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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka den emotionella upplevelsen av ett nytt tillvägagångssätt 

att minska personal i en offentlig verksamhet. En förfrågan om att frivilligt lämna sin tjänst 

mot en viss ersättning kommunicerades ut till alla medarbetare inom en specifik förvaltning i 

en svensk kommun. Tre fokusgruppintervjuer med nio av de medarbetare som fick ta del av 

erbjudandet och de fyra PA-konsulter som genomförde processen ligger till grund för studien. 

Data analyserades med induktiv tematisk analys och huvudresultatet visar en mycket positiv 

upplevelse av omställningsarbetet både hos PA-konsulter och tidigare medarbetare. Detta tack 

vare den goda kommunikationen från ledningen, frivillighetsaspekten och medarbetarnas 

arbetströtthet. En slutsats är att information, delaktighet och upplevd kontroll leder till 

positiva emotionella reaktioner, i meningen att verksamheten kan undvika mycket av den oro 

som skapas vid organisationsförändringar och därmed behålla en god arbetsprestation hos 

medarbetarna under tiden för förändringen. 

 

 

Nyckelord: Emotioner, Organisationsförändring, HRM, Delaktighet, Kommunikation, 

Förtroende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Title: Emotional experience of downsizing in a Swedish municipality  

 

Abstract 

The aim was to examine emotional experience of a new way to downsize in a public 

organization. A request to voluntarily end the employment by a particular compensation was 

communicated to all employees within a specific management in a Swedish municipality. 

Nine employees who took part in the offer and four HR practitioners who carried out the 

decision participated in focus group interviews. The data were analyzed using inductive 

thematic analysis. According to the results obtained, positive emotional reactions were shown 

in both HR-practitioners and former employees, in correspondence with the type of 

communication given by the management, the voluntary aspect and the employees' work 

fatigue. This implies that information, participation and perceived control may lead to positive 

organizational behaviors and that an organization may avoid many of the concerns involved in 

organizational change by this new way of downsizing. 

 

Keywords: Emotions, Organizational change, HRM, Participation, Communication, Trust.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till den aktuella kommunen och PA-strategen som med ett stort 

engagemang hjälpt oss med förberedelserna inför uppsatsen. Till PA-konsulterna och de 

tidigare medarbetarna som delat med sig av sina upplevelser kring omställningsarbetet. Vi vill 

även tacka vår handledare Igor Knez för alla snabba kommentarer och goda råd.  

 

Märit Hagström och Alexander Velevski 
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1.  Inledning 

Arbetsmarknaden har generellt sett blivit osäkrare. Organisationerna måste vara  

flexibla och kunna omorganisera snabbt i svåra lägen (Fäldt, 2010). Downsizing är en  

förändring som ska påverka organisationens effektivitet positivt (Avey, Wernsing &  

Luthans, 2008; Fäldt, 2010), men visar ofta på negativa följder för de anställda (Avey et al.,  

2008). Humankapitalet i politiskt styrda organisationer är särskilt utsatta för nedskärningar  

då intäkterna i verksamheten minskar av olika anledningar (Fäldt, 2010). Ofta motiveras det  

av att det finns ett glapp mellan organisationens mål och det nuvarande resultatet (Avey et al., 

2008; Wanberg & Banas, 2000). Personalkostnaderna är oftast den största utgiften och det är 

även där det minskas först (Fäldt, 2010).  

           Dessa organisationsförändringar är både kritiska för chefer i form av e ffektiv 

implementering och för anställda i form av acceptans och engagemang. Anställda måste 

anpassa sig och uppföra sig i enighet med förändringsstrategierna initierade av cheferna, ofta 

med färre resurser än tidigare. Genom förändringen måste de lära sig att skapa nya vägar och 

strategier för att nå nya mål (Avey et al., 2008). Vetskapen om att det är personalkostnaden 

som ska minskas gör att känslorna i en organisation som står inför en förändring blir negativa, 

eftersom de förväntar sig att arbetsbelastningen kommer att öka (Fäldt, 2010). Det är därför av 

stort intresse att söka svar på orsakerna till vad som påverkar människors inställning och 

känslor till förändringar och vilka konsekvenser eller fördelar det kan medföra för 

förändringsprocesser i organisationer (Liu & Perrewé, 2005).  

 

1.1   Emotioner  

Fredrikson och Furmark (2005) skriver att emotioner är en komplex sinnesrörelse  

som förvarnar oss om att någonting kommer att hända.  Emotioner har i tidigare forskning 

delats in i kategorierna; positiva och negativa. De negativa emotionerna sitter i den högra 

hjärnhalvan medan de positiva finns belägna på vänstra sidan. En stroke i höger hjärnhalva 

brukar leda till att patienten känner glädje till livet. Skadas däremot vänster hjärnhalva leder 

detta oftast till depressioner. Fredrikson och Furmark, (2005) menar dock att emotioner är mer 

komplexa än så och pekar på forskning som visar att det finns åtta grundläggande emotioner; 

rädsla, glädje, ilska, äckel (avsky), förväntan, sorgsenhet, förvåning och acceptans. De 

grundläggande tillstånden kan i sin tur bli mer komplexa genom att ingå i dyader eller triader. 

De blir komplexa ihop med varandra. Känner människan glädje och acceptans för någon så 

visas detta oftast genom en förälskelse. Andra känslotillstånd kan vara förväntan tillsammans 
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med ilska som ofta leder till att personen upplevs som aggressiv. Människans handlingar 

motiveras av de känslotillstånd de upplever. Olika känslor ger upphov till olika reaktioner. 

När en handling förväntas leda till en positiv känsla så utförs den snabbt medan en negativ 

känsla leder till att individen försöker undvika handlingen (Fredrikson & Furmark 2005).  

