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Abstract  

The purpose of this study was to find out if perceived first and second order change, in life or 
at work, has different consequences for perceived mental health. If the perceived second-order 
change relates to more perceived psychological disorders than a change of the first order. The 
independent variable is change and is included by change of the first order, change of the 
second order and no change at all.  The dependent variables are mental unhealth in the form 
of symptoms such as stress, worry, anxiety, sleep disturbance, fatigue and depression. The 
survey was conducted by a questionnaire study of employees in the public municipal 
administration. Convenience sample consisted of 160 subjects (N = 160), 120 women and 40 
men. Results showed that there was a significant difference between perceived first-order 
change and second-order change, and perceived psychological disorders (U = 748,5,  p < 
0,05, N = 160). Using Spearman`s Rho one-tailed were shown a positive correlation between 
perceived second-order change and perceived psychological disorders (rs = 0,399, p < 0,01). 
In summary, the study showed that perceived second-order change related to more perceived 
psychological disorders than a change of the first order. 
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Abstract  

Syftet med studien var att få reda på om upplevd första respektive andra ordningens 
förändring, i livet eller arbetet, får olika konsekvenser för upplevd psykisk hälsa. Om upplevd 
andra ordningens förändring relaterar till mer upplevda psykiska besvär än en förändring av 
första ordningen. Den oberoende variabeln är förändring och innefattas av en förändring av 
första ordningen, förändring av andra ordningen och ingen förändring alls. De beroende 
variablerna är psykisk ohälsa i form av besvär som stress, oro, ångest, sömnstörning, trötthet 
och nedstämdhet. Undersökningen genomfördes av en enkätstudie av anställda inom offentlig 
kommunal förvaltning. Bekvämlighetsurvalet utgjordes av 160 personer (N = 160), 120 
kvinnor och 40 män. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan upplevd 
första ordningens förändring och andra ordningens förändring, och upplevda psykiska besvär 
(U = 748,5, p < 0,05, N = 160). Med hjälp av Spearman`s Rho one-tailed påvisades ett 
positivt samband mellan upplevd andra ordningens förändring och upplevda psykiska besvär 
(rs = 0,399, p < 0,01). Sammanfattningsvis visade studien att upplevd andra ordningens 
förändring relaterade till mer upplevda psykiska besvär än en förändring av första ordningen.                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Första ordningens förändring, andra ordningens förändring, psykisk ohälsa, stress, 
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HÄLSOEFFEKTER AV FÖRSTA OCH ANDRA ORDNINGENS FÖRÄNDRING 
I KOMMUNALA ORGANISATIONER 

 

Inledning 

Detta är en studie inom den offentliga sektorn. Undersökningen handlar om hur anställda 

inom vård, omsorg och skola i en sydsvensk kommun upplever de förändringar som sker på 

arbetet och i det övriga livet. En människas livssituation kan förändras genom en planerad 

förändring, men kan också ändras på grund av en livshändelse som inte gick att förutse. Det 

som undersöks i studien är de anställdas upplevda psykiska hälsa efter det att en förändring 

har skett. I studien granskas även könsskillnader gällande upplevd förändring och upplevda 

psykiska besvär. Uppsatsen berör ett angeläget ämne som ger kunskap om olika slags 

förändringar, vilka kan ha varierande effekt på hälsan. Studiens innehåll kan ha ett värde för 

anställda inom den offentliga sektorn men även vara av intresse för andra organisationer som 

arbetar med människor. Speciellt betydelsefull kan uppsatsen vara för arbetsledare som vill 

implementera förändringar i organisationen och samtidigt få ha välmående anställda.  

 

Teoretisk bakgrund 

Ahrenfelt (2001) talar om förändring som ett tillstånd, i vilket människor befinner sig i under 

hela livet. Eftersom förändring är ett tillstånd finns varken början, mitt eller något absolut 

slut. Förändringarna kan vara skiftande i sin karaktär och livet kan bestå av lugna faser men 

också av mer intensiva och kaotiska sådana. Ibland är det frågan om riktiga kriser. I samband 

med förändringsarbete har Ahrenfelt hämtat inspiration från Watzlawick, Weakland och Fisch 

(1974) teori om två slags förändringar; en förändring av första ordningen och en förändring av 

andra ordningen. Watzlawick et al. använde de båda nivåerna av förändring i samband med 

samtal med patienter inom psykoterapin. Enligt författarna är det betydelsefullt hur patienten 

hanterar en svårighet. Om individen inte lyckas gå utanför systemet utan hanterar problemet 
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på mer eller mindre samma sätt som tidigare handlar det om en förändring av första 

ordningen. En förändring av första ordningen är den vanligaste förändringen eftersom 

individen lätt ”fastnar” i tanken och i handlandet. För att komma vidare till en andra 

ordningens förändring måste patienten gå utanför systemet vilket i det här fallet kräver mer 

kreativitet i tänkandet och handlandet. Att tala om en skillnad mellan en förändring av första 

ordningen och en förändring av andra ordningen har spridit sig från psykoterapin till många 

andra områden. 

Ahrenfelt (2001, s. 23) beskriver en första ordningens förändring, utifrån 

Watzlawick et al.´s definition, på följande sätt: ”Med förändring av första ordningen menas 

en förändring inom systemet, dvs. en övergång från ett inre tillstånd till ett annat utan att 

själva systemet förändras”. Capra (1996) definierar ett system som en integrerad helhet vars 

egenskaper inte kan reduceras till mindre delar. Det är systemets delar som ger helheten och 

mellan de olika delarna bör det finnas en ömsesidig relation. För att vara ett levande system 

behövs ett ständigt utbyte mellan delarna och omgivningen. Ett levande system kan vara en 

cell, en människa, en arbetsgrupp, en skola, ett företag eller en organisation eller ett samhälle. 

Då ett system kan variera är det upp till varje forskare att själv definiera och avgränsa det 

observerade systemet, enligt Ahrenfelt. Karlsson, Björck-Åkesson och Granlund (2008) 

nämner, utifrån Watzlawick et al. (1974), att inget organisatoriskt agerande förändras vid en 

förändring av första ordningen. Nya kombinationer av gamla mönster görs men systemet blir 

oförändrat. På arbetet innebär det att arbetssättet i stort sett är detsamma som förut, utan 

tillägg av något nytt. Ahrenfelt menar att en förändring av första ordningen mer handlar om 

en förbättring eller en förnyelse. Förändringen är inte så svår och det krävs egentligen inget 

nytt av den enskilde individen, chefen eller organisationen.  

Watzlawick et al.´s definition av andra ordningens förändring beskriver 

Ahrenfelt (2001, s. 23) på följande sätt: ”Vid en förändring av andra ordningen däremot, 
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förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska tänkandet och 

agerandet förändras kvalitativt”. Andra ordningens förändring påverkar hela systemet vilket 

innebär att det organisatoriska agerandet förändras kvalitativt, enligt Karlsson et al. (2008). 

Vid en andra ordningens förändring på arbetet har nya saker tillförts och arbetssättet 

förändrats. Ahrenfelt menar på att en förändring av andra ordningen är en mer genomgripande 

förändring som tar längre tid att genomföra än en förändring av första ordningen. För att mer 

konkret förklara skillnaden mellan första och andra ordningens förändring på arbetsplatsen 

ger Ahrenfelt följande exempel: Om en anställd kan hantera den nya maskinen med lite nya 

grepp är det tal om en förändring av första ordningen. Detsamma gäller då om anställda måste 

lära nytt i samband med nya regler, om arbetssättet och tänkandet i stort sett är detsamma som 

förut. Måste däremot anställdas arbetssätt förändras eller om individens tänkande och 

agerande i grunden behöver ändras är det istället tal om en andra ordningens förändring. Vid 

andra ordningens förändring har människorna fått en ny förståelse, ändrat sitt tänkesätt och 

gör annorlunda. Det handlar om en verklig förändring och det är meningen att folk ska se 

verkligheten med ett nytt ljus. 

För en individ kan förändringar äga rum på arbetet men också i det övriga livet. 

Super (1980) anser att en människa kan vara involverad i flera roller samtidigt.  Enligt Super 

finns det fem stora livsroller, vilka är arbetar-, hemma-, student- och fritidsrollen samt rollen 

av att vara samhällsmedborgare. När det gäller arbetarrollen hävdar Karlsson (1986) att 

begreppet arbete är ungt, trots att människan i alla tider har arbetat. Karlssons (2009, s. 65) 

definition på arbetsbegreppet: ”Arbete är de verksamheter som försiggår inom ramen för de 

interna sociala relationer – arbetsformer – som organiserar nödvändighetens sfär i ett 

samhälle.” Karlsson menar att arbete är vad som sker inom ramen för dessa tre sociala 

relationer – arbetsformer: traditionellt lönearbete, karriärlönearbete och egenarbete. I det 

traditionella lönearbetet får arbetsgivaren sysslor utförda av arbetstagare som får lön för 
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arbetstiden och därmed en möjlighet till försörjning. För lönearbetaren handlar det om 

underordning av chefer och inga karriärstegar att klättra i. Vid karriärlönearbete som är mer 

kvalificerat har den anställde en särskild kompetens inom något speciellt område vilket gör 

det svårt att följa de normala arbetstiderna. I den här arbetsformen finns det goda möjligheter 

för den ambitiöse att göra karriär. Egenarbetare slutligen handlar mer om resultatet av arbetet 

än om att sälja arbetskraft. Ett exempel på egenarbete är en konsult som säljer kunskap och 

som själv styr över arbetstiden. Även mindre företag som sysslar med varor och försäljning är 

exempel på egenarbete. Här avvänds ofta ”oavlönade” familjemedlemmar som medhjälpare.  

