordföranden och
styrelser.
Meningsfullhet
Vad är det bästa med att vara ombud
Vad ger dig högsta/ bästa motivationen i ditt uppdrag
Vilka uppdrag känns bäst/ ger dig en meningsfullhet?
Vilka förhoppningar har du på att du ska kunna göra för dina medlemmar.
Får du uppmuntran i ditt uppdrag? (lokalt stöd – centralt stöd)
Vilka uppmuntrar dig? Hur sker uppmuntran?
(ser vi tecken på bristande inflytande och delaktighet i det egna arbetet?)

1

Begriplighet
Hur upplever du förslag från företaget? (kasam) (resurser, bakgrundsinformation) (är de
begripliga?)
Förklarar företaget varför de gör som de gör?
Har du möjligheter att påverka företaget/din avdelning?
Upplever du att företaget lyssnar på era förslag?
Känner du press ifrån centralt eller lokalt håll.
Hanterbarhet
Känner du att du ha förväntningar på dig i din ordföranderoll? (krav)
Hur präglas umgänget med företaget. (Finns det konflikt, samförstånd, ideologiska
skillnader?) .Känner du att kan få juridiskt stöd vid konflikt från centralt håll.
Finns det ideologiska skillnader mellan er och arbetsgivaren?
OM! Hur utrycker det sig? (sakfrågor som egentligen är små blir ideologiska
argumentationer) Hur upplever du balansen mellan dina resurser och det uppdrag du har?
Hur ser du på dina möjligheter att påverka andra + det egna arbetet?
Hur upplever du dina påverkansmöjligheter för stress i din egen arbetssituation?
Har du tid att fundera över sådant som händer i arbetet på arbetstid?
(reflektionstid)
Arbetstid fördelning och total – mellan arbete, uppdrag, fritid. Även reflektionstid. (tid till
eftertanke före ett beslut)
Kan du släppa arbetsuppgifterna när du går hem? Hur ofta tänker du på arbetet och i så fall
när?
Ser du dig som chef, ledare, strateg?
Har du några symptom som du kopplar till stress?
Oroas du av; företagets idéer, chefernas nycker, konkurrens från andra fabriker?
Och i så fall kan du rangordna dem? (Kasam)
Berätta om din avdelning! (nyanställning/varsel/effektivisering)
Vilka är dina fackliga erfarenheter? (uppdrag, antal aktiva år,)
OM vi har fler frågor får vi ringa och fråga?
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Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?
1

2

3

4

5

6

mycket sällan
eller aldrig

5

Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?
1

2

3

4

5

6

har
aldrig hänt

6

har ofta
hänt

2

3

4

5

6

har
aldrig hänt

Hittills har ditt liv:
1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

mycket ofta

mycket sällan/
aldrig

2

3

4

5

6

mycket ofta

7
mycket sällan/
aldrig

Är dina dagliga sysslor en källa till:
1

2

3

4

5

6

glädje och djup
tillfredsställelse

19

7

Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska göra?
1

16

7
genomgående
haft mål och
mening

Känner du dig orättvist behandlad?
1

12

7
har ofta
hänt

helt saknat
mål och mening

9

7

Har det hänt att människor som du litade på gjort dig besviken?
1

8

7
mycket ofta

7
smärta och
leda

Har du mycket motstridiga känslor och tankar?
1

2

3

4

mycket ofta

5

6

7
mycket sällan/
aldrig

1

21

Händer det att du har känslor inom dig du helst inte vill känna?
1

2

3

4

5

6

mycket ofta

25

mycket sällan/
aldrig

Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en "olycksfågel".
Hur ofta har du känt det så?
1

2

3

4

5

6

aldrig

26

När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:
1

2

3

4

5

6

7
du såg saken i
dess rätta
position

Hur ofta känner du känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt vardagliga
liv?
1

2

3

4

5

6

mycket ofta

29

7
mycket ofta

du över- eller
undervärderar
dess betydelse

28

7

7
mycket sällan/
aldrig

Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?
1

2

3

4

mycket ofta

5

6

7
mycket sällan/
aldrig

2
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Enkätundersökning

Förbundet avser att genomföra en enkätundersökning i samband med förbundsmötet i
november.