    Många studier om emotioner utgår från en kognitiv känsloteori (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005; Liu & Perrewé, 2005; Smollan, Sayers & Matheny, 2010; Tiedens & 

Linton, 2001), vilket innefattar en rad olika teorier om hur känslorna styrs av eller är 

involverade i uppfattningar, tankar och andra kognitiva mönster (Psykologiguiden, 2011). 

Tiedens och Linton (2001) visar i sin studie att upplevelser av speciella emotioner med 

säkerhet kan associeras med ett visst antal värderingar. När människor känner sig arga eller 

kommer ihåg att de känt ilska, upplever individen att situationen är obehaglig men att det inte 

beror på dem själva. De upplever att de är säkra på vad som händer. Tiedens och Linton 

(2001) menar att detta kan ses som en kontrast till vad som händer när människan känner 

rädsla. Denna situation är också negativ och även här ser inte individen att det beror på dem 

själva, men också att de är väldigt osäkra på vad som har hänt och vad som kommer att hända. 

Detta indikerar att emotioner delvis kan definieras som en överensstämmelse med individens 

egna värdering (Tiedens & Linton, 2001). Rädsla kommer av ett förväntat hot eller en fara 

som kopplas till individers osäkerhet om vad som kommer att hända. Ånger uppstår när man 

upplever tidigare misslyckanden på nytt genom att förutspå att det kommer att hända igen. 

Känslor som baseras på osäkra värderingar benämns förväntningsemotioner, vilket är en 

reaktion som är stark hos individen redan innan den situation som man förväntar sig, infunnit 

sig. Känslor som associeras med säkra värderingar benämns som värderingsbara emotioner 

och upplevs efteråt (Liu & Perrewé, 2005).        

      Emotioner kan också vara omedvetna, en ”magkänsla” som vi ibland styrs av utan att 

vara direkt medveten om vad det är vi känner (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Doorewaard 

och Benschop (2003) påpekar att det är viktigt att betona att känslor uppkommer i zonen 

mellan människors medvetande och det omedvetna. De föreslår vidare att känslor ska ses som 

pågående processer, vilka är relaterade till, och svåra att skilja från processer som 

beslutsfattande, kommunikation och interaktion. Känslor är också en del i processen i vilken 

människor konstruerar och rekonstruerar sin syn på verkligheten. 

    

     1.1.1     Russels känslohjul 

Russels (1980) teori som vi utgått ifrån i studien menar att i botten av alla känslotillstånd finns 

det så kallade rena affekttillstånd eller grundaffekter, det vill säga känsloreaktioner, vilket är 

 

http://tyda.se/search/konstituerande
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känsloelement i rå form. För att beskriva dessa affekter finns det två grundläggande 

dimensioner (se Figur 1). Den ena dimensionen går från positivt (Pleasant) affektivt tillstånd 

till negativt (UnPleasant) affektivt tillstånd, välbehag till obehag. Den andra går från aktivitet 

(High Activation) till inaktivitet (Low Activation), det vill säga från aktivt till passivt tillstånd. 

En känsla kan alltså ses som en blandning av de två dimensionerna positiv/negativ och 

aktiv/passiv (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Känslohjulet - åtta affektiva t illstånd representerade med fyrt ioåtta känsloord (från Knez & Hygge, 

2001, ursprungligen från Russel, 1980).  

 

HA = Aktiv (High Activation), AP = Aktiv/positiv (Activated/Pleasant), P = Positiv (Pleasant) , UAP = 

Passiv/Positiv (UnActivated/Pleasant), LA = Passiv (Low Activation), UAUP = Passiv/Negativ 

(UnActivated/UnPleasant), UP = Negativ (UnPleasant), AUP = Akt iv/Negativ (Activated/UnPleasant) 
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      1.1.2     Emotioner i arbetet 

Emotioner fungerar som en källa till positiv energi och mobilisering av resurser, vilka har en 

stor betydelse för arbetsutförandet, produktiviteten och effektiviteten. Emotioner har visat sig 

vara till organisationens fördel då medarbetaren tror på sig själv och blir mer uthållig. 

Engagemanget i arbetet ökar och individen blir mer tolerant mot fel som kan uppstå. De 

positiva emotionerna kan bidra med att stimulera till innovation, då ett positivt sinnestillstånd 

kan åstadkomma en mer kreativ och innehållsrik idéutveckling än vad som är möjligt i ett 

neutralt eller negativt sinneslag. Däremot kan negativa sinnestillstånd bidra till att ett problem 

eller ett projekt betraktas ur ett mer realistiskt perspektiv (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

 

     1.2     Tidigare forskning om emotioner och organisationsförändringar 

Tidigare forskning inom området emotioner i förändringsprocesser har oftast fokuserat på de 

negativa emotionerna (Antonacopoulou & Gabriel, 2001; Giæver & Hellesø, 2010; Kiefer, 

2005). Kiefer (2005) menar att majoriteten av forskningen som finns på området visar att det 

är mestadels negativa känslor som framkallas av organisationsförändringar.  