Tengland (2005, s. 47) finner att WHO: s ursprungliga hälsodefinition från 1948 

och dessa nyare tillägg används än idag. ”Hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller defekt” (WHO 1948). Denna första 

och äldsta definition kan liknas vid ett mål att sträva mot, menar Tengland. I ett senare 

dokument har WHO delvis kompletterat synen på hälsa: ”Hälsa är en resurs i vardagslivet, 

inte livets mål. Hälsa är ett positivt begrepp som betonar såväl sociala och personliga resurser 

som fysiska förmågor” (WHO 1986). I den sista definitionen anses hälsa vara en resurs för 

individens utveckling. ”Hälsa är en resurs som tillåter människor att leva individuellt, socialt 

och ekonomiskt produktiva liv” (WHO 1998). Det Tengland också diskuterar kring är om en 

individ trots allt kan ha en upplevelse av att ha hälsa trots sjukdom. Individens personliga 

upplevelse av att ha hälsa eller av att sakna sådan kan variera från person till person.  

Enligt en rapport gjord av Statens offentliga utredningar (SOU 2000:91) ökar 

den psykiska ohälsan i samhället. Hårt drabbad av ohälsa är den politikerstyrda offentliga 

sektorn, där verksamheterna inom vård, omsorg och skola står för de högsta ohälsotalen (Ds 

2000:54). Borgå (1997, s. 17) definierar psykisk ohälsa som: ”Subjektivt upplevda och 

självrapporterade besvär av psykisk natur.” Borgå menar också att psykisk ohälsa är ett vidare 

och mindre definierat begrepp som kan, men som inte behöver, ha något samband med 
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psykisk störning eller psykisk sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2001) kan upplevd psykisk 

ohälsa utvecklas till psykisk sjukdom om påfrestningarna blir för stora. 

Levi (2001) anser att dagens föränderliga samhälle leder till stress. 

Förutsebarheten försvinner i och med de många förändringar som sker. Författaren nämner att 

stressorer är olika slags händelser som gör att en individ kan uppleva en stressreaktion. 

Människans försök till anpassning sker genom uppvarvning, ett gaspådrag. Stress är 

”stereotypin i organismens uppvarvning som svar på i stort alla påverkningar eller 

påfrestningar”, enligt Levi (2001, s. 9). Detta gäller isynnerhet om uppvarvningen är 

sammankopplad med oro, ångest eller andra obehag. Stress kan uppstå när det blir ett glapp 

mellan det människan behöver och vad som erbjuds och krävs av personen ifråga.  Även för 

stora, för små eller fel sorts krav kan upplevas som stressande. Händelser som kan vara 

påfrestande och leda till stress är hotet om att förlora jobbet, uppsägning, arbetslöshet men 

också för mycket arbete, ständiga omorganisationer, omplaceringar samt för lite eller för 

mycket ansvar. Problemet är inte att människor drabbas av stress utan det handlar om graden 

av stress, samt om personen ifråga ser den framkallande situationen som ett hot eller en 

möjlighet. En stressad person har lättare för att bli irriterad.  Dessutom kan en ökning av mat-, 

alkohol- och tobakskonsumtionen ske. Fler yttringar är hjärtklappning, huvudvärk, smärta, 

inlärningsproblem samt minnes- och koncentrationsstörningar. Stress kan också ge känslor av 

ångest, olust, nedstämdhet och oro. Enligt Aronsson (2008) ökar oron när det finns risker och 

osäkerhet på arbetet och i det övriga livet. Vid osäkra anställningar finns risken att bli utbytt 

och vid nedskärningar finns risken att bli uppsagd. Aronsson ansluter sig till definitionen om 

att oro är något som utlöses då individen upplever att något som är betydelsefullt för 

existensen hotas. Kliniskt sett är oro en sammanvävning av känslor som spänning, panik och 

ångest. Wasserman (2003) nämner att ångest kan vara ett tecken på att något inte är bra i 

individens livssituation. Andersson (2005) finner att ångest ur biologisk synvinkel handlar om 
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yttringar i form av spända muskler, hjärtklappning, yrsel, svettningar och muntorrhet. 

Kognitivt handlar ångest om individens tankar. Exempelvis kan en människa spekulera över 

risker och ha en föreställning om att något hemskt ska hända. Oro, osäkerhet, otrygghet, 

rädsla och panik är ord som kan förknippas med ångest, vilken ökar när folk känner sig 

hotade. Det finns ingen definition av ångest som alla inom forskningen är överens om. 

Andersson (2007) förespråkar att definiera ångest som en känsla av starkt psykiskt obehag 

som kan variera från person till person. Obehaget som kan ge yttringar i form av nervositet 

och rampfeber kan utlösas av inre olösta konflikter eller av något som upplevs som hotande 

för individen. För att kunna ställa en ångestdiagnos måste varaktigheten av symtom ha funnits 

under minst sex månader, enligt Socialstyrelsen (2003).  

Åkerstedts (2001) forskning visar att oregelbundna arbetstider inom vård- och 

omsorg medverkar till kraftiga sömnstörningar, särskilt om schemat innehåller inslag av 

nattarbete. Även förändringar gällande skiftande arbetstider från dag till natt och tvärtom 

påverkar sömnen negativt. Sömnstörningar medför en nedsatt funktion eller sänkt prestation 

för individen under dagtid som då också känner sig trött. Kliniska perspektiv på 

sömnstörningar handlar, enligt Kryger, Roth och Dement (2000), om en förkortad sömn på 

mer än nittio minuter i jämförelse med tidigare sovvanor, samt om det tar längre tid än 

fyrtiofem minuter att somna i jämförelse mot tidigare. Vidare blir dålig sömn klinisk när en 

individ vaknar mer än fem gånger per natt och ligger vaken i mer än fyrtiofem minuter innan 

personen somnar om igen. Samma sak gäller om morgonuppvaknandet sker med mer än 

sextio minuter tidigare än vanligt. Slutligen kan kraftiga mardrömmar också ge 

sömnstörningar. Enligt klinisk definition av sömnstörning behöver besväret eller besvären 

pågå under mer än tre dagar i veckan under en sammanhängande period av minst tre veckor. 

Trötthet kan enligt Åkerstedt (2001) uppstå då en människa varit aktiv under en lång period 

och därmed kört slut på all kraft och energi. På grund av orkeslöshet upplever personen det 
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svårt att fortsätta med de dagliga sysslorna. Förutom att musklerna kan kännas trötta handlar 

det om en mental trötthet som gör att individen känner sig ”less” på det mesta. Vanligt är 

också att minnesfunktionen och tankeförmågan sviktar, enligt Åkerstedt (2004). I samband 

med forskning om arbetsrelaterad trötthet fann Åhsberg (1998) att trötthet fanns i läraryrket 

under 1990-talet och att det då främst handlade om brist på energi. Andra symptom på trötthet 

är sömnighet och brist på motivation. 

Socialstyrelsen (2010) finner att en person kan vara mer eller mindre nedstämd, 

ha depressiva symtom utan att uppfylla kriterierna för egentlig depression. Till hjälp för 

klassificering av sjukdomar och andra hälsoproblem har Socialstyrelsens (2011) utformat en 

systematisk förteckning bestående av olika diagnoskoder: Internationell statistisk 

klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE). Vid nedstämdhet 

drabbas individen av ett sänkt stämningsläge, enligt Socialstyrelsens (2011) diagnoskod F32.0 

Det finns en upplevelse av att inte längre ha samma glädje och energi som förut, 

koncentrationsförmågan har försämrats och förmågan av att vara aktiv har minskat. 

Individens självkänsla och självförtroende har minskat och det finns istället en känsla av 

värdelöshet. Enligt Socialstyrelsen (2010) kan det handla om lindriga tillstånd, med få och 

milda symtom, som kan övergå till medelsvåra tillstånd med fler och varaktiga symtom. Vid 

lindiga besvär kan arbete och vardagssysslor fungera någorlunda men med ett större antal och 

varaktiga besvär kan också välbefinnandet och funktionsförmågan försämras. Wasserman 

(2003) anser att förändringar i arbetslivet och i det övriga livet kan leda till nedstämdhet. 

Skilsmässa och sjukdom är exempel på händelser som kan medverka till ett sänkt 

stämningsläge. Om en individ har känning av nedstämdhet under större delen av dagen, mer 

eller mindre dagligen under en sammanhängande period om två veckor ligger personen i 

riskzonen. Vid flera symtom samtidigt under en längre tid blir det istället tal om ett svårt 
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tillstånd, det vill säga en egentlig depression i enlighet med Socialstyrelsen (2010) och 

Socialstyrelsen (2011).  

Sammanfattningsvis tyder forskningen på att det finns en skillnad mellan en 

första ordningens förändring, som är en mindre genomgripande förändring och en andra 

ordningens förändring, som är en mer genomgripande sådan. Vidare tyder forskningen på att 

förändringar på arbetat och i det övriga livet kan leda till stress som kan leda till ohälsa och att 

förändringar av olika slag relaterar till psykiska besvär. Det är viktigt att personer i ledande 

ställning har kunskap om att det finns två olika slags förändringar och att dessa kan ha 

varierande effekt på hälsan. Med denna kunskap kan det vara lättare för dem att veta hur de 

bäst kan genomföra en andra ordningens förändring och samtidigt minimera risken för 

psykisk ohälsa hos de anställda. 

 

Tidigare forskning 

Thompson och Ryan (2007) har gjort en fallstudie som handlar om att hantera dynamiken av 

en andra ordningens förändring. I en offentlig byråkratisk verksamhet i Australien skapades 

nya visioner och ett helt nytt ramverk. Under en treårsperiod gjordes flera organisatoriska 

förändringar. Bland annat gjordes en förändring av ledarskapsstilen, då de gick ifrån ett 

auktoritärt till ett mer relationsrelaterat ledarskap. Förändringar i ”flödet” mellan ägare och 

leverantörer gjordes. Varje avdelning behövde omstruktureras för att kunna uppnå de nya 

målen. ”Omstruktureringen var särskilt problematisk och skapade höga nivåer av 

dysfunktionella konflikter mellan avdelningar och inom avdelningar och var en källa till 

betydande stress i organisationen”, enligt Thompson och Ryan (2007, s. 10). I studiens 

resultat nämns att förändringen bara delvis blev framgångsrik och att den skapade stress.  