För att få ett underlag för framtida arbete med ledarskaps- och teamutveckling har vi
engagerat två studenter från Högskolan i Gävle som studerar pedagogik med inriktning på
hälsa och folkvetenskap. De ska skriva ett examensarbete om fackordförandes arbetsmiljö.

De kommer att göra en enkätundersökning som baseras på en internationellt erkänd metod.
En etisk bedömning har gjorts av högskolan i Gävle för att garantera att undersökningen blir
konfidentiell, d.v.s. det går inte att se vilken person som har fyllt i formuläret.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras under våren 2009.

De två studenterna som kommer att genomföra undersökningen är Ingemar Back som är
pappersindustriarbetare sedan 1986 och Annelie Hörberg med erfarenheter från omsorg och
servicebranschen. De två kommer att medverka vid förbundsmötet för att på plats hantera
enkäterna.

Med vänlig hälsning
X.X

1
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1

2
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November 2008
Följebrev Enkät

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som studerar pedagogik med inriktningarna hälsa
och folkhälsovetenskap och skriver ett examensarbete där vi vill undersöka vilka faktorer som
kan påverka ordförandegruppens mående.
Undertecknade heter, Ingemar Back som är 48 år och pappersindustriarbetare sedan 1986 och
Annelie Hörberg med erfarenheter från omsorg och servicebranschen.
Vi önskar att du vill delta i undersökningen genom att svara på denna enkät.
Dina erfarenheter är betydelsefulla för vårt arbete och därför är just ditt deltagande viktigt.
Medverkan är frivillig. Du har rätt att dra dig ur undersökningen när du vill. Samtycke till
medverkande görs igenom inlämning av enkäten.
Den består av 32 frågor och innehåller inga personuppgifter. Materialet kommer att behandlas
konfidentiellt och kan komma att användas i framtida forskning.
Resultatet kommer att användas i en C-uppsats som kommer att presenteras under våren 2009
som ett examensarbete för en fil.kand. på Högskolan i Gävle.
Ingemar Back hhp05ibk@student.hig.se
Annelie Hörberg hhp06ahg@student.hig.se
Handledare Elisabeth Hedlund ehd@hig.se
Telefon (växel): 026-64 85 00
Examinator Professor Peter Gill pgl@hig.se
Telefon (växel): 026-64 85 00
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1 Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?
1

2

3

4

5

6

mycket sällan
eller aldrig

7
mycket ofta

2 Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?
1

2

3

4

5

6

har
aldrig hänt

7
har ofta
hänt

3 Har det hänt att människor som du litade på gjort dig besviken?
1

2

3

4

5

6

har
aldrig hänt

7
har ofta
hänt

4 Hittills har ditt liv:
1

2

3

4

5

6

helt saknat
mål och
mening

7
genomgående
haft mål och
mening

5 Känner du dig orättvist behandlad?
1

2

3

4

5

6

mycket ofta

7
mycket
sällan/
aldrig

6 Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska göra?
1

2

3

4

5

6

mycket ofta

7
mycket
sällan/ aldrig

7 Är dina dagliga sysslor en källa till:
1

2

3

4

5

6

glädje och djup
tillfredsställelse

7
smärta och
leda

8 Har du mycket motstridiga känslor och tankar?
1

2

3

4

5

mycket ofta

6

7
mycket
sällan/ aldrig

2

9 Händer det att du har känslor inom dig du helst inte vill känna?
1

2

3

4

5

6

mycket ofta

7
mycket
sällan/ aldrig

10 Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en "olycksfågel".
Hur ofta har du känt det så?
1

2

3

4

5

6

aldrig

7
mycket ofta

11 När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:
1

2

3

4

5

6

du över- eller
under- värderar
dess betydelse

7
du såg saken
i dess rätta
position

12 Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt vardagliga liv?
1

2

3

4

5

6

mycket ofta

7
mycket
sällan/ aldrig

13 Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?
1

2

3

4

5

6

mycket ofta

7
mycket
sällan/ aldrig

14 Känner du att du kan släppa jobbet när du är ledig.
1

2

3

4

5

6

7
mycket
sällan/ aldrig

Mycket ofta

15 Brukar du regelbundet göra något för att gå ner i varv?

nej

ja

om ja, tex._________________________________
16 Brukar du göra något speciellt för att ladda batterierna?