      Anställdas motstånd är känt för att vara ett av de största hindren och hoten då en 

organisation försöker göra en förändring för att utvecklas eller för att matcha interna eller 

externa förutsättningar (Avey et al., 2008). Många studier visar att orimliga 

arbetsförhållanden gör att de anställdas negativa känslor i arbetet ökar (Kiefer, 2005). En 

förändring i en verksamhet syftar vanligtvis till att ändra arbetsuppgifter vilket med all 

sannolikhet påverkar individen. Förändringen ställer höga krav på de anställda som ofta 

känner sig osäkra på framtiden och rädda för att misslyckas med nya vägval (Wanberg & 

Banas, 2000). Organisationsförändringar riskerar att störa rytmen i arbetsprocessen vilket kan 

upplevas som ett hot mot individens professionalism och arbetsutförande. Arbetstagarna kan 

uppleva en oro eftersom de känner på sig att arbetsbelastningen kommer att öka, vilket i sin 

tur leder till minskad effektivitet i arbetsutförandet (Kiefer, 2005). Giæver och Hellesø (2010) 

kom i sin studie fram till två faktorer som påverkade de anställda negativt vid en 

organisationsförändring; dålig planering från ledningens sida samt jobbkvalitén under 

processen. Kiefer (2005) påstår att individer som utsätts för många förändringar i sitt arbete 

tenderar att uppvisa flera negativa känslor. Organisationen sätter därför sitt framtida 

förtroende på spel när de genomgår en organisationsförändring, förändringen kommer 

återspegla bilden av organisationen i framtiden. Likaså kan förändringar som pågår under en 

lång tid öka osäkerheten, vilket leder till ilska, ångest eller frustration (Kiefer, 2005). 

      Keifer (2005) har i sin forskning funnit att även chefer påverkas av förändringar. De 
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blir mindre professionella i sin yrkesroll eftersom arbetsbelastningen ökar. Samtidigt som 

chefer upplever en hög arbetsbelastning och att de inte kan utföra ett bra arbete.         

      Medarbetares positiva psykologiska kapital (innefattar individens förmåga, hopp, 

optimism och uthållighet) (Avey et al., 2008) och positiva känslor är viktiga för att bemöta 

negativa olämpliga attityder och beteenden kopplade till organisationsförändringar (Avey et 

al., 2008; Fredrickson, 2003; Kaufmann & Kaufmann, 2005). Trots att motståndet mot 

förändringar ofta upplevs som ett hinder, hävdas att motstånd är en naturlig och nödvändig del 

av varje förändringsprocess. Istället för att tolka motståndet som något negativt, kan 

motståndet ses som ett försök att återfå mening eller att bevara det som var värdefullt i det 

förflutna (Antonacopoulou & Gabriel, 2001). Organisationsförändringar kan också upplevas 

som positiva. Förändringar kan även ge nytt hopp om en positiv framtid (Antonacopoulou & 

Gabriel, 2001; Doorewaard & Benschop, 2003; Kiefer, 2005). En organisatorisk förändring 

tvingar ofta enskilda personer att möta sin okunskap och utsatthet. Enskilt och i grupp kan 

reaktioner på förändring variera. Vissa individer stimuleras av förändring och tolkar det som 

en möjlighet att omforma sin förståelse och är mer villiga att söka efter kunskap. Sådana 

personer kommer att uppleva att förändringen äger rum i en anda av förtroende, även då 

utvecklingen kan skapa en känsla av obehag. Andra kan uppleva förändringar som 

främmande, men oundvikliga (Antonacopoulou & Gabriel, 2001). Känslor uppstår i kognitiva 

processer och resulterar i beteendemässiga utfall, vilka kan hjälpa eller hindra genomförandet 

av organisatoriska förändringar. Negativa känslor kan uppstå särskilt på grund av tidsaspekter. 

Till exempel, ångest eller ilska kan följas av att en förändring är för snabb, för långsam eller 

dåligt tidsbestämd (Smollan et al., 2010). En pågående förändring kan skapa en känsla av 

spänning, men kan också leda till långvarig ångest eller förtvivlan om man som medarbetare 

måste kämpa med att anpassa sig (Kiefer, 2005).       

    Frånvaron av positiva känslor begränsar individens handlingsförmåga till att fungera 

mer instinktivt, ”fäktas eller fly”, vilket leder till kortsiktigt tänkande och oönskade 

organisatoriska resultat. Närvaron av positiva känslor har motsatt effekt. Positivt 

organisationsbeteende är hopp, effektivitet, optimism och återhämtningsförmåga. Med 

förmåga menas individens övertygelse av att kunna skapa motivation, använda sina kognitiva 

resurser och finna ett tillvägagångssätt för att kunna utföra givna uppgifter i en given kontext. 

Om en individ har lyckats med att utföra en uppgift eller genomgått en förändring är det mer 

troligt att de tror att de kan genomföra den igen. Individernas förmåga är med andra ord 

mycket viktig för effektiva organisatoriska förändringsinsatser eftersom de anställda ofta 

förutsätts ta på sig nya ansvarsområden och skaffa ny kompetens (Avey et al., 2008).  



6 
 

     1.2.1     Förväntningar och tolkning av situationen 

 

Figur 2. Modell för hur positiva känslor påverkar anställdas attityder och beteende i organisationsförändringar.  

Positiva emotioner ger engagemang och medarbetarskap medan negativa emotioner ger cynis m och avvikande 

beteende (efter Avey et al., 2008).   

 

Emotioner styr hur individen bedömer en situation samt hur de reagerar på den (se Figur 2.) 

(Antonacopoulou & Gabriel, 2001; Avey et al., 2008; Doorewaard & Benschop, 2003). En 

persons handlingar och intentioner härstammar från rationaliteten, men påverkas alltid av 

emotioner (Doorewaard & Benschop, 2003). Emotioner i organisationsförändringar ses både 

som en persons individuella karaktärsdrag men även som de karaktärsdrag som kommer ur de 

mellanmänskliga relationerna i en organisation (Doorewaard & Benschop, 2003). Detta stöds 

även av Giæver och Hellesø (2010) som i sin forskning visar på att det finns en tydlig länk 

mellan emotionella upplevelser och den kontext som emotionerna uppstår i. Brown och 

Cregan, (2008) har visat att människans förväntningar baseras på de allmänna förväntningar 

om hur de tror att organisationen kommer att genomföra förändringen eller hur de upplevt 

tidigare förändringar.    