Enligt Rafferty och Griffin (2006) finns det flera undersökningar som handlar 

om organisationsförändringar, studier som visar på ett samband mellan en organisatorisk 
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förändring, det vill säga en andra ordningens förändring, och välmående. Däremot anser 

författarna att det finns få undersökningar som visar vilka aspekter av förändringen som ger 

effekt på individers och anställdas välmående. Detta gör att det är svårt för ledare att 

implementera förändringar i en organisation. När Rafferty och Griffin (2006) talar om 

effekten av förändring hänvisar de till Levy´s (1986) studie. Där beskriver Levy innebörden 

av en första respektive en andra ordningens förändring eller en transformatorisk förändring 

som den också kallas. I Rafferty och Griffin´s undersökning används begreppet 

transformatorisk förändring utifrån Levy´s framställning om en effektfull förändring av de 

grundläggande aspekterna i en organisation.   

Med den här studien hoppas Rafferty och Griffin få reda på vad det är för 

dimension på organisationsförändringen som de anställda upplever på arbetsplatsen samt hur 

individerna uppfattar förändringen. Studien är gjord inom den offentliga sektorn i Australien. 

Metoden var kvantitativ. En månad efter det att det skett en stor och dramatisk förändring i en 

organisation skickade de ut ett frågeformulär till de anställda angående hur de mådde.  Detta 

gjordes vid två tillfällen. Första gången handlade det om en förändring i ledarskapet då chefen 

hade flyttat efter fem år i företaget. Andra gången hade regeringen dragit tillbaka 500 

frivilligarbetare från den offentliga sektorn. Samtidigt slog regeringen samman små enheter 

till större. I studien har Lazarus och Folkmans kognitiva fenomenologiska stress och coping 

modell använts. Eftersom Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som en relation 

mellan individen och dess omgivning går stress och coping modellen ut på att studera 

människors upplevelse av stress. Lazarus och Folkman anser att människor reagerar olika på 

stress, dels beroende på hur hotfull individen upplever att situationen är, dels beroende på 

tidigare erfarenheter. Hur en välmående en människa kan vara i samband med, eller efter en 

stressande händelse har att göra med hur individen kan hantera stressen. I Rafferty och 

Griffin´s (2006) studie användes Lazarus och Folkman modell för att identifiera tre olika 
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aspekter som har effekt på individers hälsa, vilka är: antalet förekommande förändringar, 

förändringens omfattning, det vill säga hur kraftig och genomgripande förändringen var samt 

om förändringen var planerad. Det som visade sig vara negativt var om det ofta skedde 

förändringar eftersom detta ledde till oro. Ständiga förändringar gör att folk blir trötta och att 

det sker en ökning av oro på grund av osäkerheten kring vad som ska hända. Enligt Rafferty 

och Griffin var det också en skillnad beroende på hur kraftig och genomgripande 

förändringen var, om det var en transformatorisk förändring eller inte. Slutligen anser 

människor att det är positivt med en god planering. Resultatet visar också att ett stöttande 

ledarskap har en positiv effekt. 

Statistiska centralbyrån, SCB, (2006) har genom Undersökning av 

levnadsförhållanden (ULF), 1980 – 2005, granskat den psykiska ohälsan i Sverige. 

Undersökningarna visar att den psykiska ohälsan har ökat för både män och kvinnor sedan 

1990-talets början. Ökningen är störst bland den unga generationen och kvinnorna upplevs ha 

mer psykiska besvär än männen. En självskattad bedömning har gjorts av befolkningen i 

Sverige mellan åren 2004 – 2005 i åldrarna 16 – 84 år, gällande psykiska besvär som oro, 

ångest, sömnbesvär, trötthet samt om de tillfrågade känt sig ledsna eller nere. Självskattning 

av hälsa är, enligt SCB, ett tillförlitligt hälsomått. Resultatet av den självskattade ohälsan, 

under en tvåveckorsperiod, visade att oro och ångest var vanligast bland de unga kvinnorna i 

åldrarna 16 – 24 år. Oron och ångesten sjönk sedan i takt med den stigande åldern för att 

sedan öka igen i pensionsåldern. Sömnproblemen var störst bland kvinnorna i åldern 55 – 84 

år. Dubbelt så vanligt var det att kvinnor kände sig trötta på dagarna och kvällarna i 

jämförelse med männen. Känslor av nedstämdhet var betydligt vanligare hos kvinnor än män. 

 Slutsatsen av undersökningen om levnadsförhållandena i Sverige, 2006, var att 

den psykiska ohälsan hade ökat för både män och kvinnor sedan 1990-talets början. Ökningen 

av ohälsan är större bland kvinnorna än männen. Tidigare gjord forskning inom den offentliga 
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sektorn pekar på att en andra ordningens förändring är mer dynamisk än en första ordningens 

förändring. Forskningen visar att det fanns en skillnad gällande effekten på individers hälsa 

beroende på om det handlade om en mer genomgripande förändring eller en mindre 

genomgripande sådan. Hur kraftig och genomgripande förändringen var hade betydelse för de 

anställdas välmående. Slutligen visar forskningen att en organisatorisk förändring, det vill 

säga andra ordningens förändring, skapar stress.  

 

Syfte och hypoteser   

Syftet med studien var att få reda på om upplevd första respektive andra ordningens 

förändring, i livet eller arbetet, får olika konsekvenser för upplevd psykisk hälsa för anställda 

inom vård, omsorg och skola i en sydsvensk kommun. Om det fanns någon skillnad mellan en 

upplevd förändring av första ordningen och en förändring av andra ordningen, och upplevd 

psykisk ohälsa i form av besvär som stress, oro, ångest, sömnstörning, trötthet och 

nedstämdhet. Om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor dels ifråga om upplevd 

förändring, dels ifråga om upplevelse av hälsan efter det att en förändring har skett. 

Uppsatsens huvudsyfte var: Upplevd andra ordningens förändring är relaterad till mer 

upplevda psykiska besvär än en förändring av första ordningen. 

Mot föregående bakgrund och syfte ställs följande hypoteser:  

Hypotes 1  
 
Det finns ett signifikant samband mellan upplevd andra ordningens förändring på arbetet och 
upplevda psykiska besvär. 
 
Hypotes 2  
 
Det finns ett signifikant samband mellan upplevd andra ordningens förändring i det övriga 
livet och upplevda psykiska besvär. 
 
Hypotes 3  
 
Det finns en signifikant könsskillnad gällande män och kvinnor och upplevd förändring av 
andra ordningen.  
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Hypotes 4  

Det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, och upplevda psykiska besvär. 

Hypotes 5  

Det finns en signifikant skillnad mellan upplevd förändring av första ordningen och en 
förändring av andra ordningen, och upplevda psykiska besvär. 
 
Hypotes 6  
 
Upplevd andra ordningens förändring är relaterad till mer upplevda psykiska besvär än en 
förändring av första ordningen. 

 

Metod 

Metoden som använts är en beskrivande surveyundersökning. För att samla in data har ett 

frågeformulär använts. (Bilaga 1). 

 

Urval 

Undersökningsgruppen var personer som arbetade inom vård, omsorg och skola i en 

sydsvensk kommun under perioden juni – oktober 2010. En avgränsning för urvalet gjordes 

genom ett beslut om att endast låta anställda från äldreomsorg, förskola, grundskola och 

gymnasium delta i undersökningen. Dessa kommunala verksamheter är representativa för 

urvalsgruppen. Arbetsledare för de berörda verksamhetsområdena kontaktades och 

medverkande arbetsplatser blev de ställen vars chef snabbast ställde sig positiv till att vilja 

delta i studien. Ett bekvämlighetsurval gjordes, det vill säga endast av personer som arbetade 

under de här speciella dagarna då undersökningen ägde rum. Urvalet bestod av 160 personer, 

varav 120 var kvinnor och 40 var män. 155 respondenter, kvinnor och män, hade uppgett 

åldern som låg mellan 22 – 65 år. Den gemensamma medelåldern var 46,7.  Mer information 

om urvalsgruppen finns i tabell 1. 
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Tabell 1. Deltagarnas ålder (N = 160). Observera att endast 155 hade dock uppgivit ålder. 
Medelvärden är beräknade på 155 individer. 
 
 ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________       

 
Medelålder 

   
  Kön                               Antal                           M                             SD                                  
 ________________________________________________________________________________________      
 

 
  Män                          39                            47,7                         12,7 
 
  Kvinnor                  116                            46,4                         11,1 
 
  Totalt                      155                            46,7                         11,5 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    ________________________    ________________________    ________________________     

 

Instrument 

För att kunna undersöka om en förändring av första respektive andra ordningen får olika 

konsekvenser för upplevd psykisk ohälsa utformades en enkät. Frågeformuläret innehöll 

frågor och påståenden med vilka det skulle bli möjligt att mäta det som önskades för att kunna 

nå fram till ett resultat. Formulärets första del utformades med påståenden som skulle mäta 

den oberoende variabeln, det vill säga förändring som innefattas av en förändring av första 

ordningen, en förändring av andra ordningen eller ingen förändring alls. Inledningsvis ställdes 

en fråga i formuläret kring vilka förändringar som skett på arbetet eller i det övriga livet under 

de sista tolv månaderna. Undersökningsledaren hade konstruerat arton påståenden om 

upplevda förändringar från arbetslivet och det övriga livet som respondenterna kunde välja 

emellan. Påstående 1 – 9 handlade om förändringar på arbetet. Påstående 11 – 19 handlade 

om förändringar i samband med det övriga livet. Varje fråga innehöll två perspektiv på 

förändring vilket innebar att a- och b- alternativet skiftade mellan en förändring av första och 

andra ordningen. Inspirationen till dessa påståenden om förändringar hade 

undersökningsledaren hämtat från Ahrenfelt (2001). Påstående 8b och 9a är direkt tagna från 

Ahrenfelts material gällande innerbörden av en förändring av första ordningen, fast i den här 
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enkäten något omformulerade. Förändringsbegreppet bygger på Ahrenfelts tolkning av 

Watzlawick, Weakland och Fisch (1974) teori, vars innebörd också har beskrivits av 

Karlsson, Björck-Åkesson och Granlund (2008). Att frågorna och påståendena handlade om 

förändringar på arbetet och i det övriga livet bygger på Super´s (1980) teori gällande de fem 

stora livsrollerna. Arbetsrollen är en av dessa och arbetsbegreppet har beskrivits utifrån 

Karlssons (1986, 2009) definition.   