nej

ja

om ja, tex._________________________________

3

17 Brukar du komma på i efterhand hur du skulle ha gjort i situationer där du borde varit förberedd.
1

2

3

4

5

6

Mycket sällan/
Aldrig

7
Dagligen

18 Känner du dig stressad? Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd,
rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad.
1

2

3

4

5

6

har aldrig den
känslan

7
har alltid den
känslan

19 Dina relationer med företaget präglas av tillit.
1

2

3

4

5

6

stämmer helt

7
stämmer inte
alls

20a Har du något eller några av följande besvär eller andra symtom som du kopplar till stress?
Värk i skuldror, nacke eller axlar, trötthet, huvudvärk eller migrän?
1

2

3

4

5

6

Sällan/aldrig

7
varje dag.

20b Om du har något av ovanstående eller andra symptom på stress,
tar du då något för att lindra dessa och i så fall hur ofta?
1

2

3

4

5

6

Sällan/aldrig

7
varje dag

21 I vilken grad överensstämmer din personliga ideologi med fackets?
1

2

3

4

5

6

7
stämmer inte
alls

stämmer helt

22 Brukar din familj påpeka att du inte hinner med dem.
1

2

3

4

5

6

7
Dagligen

mycket sällan/
Aldrig

23 Har du de senaste veckorna känt att du har mer än nog att göra?
1

2

3

4

5

Har aldrig den
känslan

6

7
har alltid den
känslan

4

24 När du går in i en förhandling känner du då dig trygg i att du vet vad förhandlingen handlar om?
1

2

3

4

5

6

stämmer helt

7
stämmer inte alls

25 Upplever du som förtroendevald att det du gjort de senaste 12 månaderna varit betydelsefullt?
1

2

3

4

5

6

har aldrig den
känslan

7
har alltid den
känslan

26 Upplever du att du hamnar i problematiska situationer,
där du inte kan hantera ny information på det sätt du brukar?
1

2

3

4

5

6

har aldrig den
känslan

7
har alltid den
känslan

27 Har du som förtroendevald under de senaste 12 månaderna
blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt eller hotad?
0

1

2

3

4

5

6

Nej inte alls

7
ja 7ggr eller
fler.

b) Om ja…var Flera alternativ kan anges.
1 På arbetsplatsen/i arbetet/i skolan
1 I hemmet
1 I annans bostad/i bostadsområdet
1 På allmän plats/på nöjesställe/på tåg, buss, tunnelbana
1 på telefon eller mail
1 Någon annanstans
28 I mitt uppdrag ser jag mig som:

Chef

1

2

3

4

5

6

7

Ledare

1

2

3

4

5

6

7

Organisatör

1

2

3

4

5

6

7

Analytiker

1

2

3

4

5

6

7

Stödjande

1

2

3

4

5

6

7

Visionär

1

2

3

4

5

6

7

Empatisk

1

2

3

4

5

6

7

Diplomat

1

2

3

4

5

6

7

Lite

Mycket

5

29 Hur många vänner har du?

0-2
3-5
<6

30 Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt?
Ja
Nej
31 Hur många VD och personalchefsbyten har det skett på företaget de senaste fem åren
/sedan 2004. Vid osäkerhet ange vad du tror. _____
32 Arbetar du även i ditt ordinarie arbete och i så fall hur många timmar per vecka i genomsnitt?
_______ Timmar
Vilket uppdrag har du?
ordförande

viceordförande

annat

Hur många år har du haft detta uppdrag? _______
Hur många timmar per vecka tar detta uppdrag i genomsnitt för dig?_______
Har du andra förtroendeuppdrag?
Hur många timmar per vecka tar dessa uppdrag i genomsnitt för dig?_______
Vilken storlek har din avdelning?
liten

stor

mellan

Vilket distrikt tillhör du?

1 eller 2
3
4
5
6

Vilket år är du född? ________
Har du gått Marbella kursen?

ja
nej

En inlämnad enkät innebär ett samtycke till att svaren får används i forskningssammanhang.
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I ENKÄTEN!
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