       ”Organizational change cynicism” (OCC) är ett begrepp som innebär att negativa 

attityder uppstår mot organisationen individen verkar i. Individen kan känna en frustration och 

besvikelse mot organisationen, vilket leder till en negativ emotionell inställning. Principer 

som ärlighet, uppriktighet och rättvisa offras för handlingar som baseras på dolda motiv och 

svek (Brown & Cregan, 2008). Det finns dock ett antal forskare som menar att även OCC kan 

vara positivt för organisationer. De negativa reaktionerna kan påvisa att verksamheten gjort ett 

dåligt beslut. Precis som i många andra frågor gäller det att finna en balansgång. Det får inte 

bli för mycket eller för lite OCC i en verksamhet. För mycket kan hämma förändringar och för 

lite reaktioner kan leda till dåliga beslut (Brown & Cregan, 2008). Anställda med starka 

positiva känslor förväntas ha färre cyniska attityder till organisationsförändringar. Positiva 

känslor kan hjälpa anställda att hantera organisationsförändringar genom att bredda deras syn 

på möjligheter, vidhålla ett öppet förhållningssätt till problemlösning och samla energi för att 
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anpassa sig till nya arbetssituationen. Detta skulle inte bara påverka individen utan kan även 

ge effekter på andra anställdas motivation och känslor, vilket i sin tur kan bli en positiv 

influens för hela organisationsförändringen (Avey et al., 2008). Avey et al., (2008) menar 

vidare att positiva organisationsförändringar är de förändringar som gör mer gott än ont i och 

för organisationer, vad gäller aspekter som psykosociala resurser, beteende och 

prestationsförmåga.  

 

     1.2.2     Olika känslomässiga faser i en förändring  

Eftersom utgången av förändringen är svår för individer att förutspå precis i början är 

emotionerna i denna fas blandade. Individen kan känna känslor som rädsla och spänning. 

Andra känslor som upplevs tidigt i förändringsprocesser är mestadels förväntade emotioner 

(oro, hopp, förvåning etc.) och de som upplevs senare är mestadels värderingsbara emotioner 

(glädje, nöjdhet, ilska, ledsamhet etc.) (Liu & Perrewé, 2005). 

       I den andra fasen börjar individen förstå innebörden av förändringen, individen är då 

redo för mer information om förändringen. Individen börjar fundera över sitt välbefinnande 

och vad förändringen kommer att innebära för denne. Liu och Perrewé (2005) har identifierat 

fyra faktorer som påverkar denna fas: målöverensstämmelse, uppfattad potentiell framgång, 

engagemang i rådande strategi och känslomässiga band till kollegor. De känslor individen 

upplevde i första fasen har stor betydelse för hur den andra fasen upplevs. Upplevdes positiva 

förväntningar på förändringen i första fasen som sedan bekräftas i andra, genom till exempel 

mer information förflyttas individens känslomässiga upplevelse mot det positiva hållet och 

tvärt om. Känslorna är inte längre blandade. I den sista fasen upplevs de värderingsbara 

emotionerna eftersom den fulla innebörden av förändringen nu är fastställd. Vad som kommer 

att hända och det som tidigare upplevdes oklart blir tydligt (Liu & Perrewé, 2005).  

 

     1.2.3     Förtroende, förståelse och stöd  

Det är inte överraskande att förändringar stimulerar en mängd känslomässiga reaktioner. Den 

ena ytterligheten kan sträcka sig från gränsen till förtvivlan och oförståelse, till att inspirera 

till prestation och kan generera stora känslor av frigörelse och glädje (Antonacopoulou & 

Gabriel, 2001). Det är därför viktigt för organisationer att känna till och ha en förståelse för 

dessa emotioner för att kunna hantera situationer som uppkommer, men även för att undvika 

onödig oro i samband med förändringar (Antonacopoulou & Gabriel, 2001; Doorewaard & 

Benschop, 2003; Kiefer, 2005; Liu & Perrewé, 2005). Att känna till vad som ger framgång 

och vad som gör att ett förändringsförsök misslyckas (Kiefer, 2005).  
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      Förtroendet för organisationen är viktigt då det påverkar hur medarbetaren tror att 

arbetsgivaren kommer att behandla denne i framtiden samt hur medarbetare kommer att 

reagera på senare förändringar. Ett negativt förtroende för organisationen skapar negativa 

emotioner. Ett förtroende är svårt för organisationer att få tillbaka. Ledningen måste därför 

uppmärksamma hur medarbetarna känner sig behandlade av organisationen under 

förändringsprocessen (Kiefer, 2005). Emotioner måste hanteras av ledningen. Alla typer av 

emotioner måste uppmärksammas och även de olika nivåerna av känslosvall som 

medarbetarna står inför under de olika faserna av förändringen. Eftersom negativa reaktioner 

ofta förekommer kan ledningen lyfta fram de positiva aspekterna och uppmuntra positiva 

perspektiv hos anställda (Liu & Perrewé, 2005). Förtroende mellan ledningen och 

medarbetarna leder till en positiv inställning, ett bättre samarbete och högre prestation hos de 

inblandade (Elving, 2005).  