Enkätens andra del bestod av frågor och påstående om de anställdas upplevda 

hälsa som skulle mäta de beroende variablerna, vilka är psykisk ohälsa i form av besvär som 

stress, oro, ångest, sömnstörning, trötthet och nedstämdhet. Bakom tankegången om de 

självupplevda psykiska besvären finns Borgås (1997) definition. Teorin bakom de psykiska 

besvären och dess yttringar är följande gällande 21 a): Item 1 mäter stress utifrån Levi (2001), 

item 2 mäter oro utifrån Aronsson (2008), item 3 mäter ångest utifrån Andersson (2005, 

2007), item 4 mäter sömnstörning utifrån Åkerstedt (2001) och Kryger, Roth och Dement 

(2000), item 5 mäter trötthet utifrån Åkerstedt (2001, 2004) och Åhsberg (1998), item 6 mäter 

nedstämdhet utifrån Socialstyrelsen (2010) och Socialstyrelsen (2011). En mer omfattande 

beskrivning av de olika besvären finns i den teoretiska bakgrunden. 

Gällande de arton påståendena på enkätens första del skulle respondenterna sätta 

ett kryss för de alternativ som bäst passade in på deras livssituation. Undersökningsdeltagarna 

kunde också välja att inte kryssa för något svarsalternativ och därmed visa att det inte skett 

någon förändring alls. Med item nr. 10 och 20 fick respondenterna också en möjlighet att med 

egna ord svara på om det skett någon annan förändring, på arbetet eller i det övriga livet, än 

de redan givna påståendena. Med item 21 ställs följande undran: ”Har Du under de senaste 12 

månaderna upplevt följande besvär?” Under 21a får respondenterna möjligheten att i en tabell 

med en sjugradig skala ta ställning till följande påstående: ”Jag har haft känning av besväret”. 

I tabellen finns en gradskillnad gällande den upplevda hälsan där personerna sätter ett kryss 
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för det bästa alternativet. Siffran ett står för det lägsta alternativet det vill säga ”Aldrig”, vilket 

innebär att det inte funnits några av dessa besvär under det senaste året. Efter det lägsta 

förslaget kommer följande alternativ: ”Någon gång om året, Någon gång i halvåret, Någon 

gång i månaden, 1- 2 gånger i veckan, 3 eller fler gånger i veckan under en sammanhängande 

period om minst 3 veckor” samt det högsta alternativet på den sjugradiga skalan ”Varje 

dag/natt i en sammanhängande period om minst två veckor”. Ju oftare besvären förekommer - 

ju sämre mår individen. Stegvis ökas graden av den psykiska ohälsan. Svarar personen ”Varje 

dag/natt under en sammanhängande period om minst två veckor finns en stark upplevelse som 

påverkar sättet att vara. Under 21b ställs frågan: Har dessa upplevda besvär tillkommit efter 

det att förändringen/förändringarna inträffade? Här var det meningen att de medverkande 

skulle kryssa för ett ja eller ett nej i tabellen angående vilka besvär de anser beror på de 

förändringar som de valt från de två föregående sidorna i enkäten.  

För att beräkna gradskillnaden mellan de beroende variablerna, item 21 a, vilka 

är individens upplevelse av stress, oro, ångest, sömnstörning, trötthet och nedstämdhet 

matades dessa in efter en skala mellan 1 – 7. Aldrig = 1 (det lägsta alternativet), Någon gång 

om året = 2, Någon gång i halvåret = 3, Någon gång i månaden = 4, 1-2 ggr/veckan = 5, 3 

eller fler ggr i veckan under en sammanhängande period om minst tre veckor = 6, samt Varje 

dag/natt i en sammanhängande period om minst två veckor = 7 veckor, som här var det 

maximala alternativet. För att kontrollera den innebörders konsistensen mellan de beroende 

variablerna gjordes ett reliabilitetstest med Cronbach's alpha. Analysen visade ett värde på α = 

0,91, det vill säga en hög intern konsistens. Beräkningarna har baserats på de 97 respondenter 

som kryssat för ett ”Ja” för att det förekommit besvär efter det att förändringen inträffat. Då 

mindre än 20% valt att svara på item 22 har denna fråga plockats bort från undersökningen. 
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Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes bland anställda inom äldreomsorgen i en kommun i Norra Skåne. 

Genom ett bekvämlighetsurval testades enkäten av 18 vårdanställda inom Hemtjänsten. 

Pilotundersökningen ledde i de flesta fall till positiv feedback. Respondenterna fann att 

frågorna var bra och fyllde sitt syfte samt att frågeformuläret var välgjort och trevligt 

utformat. Den negativa feedbacken rörde sig mest om textens svårighetsgrad och enkätens 

omfattning gällande lite för många frågor. Med hjälp av den konstruktiva kritiken kunde viss 

text omformuleras och någon fråga tas bort och därmed minskades formulärets omfång. 

 

Administrering  

För att enkätstudien skulle kunna genomföras krävdes ett bra samarbete med de olika 

arbetsplatsernas arbetsledare. Alla ledarna var positivt inställda till undersökningen som fick 

lov att genomföras på arbetstid. Innan undersökningen startades fick både chefer och 

deltagande personal information om studiens syfte och kring förfarandet av frågeformuläret. 

Undersökningen gjordes oftast i samband med ett informations- eller planeringsmöte, 

konferens eller en arbetsplatsträff då de anställda var samlade samtidigt. Innan enkäterna 

delades ut fick respondenterna reda på att det var helt frivilligt att medverka i undersökningen 

och att de kunde svara anonymt då de fick ett tomt kuvert att lägga den ifyllda enkäten i. Efter 

ifyllandet av enkäterna samlades dessa in. Oftast gick det till så att deltagarna själva lade 

kuvertet i en större insamlingslåda. 

Etiska hänsynstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ställs det etiska krav på den som forskar. 

Undersökningsledaren för den här studien har följt de etiska rekommendationerna. Arbetet 

kring urval och enkäter har gjorts på ett noggrant och välgenomtänkt sätt. Hur människor 

behandlas i samband med forskning ligger inom forskningsetikens område, enligt 
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Vetenskapsrådet. Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) anser att forskningsetik handlar 

om hur deltagarna rekryterats till undersökningen, vilken information som gavs och på vilket 

sätt informationen gavs.  

Pilotundersökningen gjordes i samförstånd med det aktuella undersöknings-

områdets verksamhetschef och enhetschef. Innan studien påbörjades i den sydsvenska 

kommunen hämtades erforderliga tillstånd. Förutom ett muntligt godkännande av 

personalchefen och förvaltningschefen har varje besökt verksamhetsområdes arbetsledare 

också gett sitt godkännande. Muntliga tillstånd har även hämtats av representanter för de 

berörda fackförbunden: Akademiker förbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet och SKTF. 

Alla berörda har fått god information gällande studiens syfte och genomförande. Att visa 

hänsyn och att ge skydd åt undersökningens medverkande ligger också inom etikens område, 

enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005). Både muntligt, och skriftligt via enkätens 

första sida fick deltagarna reda på att det var frivilligt att delta och att de kunde svara 

anonymt. Ingen har behövt uppge vare sig namn eller personnummer. Det ifyllda 

frågeformuläret kunde respondenterna lägga i ett tomt kuvert och klistra igen. Insamlandet av 

kuverten gjordes på ett ansvarsfullt sätt. Inte heller har någon obehörig haft tillgång till det 

insamlade materialet.  

 

Analys 

De insamlade enkäterna kodades och respondenternas svar matades in i SPSS, Statistical 

Package for the Social Sciences (v.19.0). Eftersom populationen inte var normalfördelad har 

icke-parametriska test som Chi-Square, Spearman`s Rho, Mann-Whitney´s U-test med data på 

nominalskalenivå använts.   

Undersökningens oberoende variabel är upplevd förändring som innefattas av en 

förändring av första ordningen, en förändring av andra ordningen och ingen förändring alls.  
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Förändringsbegreppet bygger på Ahrenfelts (2001) tolkning av Watzlawick et al.´s (1974) 

teori, vars innebörd också har beskrivits av Karlsson, Björck-Åkesson och Granlund (2008). 

De beroende variablerna är individens upplevda psykiska ohälsa i form av besvär som stress, 

oro, ångest, sömnstörning, trötthet och nedstämdhet. Bakom begreppet psykiska besvär finns 

Borgås (1997, s. 17) definition om: ”Subjektivt upplevda och självrapporterade besvär av 

psykisk natur”, vilka ligger inom ramen för begreppet psykisk ohälsa. 