      En viktig del i arbetet är att förstå den pågående processen. Ledningen måste 

uppmärksamma personalens upplevelser för att förändringen ska fortskrida på ett positivt sätt, 

annars tar de negativa emotionerna lätt över. Negativa emotioner tar över eftersom människor 

som befinner sig i förändring lättare känner en oro över livssituationen och behöver mer 

uppskattning av organisationen. (Kiefer, 2005). Doorewaard och Benschop (2003) hävdar att 

PA-funktionen kan ge de bidrag som krävs för att en omorganisation ska lyckas. Detta kan 

enligt Antonacopoulou och Gabriel (2001) ske genom att stödja individer i att skapa en 

förståelse för sig själva och sin omgivning och genom att lära om emotioner får 

organisationen en viktig utgångspunkt när det gäller att känna till vad som orsakar dessa 

känslor och hur man kan hantera dem. Doorewaard och Benschop (2003) påpekar att PA-

funktionen behöver känna till hur de känslolägen som förekommer vävs ihop med de 

processer som uppstår i organisationsförändringar och att de känslor som förekommer aldrig 

är neutrala. De visar i sin forskning att den PA-funktion som är villig att se emotioner ur ett 

bredare perspektiv, som vill kännas vid konflikter och olikheter och inte automatiskt försöker 

dämpa eller kontrollera dem får medarbetare att uppleva entusiasm och glädje. Detta för att 

arbetstagarna har fått vara delaktiga, och därmed känt stolthet och ära för att ha blivit 

tillfrågade (Doorewaard & Benschop, 2003).  

 

     1.2.4     Kommunikation, information och delaktighet 

Osäkerheten i förändringsprocesser härleds enligt forskningen till tre orsaker: ovisshet, 

informationsbrist och framtidsutsikter. Forskare menar att dessa tre punkter påverkar 

individen mer känslomässigt än själva förändringen. Att inte veta om man måste flytta, 
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otydlig information om situationen och hur individens position i företaget kan komma att 

ändras. Bristen på kontroll är för människan en stressfaktor som leder till ångest. Människor 

vill inte förlora maktpositioner. Negativa effekter som vanligtvis uppstår av ovisshet är 

minskat engagemang, rädsla och överlevnadsinstinkter (Kiefer, 2005). 

      När det gäller organisationsförändringar handlar det om att skapa ett gemensamt mål, 

vilket underlättar förändringen och minskar risken för att motstånd uppstår då medarbetaren 

istället känner att han/hon har kontroll över situationen. För en lyckad förändring inom en 

organisation menar forskare att de anställda måste få rikligt med information. Eftersom 

kommunikationen gör att människan förstår och på så sätt kan bearbeta processen. 

Tillkännages informationen i god tid minskar risken att personalen blir överraskad och 

cynismen minskar (Brown & Cregan, 2008). Genom information och att ledningen proaktivt 

håller de anställda informerade om vad som händer minskas den anställdas oro och osäkerhet. 

Osäkerheten gör att individen börjar tänka på sin egen situation och detta kan påverka 

organisationen negativt i arbetet. En dåligt skött kommunikation resulterar å andra sidan i 

rykten och motstånd mot förändringen samt att arbetsklimatet påverkas negativt och en oro 

hos medarbetarna skapas (Elving, 2005; Liu & Perrewé, 2005). Genom direkt och ärlig 

kommunikation minskar risken för olämpliga beteenden hos de som berörs. Liu och Perrewé 

(2005) beskriver informationen som nyckeln till framgång i organisationer som behöver 

minska på sitt humankapital. Öppenhet till förändringen ökar samarbetsviljan och minskar 

motståndet (Wanberg & Banas, 2000) och när motståndet mot en förändring är lågt kan man 

enligt Elving (2005) hävda att kommunikationen varit effektiv. Elving (2005) menar vidare att 

organisatorisk kommunikation har två huvudinriktningar. Det första är kommunikationen till 

de anställda, vad som väntas av dem och vilken politisk agenda som ligger bakom beslutet om 

förändringen. Det andra är att skapa en gemenskap inom verksamheten. Att alla är en del av 

samma organisation, innan, under och efter förändringen. (Elving, 2005).  

     Brown och Cregan (2008) menar att OCC minskar i företag som engagerar sin 

personal i beslutsprocesser. Forskningsresultat har visat att PA-konsulter som är medvetna om 

OCC bör uppmuntra mellanchefer till att informera och involvera anställda i beslutsprocesser. 

I organisationer som är öppna med informationen gentemot medarbetare är det mindre troligt 

att anställda blir lika överraskade av organisationsförändringen. De har fått möjlighet att 

reflektera över beslut som signalerats ut i förväg av ledningen och därmed fått tid att förstå 

innebörden av beslutet. Kan individen göra personliga kopplingar till förändringen, så 

kommer de vilja vara med och genomföra den. När människan skapar en mening så kan de 

förstå vad som händer runt dem (Heuvel et al., 2009). Bristfällig kommunikation är oftast en 
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avgörande faktor till OCC i organisationen (Brown & Cregan, 2008). Personalansvariga som 

involverar sina anställda i beslutsprocessen tenderar att få gladare medarbetare då de känner 

sig sedda och känner sig delaktiga. En oförmåga i att påverka besluten ger de anställda en 

anledning att skylla på ledningen över saker som anses som negativa, beroende på 

förändringen. Genom medverkan ger man de anställda en möjlighet att påverka, vilket oftast 

ses som positivt (Brown & Cregan, 2008). Individer som haft egenkontroll, inflytande och 

känt delaktighet i förändringsprocessen tenderar att må bättre efteråt (Fäldt, 2010).   