För att underlätta bearbetningen av enkätens första del, innehållande 18 

påståenden om förändringar på arbetet och i det övriga livet, vilka skulle mäta den oberoende 

variabeln förändring, vändes de skiftande a- och b alternativen gällande en första respektive 

andra ordningens förändring ”rätt igen” så att varje a-perspektiv i fortsättningen innehöll en 

första ordningens förändring och b-perspektivet innehöll en andra ordningens förändring. Då 

respondenterna ibland valde att sätta kryss för att ha upplevt flera förändringar både av första 

och andra ordningen fick varje upplevd förändring poäng vid sammanräkningen av respektive 

ordning. På så sätt kunde varje påstående 1 - 9 gällande förändringar som skett på arbetet ge 

ett poäng vardera plus ytterligare ett poäng om respondenterna också valt en ”annan” 

förändring under item nr. 10, det vill säga max 10 poäng om de kryssat för alla alternativen. 

På samma sätt gavs ett poäng vardera gällande påstående 11 – 19 för förändringar som skett i 

det övriga livet plus även här ett extra poäng om de valt en ”annan” förändring under item 20. 

Några respondenter hade tagit vara på möjligheten att uppge egna förslag på 

förändringar än de redan förtryckta påståendena. När det gäller dessa skrivna svar under item 

10 och item 20 var det undersökningsledarens uppgift att utifrån den teoretiska bakgrunden 

bedöma om det handlade om en förändring av första ordningen, andra ordningen eller ingen 

förändring alls. Förändringarna kunde handla om att ha flyttat till en ny stad eller om att ha 

fått ett nytt jobb och så vidare. När en deltagare inte har upplevt några förändringar på arbetet 

eller i det övriga livet har svaren kodats med 0 poäng. Svaret på c-frågan ”När i tiden 
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inträffade denna förändring” var inget som matades in i statistikprogrammet eftersom den här 

frågan endast ställdes för att kontrollera att respondenterna inte hade tagit med förändringar 

som var äldre än 12 månader.  

Forskningskvalitet 

Undersökningsledaren har ingen anknytning till de verksamheter som medverkat i studien. 

För att stärka tillförlitligheten gällande den utformade enkäten gjordes en pilotstudie som 

ledde till att frågeformuläret förbättrades. Påståendena om förändringar, i enkätens första del, 

hade varierad ordningsföljd så att respondenterna inte skulle kunna veta vilken slags 

förändring som fanns under a- respektive b- alternativet. I och med att frågeformuläret 

delades ut precis innan undersökningen kunde ingen ta ställning till frågorna i förväg, vilket 

också var viktigt gällande tillförlitligheten.  

Av 164 insamlade enkäter togs 4 bort. Av de borttagna enkäterna fanns det en 

helt blank sådan samt hade två personer endast fyllt i frågeformulärets första sida 

innehållande bakgrundsvariabler. I det första fallet var det av okänd anledning men i det andra 

fallet kunde respondenten inte svara på frågorna eftersom denne anställde varit tjänstledig 

under de sista 12 månaderna. Slutligen hade en person svarat på enkäten och uppgett att en 

förändring på arbetet hade skett, men eftersom denna förändring låg längre tillbaka i tiden än 

tolv månader kunde inte denna enkät accepteras. I frågeformuläret fanns nämligen en testfråga 

med vilken det skulle bli möjligt att kontrollera att respondenterna inte tog med upplevda 

förändringar längre tillbaka i tiden än tolv månader. Efter denna granskning och borttagande 

av enkäter fanns 160 stycken kvar, vilket innebar ett urval på 160 personer.  

 Enligt Clark-Carter (2004) har det med tillförlitligheten att göra om en studie, 

under liknande former, kan uppnå samma resultat vid andra undersökningstillfällen. 

Omständigheter att beakta med den här studien var att den utgjordes av ett 

bekvämlighetsurval. Att två tredjedelar av urvalet bestod av kvinnor. Det hade varit önskvärt 
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att lika många män och kvinnor hade medverkat. Eftersom många verksamheter deltog i 

studien och på grund av att undersökningsledaren tog hänsyn till varje arbetsplats möjlighet 

till att ta emot besök tog undersökningen några månader att genomföra. Dessutom kom en 

semesterperiod emellan. Beroende på om enkäten/studien gjorts precis före semestern eller 

lite längre fram på höstkanten kan ha haft betydelse för hur respondenten/erna tagit ställning 

till den upplevda hälsan. Även om det inte går att få samma resultat vid andra 

undersökningstillfällen kan andra undersökningar ändå komma fram till att upplevda 

förändringar av andra ordningen relaterar till mer upplevda psykiska besvär än förändringar 

av första ordningen. Detta har tidigare forskning redan kommit fram till. Gällande 

generalisering är den här undersökningen ej representativ för anställda i stort i andra 

kommuner och liknande förvaltningar. 

 

Resultat 

Resultatet som är beräknat på ett urval av 160 (N = 160) personer visade, genom ett Mann 

Whitney test, att det fanns en signifikant skillnad mellan upplevd första ordningens förändring 

och andra ordningens förändring, och upplevda psykiska besvär, det vill säga de 

gemensamma besvären totalt (U = 748,5, p < 0,05, N = 160). Med hjälp av Spearman`s Rho 

one-tailed påvisades ett positivt samband mellan upplevd andra ordningens förändring och 

upplevda psykiska besvär (rs = 0,399, p < 0,01). Det fanns ingen korrelation mellan en första 

ordningens förändring och psykiska besvär. Sammanfattningsvis visade studien att upplevd 

andra ordningens förändring relaterade till mer upplevda psykiska besvär än en förändring av 

första ordningen.  

Inledningsvis presenteras den deskriptiva statistiken för den oberoende 

variabeln, det vill säga förändring som innefattas av en förändring av första ordningen, en 

förändring av andra ordningen eller ingen förändring alls (Tabell 2). Med i tabellen 
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presenteras också första och andra ordningens förändring totalt, det vill säga första ordningens 

förändring på arbetet och i det övriga livet tillsammans samt andra ordningens förändring på 

arbetet och i det övriga livet tillsammans. 

 
 
Tabell 2. Deskriptiv statistik oberoende variabel (N = 160) 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   __________________________________________________   __________________________________________________   __________________________________________________       

 
                                               Mdn                 M                      SD                Högsta/Lägsta  värde                                
 ________________________________________________________________________________________      
 

 Arbetet: 
 
 Första ordningen                    2,0                 2,0                  1,7                      0              8 
  
 Andra ordningen                    0,0                 0,8                  1,1                0              5    
 
 Övrigt liv: 
 
 Första ordningen                    0,0                 0,4                  0,7                      0              3         
 
 Andra ordningen                    0,0                 0,2                  0,5                      0              3 
 
 Totalt: 
 
  Första ordningen                   2,0                2,4                  1,9                       0              9 
 
  Andra ordningen                   1,0                1,0                  1,3                       0              5 
 
 ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________     

 
    

Den deskriptiva statistiken för de beroende variablerna, vilka är individens upplevelse av 

psykisk ohälsa i form av stress, oro, ångest, sömnstörning, trötthet och nedstämdhet 

presenteras i tabell 3. Med i tabellen finns också de psykiska besvären totalt, det vill säga alla 

de psykiska besvären tillsammans.  
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Tabell 3. Deskriptiv statistik beroende variabel (N = 160) 

 ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________       

 
                                               N            Mdn              M                SD          Högsta/Lägsta  värde                               
 ________________________________________________________________________________________      
 

  Psykiska besvär: 
 
 Stress                           71          5,0               4,3              1,7                 1             7        
  
  Oro                                       67          4,0               3,6              1,8                 1             7       
  
  Ångest                                  75          1,0               2,3              1,7                 1             7        
  
  Sömnstörning                    64          3,0               3,3              2,0                 1             7 
  
  Trötthet                                69           4,0     4,2             1,7                  1             7 
  
  Nedstämdhet                        69           2,0               2,4             1,8                  1             7 
  
  Totalt 97          14,0             14,3            9,6                  1           41      
                                                                                                                                               
 ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________     

 

Andra ordningens förändring på arbetet och upplevda psykiska besvär. 

Det fanns ett signifikant samband mellan upplevd andra ordningens förändring på arbetet och 

upplevda psykiska besvär totalt (rs = 0,317, p < 0,01). Andra ordningens förändring på arbetet 

visade på ett positivt samband med psykisk ohälsa i form av stress, oro, ångest, sömnstörning, 

trötthet och nedstämdhet (Tabell 4).  

Hypotes 1: Det finns ett signifikant samband mellan upplevd andra ordningens förändring  

på arbetet och upplevda psykiska besvär, accepteras. 

 

Andra ordningens förändring i det övriga livet och upplevda psykiska besvär. 
 
Det fanns ett signifikant samband mellan upplevd andra ordningens förändring i det övriga 

livet och upplevda psykiska besvär totalt (rs = 0,182, p < 0,05). Upplevd andra ordningens 
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förändring i livet korrelerade med nedstämdhet (rs = 0,354, p < 0,01). Det fanns även en 

korrelation med oro, ångest och trötthet.   

 

Tabell 4. Sambandet mellan andra ordningens förändringar och upplevda psykiska besvär  
               (N = 160) 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _   _   _       

 
                                      Stress        Oro       Ångest      Sömn-      Trötthet      Nedstämd-     Totalt 
                                                                               störning                       het                 
 ________________________________________________________________________________________      
 

 Arbetet: 
 
 Andra ordningen      ,418**     ,558**     ,277**      ,355**     ,463**       ,317**       ,317**                            
 
 Övrigt liv:      
 
 Andra ordningen      ,089         ,283*       ,265*        ,111         ,224*         ,354**       ,182*      
                   
 ________________________________________________________________________________     
  *) p < 0,05 one-tailed 
**) p < 0,01 one-tailed 
 
 

Hypotes 2: Det finns ett signifikant samband mellan upplevd andra ordningens förändring  

i det övriga livet och upplevda psykiska besvär, accepteras. 

 

Könsskillnader mellan män och kvinnor och upplevd förändring av andra ordningen.  

Det fanns inga signifikanta könsskillnader gällande män och kvinnor och upplevd förändring 

av andra ordningen (Chi-2 = 1,847, df = 1, p = 0,174, N = 160).  Upplevd andra ordningens 

förändring (totalt), det vill säga andra ordningens förändring på arbetet tillsammans med 

andra ordningens förändring i det övriga livet är inte könsbundet.  

Hypotes 3. Det finns en signifikant könsskillnad gällande män och kvinnor och upplevd 

förändring av andra ordningen, förkastas.  
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Skillnaden mellan män och kvinnors upplevelse av psykiska besvär. 

Ett Mann Whitney test gjordes för att se om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor 

och psykiska besvär. Resultatet av testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor och psykiska besvär totalt (U = 777,5, p > 0,05, N = 160). Gällande 

de övriga besvären var för sig fanns det inte heller någon signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor och upplevd oro, ångest, sömnstörning, trötthet och nedstämdhet (Tabell 5). När det 

däremot gäller upplevd stress visade testet att det fanns en signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor (U = 313,0, p < 0,05, N = 160). Kvinnor uppvisar mer stress.  

 

Tabell 5. Skillnaden mellan män och kvinnor och upplevda psykiska besvär (N = 160) 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ________________________________________   ________________________________________   ________________________________________       

 
 Män och kvinnor 

 
Mann-Whitney koefficienter (U)                                                     

 ________________________________________________________________________________________      
 

  Psykiska besvär: 
 
  Oro                                                     U = 316,5, p > 0,05 
  
  Ångest                                                 U = 512,0, p > 0,05 
  
  Sömnstörning                                         U = 397,5, p > 0,05 
   
  Trötthet                                                   U = 384,0, p > 0,05 
  
  Nedstämdhet                                       U = 373,5, p > 0,05  
 
  Totalt               U = 777,5, p > 0,05 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    _____________    _____________    _____________     

   *) p > 0,05 one-tailed 
**) p > 0,01 one-tailed 
  
 

Hypotes 4. Det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, och upplevda psykiska 

besvär, förkastas. 
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Skillnaden mellan upplevda förändringar och upplevda psykiska besvär. 

Ytterligare ett Mann Whitney test gjordes. I det här fallet för att se om det fanns någon 

skillnad mellan upplevd förändring av första och andra ordningen, och upplevda psykiska 

besvär. Testet kom fram till att det fanns en signifikant skillnad mellan upplevd förändring av 

första ordningen och en förändring av andra ordningen totalt, och upplevda psykiska besvär 

totalt (U = 748,5, p < 0,05, N = 160). En signifikant skillnad fanns även mellan upplevd första 

ordningens förändring och andra ordningens förändring och upplevd stress, oro, trötthet och 

nedstämdhet (Tabell 6). Resultatet gällande ångest och sömnstörning skiljer sig från de ovan 

nämnda besvären. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan upplevd första ordningens 

förändring och en förändring av andra ordningen, och upplevd ångest (U = 498,5, p > 0,05, N 

= 160) samt sömnstörning (U = 364,5, p > 0,05, N = 160). 

 

Tabell 6. Skillnaden mellan upplevda förändringar och upplevda psykiska besvär (N = 160) 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________   _________________________   _________________________       

 
Upplevd förändring av första ordningen/upplevd förändring av andra ordningen 

 
Mann-Whitney koefficienter (U) 

 ________________________________________________________________________________________      
 

  Psykiska besvär: 
 
  Stress                                       U = 383,5, p < 0,05   
   
  Oro                                          U = 260,0, p < 0,05 
    
  Trötthet                                            U = 353,5, p < 0,05 
 
  Nedstämdhet                           U = 375,5, p < 0,05  
 
  Totalt                                                         U = 748,5, p < 0,05 
 

 ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________     

   *) p < 0,05 one-tailed 
**) p < 0,01 one-tailed 

   

Hypotes 5: Det finns en signifikant skillnad mellan upplevd förändring av första ordningen  
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och en förändring av andra ordningen, och upplevda psykiska besvär, accepteras.                                   

 

Upplevd förändring i relation till upplevda psykiska besvär. 

Resultatet visar att upplevd andra ordningens förändring är relaterad till mer upplevda 

psykiska besvär än en förändring av första ordningen. Beräkningar som gjorts med hjälp av 

Spearman´s Rho one-tailed stöder hypotesen. Det fanns ett signifikant samband mellan 

upplevd andra ordningens förändring totalt, det vill säga på arbetet och i det övriga livet 

tillsammans och upplevda psykiska besvär totalt (rs = 0,399, p < 0,01). Upplevd andra 

ordningens förändring korrelerade positivt med var och ett av de psykiska besvären. Det fanns 

ett positivt samband mellan en andra ordningens förändring och stress, oro, ångest, 

sömnstörning, trötthet och nedstämdhet. Gällande upplevd första ordningens förändring 

visades endast negativa korrelationer med alla de psykiska besvären (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Sambandet mellan en första och andra ordningens förändring och psykiska besvär   

               (N = 160) 
 ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________       

 
                                          Stress     Oro     Ångest   Sömn-   Trötthet    Nedstämd-  Psykiska besvär     
                                                                           störning                  het              (totalt)                                         
 ________________________________________________________________________________________      
 

 Totalt: 
  
 Första ordningen      -,061     -,130      -,020       -,037     -,202*      -,074       -,090  
 
 Andra ordningen       ,417**   ,620**   ,377**    ,375**   ,504**     ,474**     ,399**                            
        
 ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________     

  *) p < 0,05 one-tailed 
**) p < 0,01 one-tailed 

 

Hypotes 6. Upplevd andra ordningens förändring är relaterad till mer upplevda psykiska 

besvär än en förändring av första ordningen, accepteras. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att få reda på om upplevd första respektive andra ordningens 

förändring, i livet eller arbetet, får olika konsekvenser för upplevd psykisk hälsa. I den gjorda 

undersökningen i den sydsvenska kommunen hade fler respondenter upplevt en första 

ordningens förändring än en förändring av andra ordningen. Detta verkar rimligt med tanke på 

att Ahrenfelt (2001) ansåg att en förändring av första ordningen var en mindre genomgripande 

förändring än en förändring av andra ordningen. Av respondenterna som upplevt en andra 

ordningens förändring hade fler upplevt en sådan förändring på arbetet och färre sådana i det 

övriga livet. Utfallet av resultatet stämde överens med uppsatsens huvudsyfte, den sjätte 

hypotesen gällande att upplevd andra ordningens förändring relaterar till mer upplevda 

psykiska besvär än en förändring av första ordningen. En beräkning av korrelationen visade 

på signifikanta samband mellan upplevd andra ordningens förändring och alla de upplevda 

psykiska besvären. Resultatet stöds bland annat av Thompson och Ryan´s (2007) studie inom 

den offentliga sektorn som visar att förändringar av andra ordningen skapade stress i de 

undersökta verksamheterna.  

Resultatet för hypotes ett och två visade att upplevd andra ordningens förändring 

på arbetet korrelerade starkare med alla de upplevda psykiska besvären, förutom 

”nedstämdhet”, än vad en andra ordningens förändring i det ”övriga livet” gjorde. 

”Nedstämdhet” korrelerade något starkare med förändring i det ”övriga livet” än med en 

förändring på arbetet. Att nedstämdhet korrelerar starkt med en förändring i det ”övriga livet” 

kan vara förståeligt med tanke på att deltagarna i undersökningen exempelvis har råkat ut för 

förändringar i form av att ha genomgått en skilsmässa, blivit sjuka eller arbetslösa, fått 

försämrad ekonomi eller råkat ut för att en närstående har dött.  

Hypotes tre och fyra behandlade skillnader mellan män och kvinnor. Resultatet 

visade att upplevd andra ordningens förändring inte är könsbundet. När det gäller upplevda 
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psykiska besvär efter det att en förändring har skett fanns det en signifikant skillnad mellan 

män och kvinnors upplevelse av stress. I den sydsvenska kommunens kommunala 

verksamheter fanns fler stressade kvinnor än män. Däremot fanns det inte några signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor och totala upplevda psykiska besvär, det vill säga alla 

besvären tillsammans. Inte heller fanns det några signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor gällande de här psykiska besvären var för sig: oro, ångest, sömnstörning, trötthet och 

nedstämdhet. Detta resultat skiljer sig från statistiska centralbyråns Undersökning av 

levnadsförhållanden (SCB, 2006). I studien fick utvalda personer i Sverige själva skatta den 

psykiska hälsan i form av besvär som oro, ångest, sömnbesvär, trötthet samt om de tillfrågade 

känt sig ledsna eller nere. I SCB:s studie kom de fram till att kvinnor upplevs ha mer psykiska 

besvär än männen. I den nämnda undersökningen var det dubbelt så vanligt att kvinnor kände 

sig trötta på dagarna och kvällarna i jämförelse med männen. Ytterligare ett exempel från 

studiens resultat var att känslor av nedstämdhet var betydligt vanligare hos kvinnor än män. I 

SCB:s undersökning hade de funnit könsskillnader mellan män och kvinnor och upplevda 

psykiska besvär. I den här gjorda studien inom vård, omsorg och skola i en sydsvensk 

kommun fanns inte dessa könsskillnader utan här hade branschen större betydelse. I dessa 

kvinnodominerande yrken som till exempel förskollärare, undersköterskor, sjuksköterskor 

med mera, hade männen liknande upplevelse av psykisk ohälsa som kvinnorna efter det att en 

förändring hade skett. I den här studien relaterade de anställdas upplevda psykiska besvär till 

yrket. Gällande de skillnader som SCB kommit fram till i sin undersökning kanske snarare är 

yrkesrelaterade än könsrelaterade?  

Testningen av hypotes fem visar att det fanns en signifikant skillnad mellan 

upplevd förändring av första ordningen, upplevd förändring av andra ordningen och upplevda 

psykiska besvär (totalt). Detta resultat stöds av Ahrenfelt (2001) samt Karlsson, Björck-

Åkesson och Granlunds (2008) tankar, utifrån Watzlawick, Weakland och Fisch (1974) teori, 
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om att det finns en skillnad mellan en förändring av första ordningen och en förändring av 

andra ordningen.  