 

    1.3     Kommunens omställningsarbete 

För att studera emotionella upplevelser av organisationsförändringar är denna uppsats 

utgångspunkt en svensk kommuns omställningsarbete. Kommunen har tidigare sagt upp 

personal enligt LAS turordningsregler, men beslutade att prova ett nytt arbetssätt. (se Figur 3) 

Denna gång gick ett erbjudande om omställning ut till a ll personal. Medarbetarna fick 

möjlighet att välja mellan ett omställningsbidrag (med X antal månadslöner) eller en 

pensionslösning (avtalspension). Tanken med erbjudandet var att förvaltningen skulle 

undkomma den oro hos medarbetarna som tidigare har uppstått under uppsägningar. 

    Erbjudandet är kommunens nya arbetsmetod för att minska personalstyrkan vid 

övertalighet. Medarbetare som ville prova något nytt, vidareutveckla sin kompetens eller gå 

tidigare i pension skulle nu ha möjlighet till självförverkligande. Genom att erbjuda både en 

omställnings- och pensionslösning kunde en bredare grupp nås. Alla skulle vara inkluderade. 

Om man endast väljer att arbeta med en pensionslösning exkluderas en stor grupp menade 

förvaltningen. Erbjudandet var tänkt att omfatta 60 individer. Det är viktigt att poängtera att 

detta var just ett erbjudande. Kommunen hade en reservplan om inte tillräckligt många skulle 

vilja sluta. Det var att säga upp personalen enligt LAS turordningsregler.  

      Arbetsprocessen var hemlig in i det sista. En liten ledningsgrupp arbetade med att ta 

fram omställningslösningen under en längre period. Detta på grund av att inget skulle komma 

ut i förtid. De samarbetade tillsammans med fackföreningarna för att ha en öppen dialog. 

Ingen skulle behöva känna sig förd bakom ljuset. All personal på den berörda förvaltningen 

fick informationen samma dag. Även föräldra- och tjänstlediga. Informationen som 

kommunicerades ut var samstämmig. Alla chefer som skulle kommunicera ut budskapet t ill 

sina anställda kallades dagarna innan till ett möte för att repetera vad som skulle delges. 

Cheferna blev tilldelade talmanus i syfte att förmedla samma bild över erbjudandet. 

Ledningen tyckte att det var viktigt att alla medarbetare fick ta del av informationen direkt och 

inte via omvägar. Anledningen till denna åtgärd var att de trodde detta skulle minska 
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osäkerheten och ryktesspridningen. Det fanns en tydlig tidsplan med bland annat en 

ansökningstid på två veckor. Det var samma kontaktpersoner (PA-konsulterna) under hela 

processen för att minska missförstånd som annars lätt kan uppstå. Intranätet hade uppdaterats 

med en speciell sida som enbart handlade om omställningsarbetet. Där kommunicerade 

förvaltningen ut information, frågor och svar om processen, en sida som kontinuerligt 

uppdaterades.  

      Efter att den första informationen om omställningen gått ut till medarbetarna fortlöpte 

arbetsprocessen i cirka fem månader och resultatet blev att 65 anställda erbjöds en slutlig 

avgångslösning. Sammanlagt ansökte 250 medarbetare om att ta del av erbjudandet, ungefär 

10 % av de som arbetade på den berörda förvaltningen. Anmälan var inte bindande utan sågs 

som en förfrågan från förvaltningen. Efter ansökningstidens slut påbörjades arbetet med att 

välja ut vilka som skulle få ta del av ersättningen. Alla medarbetare som ansökte prövades 

enskilt. De medarbetare som var aktuella för omställningen fick träffa någon av de fyra PA-

konsulter som hanterade ärendena. PA-konsulterna arbetade tillsammans två och två, ena 

gruppen arbetade med pensionslösningen, medan den andra skötte omställningsbidraget. 

Medarbetarna fick träffa PA-konsulterna vid två tillfällen, vid första tillfället gavs ytterligare 

information om omställningen och frågor besvarades. Därefter uppmanades medarbetarna att 

gå hem och fundera innan de skrev under det slutgiltiga dokumentet, vilket skedde vid möte 

två. 

    När dokumenten var underskrivna återstod sista steget i processen, vilket var 

frånträdandet från tjänsten. Datumet för detta var redan specificerat på de papper som skrivits 

under. Förvaltningens strävan var att inte störa verksamheten och att anpassa frånträdandet 

genom överenskommelse mellan chefen på det aktuella arbetsstället och individen som skulle 

avsluta sin tjänst. 

 

Figur 3. Stationer under omställningsprocessen.  
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     1.4     Syfte  

Syftet med denna uppsats var att undersöka emotionella upplevelser av en offentlig 

verksamhets personalavvecklingprocess samt belysa vilka faktorer i organisationen och 

processen som har samspelat med den emotionella upplevelsen.  

 

     1.5     Frågeställningar  

Hur var PA-konsulternas/medarbetarnas emotionella upplevelse av processen?  

Skiljer sig den emotionella upplevelsen mellan PA-konsulterna och medarbetarna?  

Hur upplevdes de olika stationerna, händelseförloppen emotionellt?  

Vad ansågs positivt/negativt i omställningsarbetet? 

Vilka ytterligare faktorer inverkade på upplevelsen? 

 

     2.     Metod 

     2.1     Deltagare och urval  

Urvalet i denna studie gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval där deltagarna valdes ut innan 

studien påbörjades. En typ av icke-sannolikhetsurval är ett strategiskt urval, vilket innebär att 

deltagarna har valts utifrån en redan känd egenskap (May, 2001). Eftersom syftet med studien 

var att undersöka individens upplevelse av det genomförda omställningsarbetet, bestod urvalet 

av personer som hade fått och tackat ja till antingen omställningserbjudandet eller 

pensionslösningen samt av de PA-konsulter som varit med och genomfört processen. 