 I den här undersökningen har respondenterna själva fått skatta den upplevda 

förändringen och den självupplevda hälsan. Enligt statistiska centralbyrån (2006) är 

självskattning av hälsa ett tillförlitligt hälsomått. Undersökningen är av god kvalité eftersom 

den har genomförts på ett noggrant och välgenomtänkt sätt. Dessutom har de etiska 

riktlinjerna följts. Studien utgjordes av ett bekvämlighetsurval, vilket var ett lämpligt val i det 

här fallet. Några personallistor användes inte i samband med urvalet eftersom verksamheterna 

var små och enligt arbetsledarna var det känsligt om det uppenbarades för de andra i 

personalgruppen vilka som inte ville medverka i studien. Det var många verksamheter som 

deltog i studien och det gällde att hitta lämpliga undersökningstillfällen. Under sommaren 

gick det inte att besöka verksamheterna eftersom skolorna hade stängt och inom vården hade 

de flesta av den ordinarie personalen semester. Av den anledningen fyllde några personer i 

frågeformuläret före semestern och andra efter ledigheten vilket kan ha påverkat resultatet. 

Fler kvinnor än män deltog i undersökningen. Snedfördelningen av kön berodde främst på att 

det fanns flest kvinnliga anställda inom förskolorna och äldreomsorgen. Den här studien är 

inte representativ för anställda i stort i andra kommuner och liknande förvaltningar. Andra 

forskare kan ändå komma fram till liknande resultat som i den här undersökningen eftersom 

resultatet stöds av tidigare forskning. 

Det finns studier som beskriver innebörden av en första respektive en andra 

ordningens förändring. Levy´s (1986) studie är ett exempel på en sådan. Enligt Rafferty och 

Griffin (2006) finns det många undersökningar som handlar om organisationsförändringar, 

studier som visar på ett samband mellan en organisatorisk förändring, det vill säga en andra 

ordningens förändring, och välmående. Däremot finns det, enligt författarna, få 
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undersökningar som visar vilka aspekter av förändringen som ger positiv eller negativ effekt 

på individers och anställdas hälsa.  

Den här undersökningen som gjorts i en sydsvensk kommun kan bidra med 

kunskap om de anställdas upplevelse av hälsan efter det att en förändring har skett. Att 

upplevd första respektive andra ordningens förändring, i livet eller arbetet, kan få olika 

konsekvenser för individers upplevda psykiska hälsa kan vara betydelsefullt att känna till för 

många personer som arbetar inom den offentliga sektorn. För arbetsledare som arbetar med att 

genomföra förändringar inom kommunala verksamheter kan det vara väsentligt att ha 

kunskap om att en upplevd förändring av andra ordningen kan relatera till mer upplevda 

psykiska besvär än en förändring av första ordningen. Med denna vetskap kan det vara lättare 

att genomföra en andra ordningens förändring utan att personalens upplevda psykiska hälsa 

försämras. 

Framtida forskning 

Om det hade funnits mer kunskap om vilka specifika saker som ger positiv och negativ effekt 

på människors hälsa hade ledarna i en verksamhet snabbare och lättare kunnat implementera 

en organisatorisk förändring, en andra ordningens förändring och samtidigt få ha välmående 

anställda. Då det verkar finnas mer att utforska på det här området vill jag uppmuntra till 

detta.  
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Bilaga 1 
 
 

Introduktionsbrev  
 

Hej, 
 
Jag heter Ellinor Ringius och studerar beteendevetenskap på Högskolan för Lärande och 
kommunikation i Jönköping. För närvarande håller jag på med att göra ett examensarbete i 
form av en empirisk studie i vilken jag vill undersöka om förändringar på arbetet och i det 
övriga livet får konsekvenser för upplevd psykisk hälsa. Studien kommer att göras bland 
anställda inom vård, omsorg och skola. Jag har fått tillstånd till detta av personalchefen, 
förvaltningschefen samt berörda arbetsledare och fackliga representanter.  
 
För att kunna studera det här behöver jag lite hjälp med att besvara några frågor. Frågorna är 
enkla att besvara och svaren lämnas anonymt. Det skulle betyda mycket för mig om Du vill 
medverka genom att besvara dessa frågor. Enkäten tar ca 10 – 15 minuter att besvara. 
 

 
Tack för Din medverkan! 

 
Med vänlig hälsning  
Ellinor Ringius 
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Var vänlig fyll i följande uppgifter: A – I 
 

 
A. Din ålder                            År                           
 
 
B. Kön                1. �  Kvinna     2. �  Man  
 
 
C. Civilstånd   Kryssa i de svarsalternativ som passar in på Din situation.              
 
1. � Ensamstående    2. � Gift/sambo    3. � Hemmavarande barn    4. � Har ej hemmavarande  
                                                                                                                eller utflugna barn 
                                                                                                                 
D. Sysselsättning 
 
1. � Medarbetare 
2. � Första linjens chef (Arbetsledare för medarbetare) 
3. � Mellanchef (Chefer både över och under Dig) 
4. � Högre chefsbefattning (Ovanför Dig finns styrelse/VD och under Dig andra chefer) 
 
 
E. Yrke: ……….……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
F. Anställningens längd     Fyll i med en siffra i ett av alternativen beroende på om Du varit anställd under ett 
antal månader alternativt antal år eller har en annan anställningsform. 
 
Hur länge har du arbetat i din nuvarande anställning?  
 
1. Anställd …………Månader         2. Anställd …………År         3. Annan anställningsform? ……………………..                                                                                                   
                                                                                                          
                                                                                                               ………………………………………. 
 

G. Arbetar 
 
1. � Dag 
2. � Natt 
3. � Oregelbundna arbetstider 
 
 
H. Utbildning   Kryssa i de svarsalternativ som passar in på Din situation.              
 
1. � Grundskola (folkskola) 
2. � Gymnasium 
3. � Eftergymnasial skola  
4. � Högskola eller universitet / Mindre än tre års utbildning 
5. � Högskola eller universitet /Tre års utbildning eller mer 
6. � Forskarutbildning 
 
 
I.  Forskat vid högskola/universitet?       1. � Ja       2. � Nej 
 
Om ja. Vad har du forskat i för ämne och vid vilket lärosäte? Berätta! ………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Information 
 

Till de 20 påståendena (1 – 20) på sidorna 4 och 5 
 
 
                      

 
Vad har Du varit med om för förändringar under de senaste 12 månaderna? 

 
 
Markera med ett kryss i de rutor som anger de förändringar som Du varit med om. Lägg märke till att frågorna 
parvis liknar varandra mycket. Kryssa i det alternativ som passar Dig bäst, dvs. antingen A eller B.  
 

Skall jag svara A eller B? 
 
Förändringar kan ske på arbetet men också i det övriga livet. Vid sidan av arbetet kan det handla om olika slags 
livshändelser eller om de val och beslut som individen väljer och fattar i samband med familj, fritid, skola och i 
rollen av att vara en samhällsmedborgare.  
 

En förändring i livet eller arbetet kan vara mer eller mindre genomgripande. 
 

     En mindre genomgripande förändring känner man ofta igen genom att det handlar om något nytt, men trots 
detta är tankesättet i stort sett detsamma som förut. Visst kan det handla om att lära nytt till exempel på arbetet 
men arbetssättet är i stort sett detsamma som förut. Beteendet och agerandet ändras inte heller och det krävs 
egentligen inget nytt av Dig. Det handlar om ändringar i livet, förnyelse eller förbättring men livet går vidare på 
ungefär samma sätt som tidigare. 
        
     En mera genomgripande förändring känner man ofta igen genom att det handlar om en verklig förändring. På 
arbetet handlar det om något helt nytt och när det gäller det övriga livet, lever Du livet på ett helt nytt sätt och 
med ett förvandlat tänkande. Ditt agerande har i grunden ändrats och du gör annorlunda. Det kan också handla 
om en ny förståelse eller ett nytt lärande från grunden.  
 

Tänk efter vilket som bäst passar för Din situation i samband med de olika alternativen. 
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Påståenden (1 - 20) som jag önskar att Du vill ta ställning till 
 
Vad har Du varit med om för förändringar på arbetet under de senaste 12 månaderna? 
 
Markera med ett kryss i de rutor som anger de förändringar som Du varit med om. Lägg märke till att 
påståendena parvis liknar varandra mycket. Kryssa i det alternativ som passar Dig bäst, dvs. antingen a eller b.  