     För att rekrytera deltagare skickades ett brev ut av kommunen till de 65 individer som 

deltagit i omställningsarbetet. De som sedan var intresserade att delta i studien uppmanades 

att ta kontakt med oss. Efter en vecka skickades en påminnelse ut. Två fokusgrupper bildades, 

vilka successivt fylldes på med deltagare. När svarstiden tagit slut hade tio personer anmält 

sitt intresse, vilket resulterade i att det blev fem personer i vardera grupp. För att säkerställa 

att få tillräckligt med deltagare, det vill säga åtminstone fyra personer i vardera grupp, fick 

alla som anmält intresse delta. En person lämnade sedan återbud på grund av resa, således 

blev det en grupp med fyra deltagare och en grupp med fem. Grupperna bestod av både män 

och kvinnor. Åldersmässigt låg deltagarna mellan 42 och 64 år. Sex personer hade fått 

omställningsersättningen och tre personer pensionslösningen. Av de som hade fått 

omställningsersättning var tre studerande, övriga hade något år kvar till pension. Den sista 

gruppen bestod av de fyra PA-konsulter på den aktuella kommunen, vilka varit med under 

hela omställningsprocessen. 
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     2.2     Material  

Under intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. Frågorna var formulerade på 

ett sätt så att de gav svar på individens upplevda emotioner vid de fyra specifika stationer som 

kategoriserats (se bilaga 1 & 2). Anledningen till att intervjuguiden byggdes upp på detta sätt 

var att frågorna var retrospektiva, det vill säga att de skulle ge svar på hur den intervjuade nu 

ser på det som var då (Trost, 1993). Glömska och omtolkningar påverkar svaren, därför var 

det viktigt att ha specifika situationer att referera till. Stationerna var: första informationen, 

efter urvalet, frånträdandet av tjänsten och hur det känns idag efter processen. Inför studien 

hade vi ett möte med PA-strategen på den aktuella kommunen. Utifrån den information om 

upplägg och process som framkom, framträdde de valda stationerna tydligt och valdes därför 

som hållpunkter i intervjuguiden.  

    Strukturen och frågorna i intervjuguiden utformades efter den information och de 

dokument PA-strategen tillhandahöll oss. Vid konstruktionen av intervjuguiden utgick vi från 

tidigare studier, för att på det sättet grundlägga en god reliabilitet (tillförlitligheten i frågorna) 

och validitet (att frågorna mäter det de avser att mäta) i intervjufrågorna. Det innebär att 

tidigare forskning översätts till intervjufrågor (Patel & Davidson, 2003). Detta för att den 

befintliga emotionsforskningen gör att resultatet kommer att kunna analyseras på ett mer 

effektivt sätt för att sedan kunna relateras till det som framkommit i tidigare forskning. Det 

ger även ett djup i frågorna. Följande beskrivna områden och faktorer inkluderades i 

intervjuguiden: Brown och Cregan (2008), Doorewaard och Benschop (2003), Angelöw 

(1991) beskriver information och deltagande som viktiga faktorer i ett förändringsarbete, 

likaså sympati, stöd, bemötande och medvetenhet om individens känslor från ledningens sida. 

Individens tolkning av situationen (Antonacopoulou, 2001), vilket förtroende individen 

känner för organisationen, säkerheten eller rädslan att förlora arbetet (Kiefer, 2005), om man 

känner trygghet (Angelöw, 1991) påverkar vilka känslor en individ kan känna i en 

omorganisation. Har man varit med om många eller ständiga förändringar upplever man enligt 

Kiefer (2005) fler negativa känslor.  

   Vid dessa typer av omställningar menar Angelöw (1991) att äldre kan känna en press 

att lämna plats till yngre förmågor och att sammanhållningen på arbetsplatsen kan påverkas.  

Organisationsförändringar kan även stimulera till kreativitet och nytänkande (Antonacopoulou 

& Gabriel, 2001). En annan del som påverkas är arbetssituationen (Doorewaard & Benschop, 

2003; Kiefer, 2005). Något som kan påverka utgången är organisationens erfarenhet av 

förändringar (Angelöw, 1991) och om de anställda upplever positiva emotioner kan det 

underlätta vid en organisationsförändring (Avey et al., 2008). 
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     Intervjuguiderna för de som genomgått omställningen och PA-konsulterna skiljde sig 

åt då det var individens upplevelse av omställningsarbetet som skulle undersökas. Det är 

naturligt att upplevelsen skiljer sig för de som styr förändringen och de som blir direkt utsatta 

för den. Strukturen och stationerna var desamma.  

    Utgångspunkten för tolkningen av emotionerna är hämtad från James A. Russel 

känslohjul, en modell som kategoriserar emotioner. Hjulet är utformat i åtta kategorier och ska 

omfatta alla känslotillstånd som människan kan uppleva. Känslotillstånden bottnar i två 

grundläggande dimensioner, den ena går från välbehag till obehag och den andra från aktiv till 

passiv (Russell, 1980). Detta känslohjul har sedan arbetats om av (Knez & Hygge, 2001) för 

att mäta känslotillstånden utifrån det svenska språket. Det är denna omarbetade version som 

använts i studien. Vid de fyra stationerna delades ett papper ut till alla deltagare innehållandes 

de ord som representerar de olika känslotillstånden. Deltagarna uppmanades att fylla i alla de 

ord de förknippade med den aktuella stationen och märka pappret med kön, födelseår och typ 

av omställning. Detta användes sedan som ett komplement till intervjuerna för att lättare 

kunna koda materialet i analysfasen och se vilka emotionella tillstånd som kan associeras till 

vilka stationer. Intervjuerna spelades in med diktafon och med mobiltelefon som backup, efter 

samtycke från deltagarna. 