Skall jag svara A eller B? OBS! Ta del av informationen som finns på sid. 3. 
Ange därefter i siffror för hur många månader sedan, max 12, den ikryssade förändringen inträffade (fråga c). 
Har Du inte alls upplevt förändringen i påståendena nedan går det bra att hoppa över frågan helt och hållet och gå 
vidare till nästa osv.                                                         
                                                                                                                            c) När i tiden inträffade  
På arbetet                                                                                                                  denna förändring?                                             

1. a) Fått en ny chef men arbetet i organisationen flyter på som vanligt                                                                                                                            � 

1. b) Fått en ny chef som vänt upp och ner på hela organisationens sätt att arbeta 
och tänka                      

� 

 
För ……. mån. sedan 

      

2. a) Fått nya medarbetare som gör att gamla strukturer ändrats och nytt 
arbetssätt införts    

� 

2. b) Fått nya medarbetare men arbetssättet är ungefär som det brukar � 

 
För ……. mån. sedan 

 

3. a) Avdelning stängs                                                                                                                          � 

3. b) Avdelning stängs vilket fullständigt förändrat arbetet och organisationen på 
andra avdelningar             

� 

 
För ……. mån. sedan 

 

4. a) Vi har organiserat om och allt har blivit annorlunda                                                                   � 

4. b) Vi har organiserat om men gör samma sak som tidigare                                                                     � 

 
För ……. mån. sedan 

 

5. a) Har fått nya scheman men som påminner om dem vi hade förut                                                    � 

5. b) Har fått nya scheman vilket förändrat hela arbetssituationen � 

 
För ……. mån. sedan 

 

6. a) Avdelningen har fått nya dataprogram och därför måste vi lära om från 
grunden 

� 

6. b) Avdelningen har fått nya dataprogram � 

 
För ……. mån. sedan  

 

7. a) Har fått nya arbetsuppgifter och lärt mig lite nytt                                                                                                         � 

7. b) Har fått nya arbetsuppgifter, vilket gör att jag måste tänka och agera 
annorlunda än tidigare 

� 

 
För ……. mån. sedan 

 

8. a) Har fått ny teknisk utrustning och för att klara av den behövde jag ett helt 
nytt lärande 

� 

8. b) Har fått ny teknisk utrustning som jag med några nya grepp lärde mig hantera                                                                                                  � 

 
För ……. mån. sedan 

 

9. a) Det har kommit nya regler, men mitt arbetssätt och tänkande är i stort sett 
samma som förut 

� 

9. b) Det har kommit nya regler vilka är så annorlunda att jag verkligen får tänka i 
nya banor 

� 

 
För ……. mån. sedan 

 

Annan förändring                                                                                                                               
10. Har det skett någon annan förändring på Ditt arbete, under de senaste 12 månaderna, som inte nämnts ovan?   

Vilken? …………….………………………………………….           När i tiden inträffade denna förändring?             

……………………………………………………..                      Svar: För ………. månader sedan 
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Vad har Du varit med om för förändringar i det övriga livet under de senaste 12 
månaderna? 
 
Markera med ett kryss i de rutor som anger de förändringar som Du varit med om. Lägg märke till att 
påståendena parvis liknar varandra mycket. Kryssa i det alternativ som passar Dig bäst, dvs. antingen a eller b.  

Skall jag svara A eller B? OBS! Ta del av informationen som finns på sid. 3. 
Ange därefter i siffror för hur många månader sedan, max 12, den ikryssade förändringen inträffade (fråga c). 
Har Du inte alls upplevt förändringen i påståendena nedan går det bra att hoppa över frågan helt och hållet och gå 
vidare till nästa osv.                                                         
 
                                                                                                                              c) När i tiden inträffade  
Övrigt liv                                                                                                                      denna förändring?                                             

11. a) Jag/vi har fått barn vilket var en upplevelse                                                                                                                    � 

11. b) Jag/vi har fått barn vilket gjort att jag fått omprioritera mina rutiner, lära och 
agera på ett nytt sätt 

� 

 
För ……mån. sedan 

 

12. a) Har genomgått en skilsmässa som innebär en helt förnyad livssituation för mig                                 � 

12. b) Har genomgått en skilsmässa vilket innebar en del ändringar i min livssituation � 

 
För ……mån. sedan 

 

13. a) Har fått ta hand om åldriga föräldrar/svärföräldrar  � 

13. b) Omsorgen om åldriga föräldrar/svärföräldrar har inneburit en verklig  
förändring i mitt liv  

� 

 
För ……mån. sedan 

 

14. a) Närstående har dött vilket innebar en genomgripande förändring i mitt liv � 

14. b) Närstående har dött                                                                      � 

 
För ……mån. sedan 

 

15. a) Har ändrat mina matvanor till det bättre � 

15. b) Har ändrat mina matvanor i en sådan omfattning att hela mitt sätt att leva blivit 
annorlunda 

� 

 
För ……mån. sedan 

 

16. a) Jag har råkat ut för en sjukdom vilket gjort att jag fått ändra alla mina vanor från 
grunden 

� 

16. b) Jag har blivit sjuk vilket innebar en ny situation för mig � 

 
För ……mån. sedan 

 

17. a) Jag har gift mig vilket var en omställning                                                                                      � 

17. b) Jag har gift mig och omställningen var i den omfattningen att jag fick tänka i helt 
nya banor              

� 

 
För ……mån. sedan 

 

18. a) Den jag lever ihop med har blivit arbetslös vilket vänt upp och ner på hela vårt 
sätt att leva                                                                  

� 

18. b) Den jag lever ihop med har blivit arbetslös, men trots det är vårt liv nästan som 
vanligt 

� 

 
För ……mån. sedan 

 

19. a) Min ekonomi har försämrats och måste därför ändra på mina vanor något � 

19. b) Min ekonomi har försämrats i en sådan omfattning att jag måste ändra på alla 
mina vanor radikalt 

� 

 
För ……mån. sedan 

 

Annan förändring                                                                                                                                                  
20. Har det skett någon annan förändring i Ditt liv vid sidan av arbetet, under de senaste 12 månaderna, som inte 
nämnts ovan?   
 
Vilken? …………….…………………………………………...         När i tiden inträffade denna förändring?             

……………………………………………………….                   Svar: För ………. månader sedan 
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Här kommer några frågor angående Din upplevda hälsa 
 

 
21. Har Du under de senaste 12 månaderna upplevt följande besvär? 
 
a) I tabellen nedan finns en gradskillnad gällande den upplevda hälsan. Fyll i upplevelsen av Din hälsa genom att 
kryssa för en siffra på en skala från ett (1) till sju (7). Siffran ett (1) står för det lägsta alternativet, vilket innebär 
att det psykiska besväret är litet. Med att välja en högre siffra ökar också graden för den psykiska ohälsan. Siffran 
sju (7) står för det optimala alternativet av psykisk ohälsa, vilket ligger i riskzonen för en klinisk diagnos. 
 
b) Kryssa för ett ja eller ett nej till höger i tabellen angående om Du finner att dessa upplevda besvär tillkommit 
efter det att den/de ikryssade förändringen/förändringarna från sida 4 och 5 inträffat. 
 

 
Var god att kryssa i de alternativ i tabellen som passar Dig bäst. 

                    
                                     
                                                      
                     a)   Jag har haft känning av besväret  
 

 
b)  Har dessa 
upplevda besvär 
tillkommit 
efter det att  
förändringen/ 
förändringarna  
inträffade?  

    
 
 
 
  Aldrig 
 

 
  
 
 Någon  
 gång om 
 året 
 

   
 
  
 Någon  
 gång i  
 halvåret 
  

   
 
  
 Någon  
 gång i  
 månaden 

 
 
 
 1–  2  
 gånger i  
 veckan 
 

3 eller fler 
gånger i  
veckan 
under en  
samman- 
hängande 
period om  
minst 3 
veckor 

 
Varje dag/ 
natt i en 
samman- 
hängande 
period om  
minst två 
veckor 
 

    
 
 
      Ja 
  
   

 
 
 
    Nej 

1. Stress  1. �    2. �  3. �   4. �   5. �   6. �     7. �    1. �     2. � 

2. Oro  1. �  2. �  3. �   4. �   5. �   6. �   7. �    1. �     2. � 
3. Ångest  1. �  2. �  3. �   4. �   5. �   6. �   7. �    1. �     2. � 
4. Sömnstörning  1. �  2. �  3. �   4. �   5. �  6. �   7. �    1. �     2. � 
5. Trötthet  1. �  2. �  3. �   4. �   5. �   6. �   7. �    1. �     2. � 
6. Nedstämdhet  1. �  2. �  3. �   4. �   5. �  6. �   7. �    1. �     2. � 
 
 
Vad innebär besvären? 
Symtomen nedan gällande stress, oro, ångest, sömnstörning, trötthet och nedstämdhet kan variera från person till 
person. En individ upplever kanske ett av förslagen på symtom medan andra upplever fler eller alla de psykiska 
besvär som beskrivits.  
 
Stress: Hjärtklappning, huvudvärk, smärta, inlärningssvårigheter, minnes- och koncentrationsstörningar, ångest, oro och 
upplevelse av obehag.  Blir lätt irriterad, ovanorna ökar som t.ex. tröstätning, eventuellt ändrat beteende i form av en ökning 
av alkohol och tobakskonsumtion m.m. Ur form, är sliten och ledsen. Har en känsla av matthet – det är inte roligt längre.   
 
Oro: Känsla av osäkerhet, otrygghet och en upplevelse av att något som är betydelsefullt hotas. En kombination av känslor av 
ångest, spänning och panik kan också förekomma.                           
 
Ångest: Starkare känslor av obehag, osäkerhet, otrygghet, rädsla och oro. Panikkänslor, rampfeber. Hjärtklappning, yrsel, 
nervositet, svettningar, muntorrhet och spända muskler. 
 
Sömnstörning: Fungerar och presterar inte lika bra under dagen som tidigare. Är trött på grund av t.ex. för lite sömn, svårt att 
somna, vaknar flera gånger med svårighet att somna om, för tidigt uppvaknande och mardrömmar. 
 
Trötthet: Upplevelse av orkeslöshet och tappad energi, ”less” på det mesta, glömmer lätt och har svårt för att tänka.  
 
Nedstämdhet: Förmågan av att vara aktiv har minskat. Svårigheter med koncentrationen och en känsla av att vara värdelös 
uppstår. Sänkt stämningsläge och en känsla av ”deppighet”.                                                                                               
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               Vilken av förändringarna påverkade Dig mest?                      
 

 
22. Vilken av de förändringar som Du kryssat för (1 – 20) har påverkat Dig mest? 
 

 
Se tillbaka på sidorna 4 och 5 

 
Skriv in numret på den förändring som påverkat Dig mest, samt när i tiden denna förändring inträffade. 

 
 
 
Svar:          
                  Nr:        a     b             När i tiden inträffade denna förändring?             
                                                         
                                                     För ………. månader sedan 
                 Siffror        Kryssa för                      Siffror 
                                        a eller b 

 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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