 

     2.3     Tillvägagångssätt  

Data samlades in från tre fokusgrupper, där intervjuerna genomfördes ungefär ett år efter 

omställningsarbetet. Inför intervjuerna genomfördes två pilotstudier för att testa 

intervjuguiden, vissa frågor korrigerades därefter för att skapa ett bättre flyt. Intervjuerna 

varade mellan drygt 60 minuter upp till 90 minuter.  

    Först intervjuades de fyra PA-konsulter som hade varit med under hela 

omställningsarbetet. Intervjun hölls i kommunens lokaler för att underlätta PA-konsulternas 

deltagande i studien, då de var i tjänst vid tiden för intervjun. Anledningen till att denna 

intervju hölls först var för att säkerställa att ingen ny information om processen skulle komma 

fram efter att de som tagit del av de båda omställningserbjudandena intervjuats.  

       Därefter intervjuades omställningsgrupperna. Dessa intervjuer hölls i ett större 

grupprum med fönster längs ena väggen, beläget i skolans lokaler. Intervjuerna hölls under 

sen eftermiddag för att undvika störande moment, såsom förbipasserande elever med mera.  

      Vi båda deltog under alla tre intervjutillfällena. Enlig Trost (1993) kan det vara en 

fördel att vara två intervjuare. Om samspelet finns blir intervju bättre med större 

informationsmängd och förståelse än vad en ensam intervjuare skulle få ut. Obert och Forsell 
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(2000) och Krueger och Casey (2009) menar att arbetet ska delas upp, ena parten ska agera 

moderator under intervjuerna medan den andra finns till som medhjälpare. Detta för att 

tydliggöra rollerna, båda får ställa frågor men det är moderatorn som leder intervjun. Våra 

arbetsuppgifter under de tre intervjutillfällena delades upp utefter detta arbetssätt.   

    Intervjuerna hade en låg grad av standardisering för att kunna anpassa frågor och 

språkbruk till de intervjuade där följdfrågorna baserades på tidigare svar (Trost, 1993). Det 

var däremot viktigt att fånga upp individernas emotioner vid de fyra stationerna, som var 

hållpunkterna i intervjuguiden. 

       För att gruppen ska känna sig avslappnad bör samtalet inledas med öppningsfrågor 

som gör att gruppen finner trygghet att öppna sig (Wibeck, 2000; Krueger & Casey, 2009). 

Fika serverades samtidigt som det småpratades lite. Därefter informerades deltagarna om syfte 

med studien, uppskattad tid för intervjun, de garanterades anonymitet och de gav sin tillåtelse 

att diktafon användes under intervjun. Upplägget för intervjun presenterades, de fick 

information att utgångspunkten var de fyra stationerna och att varje station skulle följas av ett 

papper med känsloord som de skulle fylla i.  

   Innan intervjun började påpekades att det inte finns något rätt eller fel eftersom det är 

individens upplevelse som är det viktiga. Obert och Forsell (2000) och Krueger och Casey 

(2009) menar att detta är viktigt att påpeka då intervjuer sker i fokusgrupper.  

     Därefter påbörjades intervjun. Intentionen var att alla deltagare skulle svara på alla 

frågor, för att vi skulle få ett så bra underlag som möjligt inför analysen. Då vi som intervjuare 

är oerfarna och intervjuarens tidigare erfarenheter kan medföra vissa förväntningar på att 

deltagarna ska svara på ett speciellt sätt, är det av vikt att moderatorn inger förtroende till 

deltagarna så de känner en trygghet (Denscombe, 2009). Det är också viktigt att den 

intervjuande försöker sätta sig in i den intervjuades föreställningsvärld och visar empati 

oavsett den intervjuandes känslor för personen. Moderatorn, det vill säga personen som håller 

i intervjun måste hålla sig neutral och får inte ta ställning i ämnet (Trost, 1993; Wibeck, 

2000). Detta var något som vi hade med oss då intervjuerna genomfördes.  

   Innan nästa intervju transkriberades materialet från den tidigare intervjun, detta för att 

få möjlighet att reflektera över vad som sagts och för att se om något behövde ändras till 

kommande fokusgrupp eller om någon fråga krävde ytterligare information.  

 

     2.4     Design och dataanalys  

Syftet var att undersöka individernas emotionella upplevelser. En kvalitativ metod möjliggör 

en förståelse för individernas sätt att resonera och reagera (Trost, 1993) och därför ansågs 
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metoden passa bäst för att besvara frågeställningen. Kvalitativ metod delger ofta information 

som är baserad på erfarenheten hos individen (Denscombe, 2000).  

   En kvalitativ analysmetod innebär att utgångspunkten är hermeneutiska 

vetenskapsinriktningen, vilken innebär att vi tolkar och förstår saker inom ramen för vår 

verklighet (Patel & Tebelius, 1987). Vår träning, bakgrund, våra erfarenheter och åsikter 

påverkar vad vi lägger märke till och lyssnar till. Man måste hela tiden vara noga så att man 

undviker att hamna i fällan ”selektiv perception”, eller intervjueffekten, vilket kan påverka 

hur materialet tolkas. (Krueger & Casey, 2009; Denscombe, 2009; Kaufmann & Kaufmann, 

2005). Utgångspunkten är att forskaren försöker förstå människan och/eller dess företeelser 

och betoningen ligger i tolkningen av innehållet i samtalet (Hartman, 2007).  

       Valet att arbeta med fokusgrupper gjordes för att öka det naturliga flödet i samtalet 

kring känslor då det kan bli stelt om man har djupintervju med två ovana intervjuare. En 

annan aspekt var att deltagarna lättare skulle kunna inspirera varandra till ett samtal och till att 

minnas. Obert och Forsell (2000) anser att fokusgrupp som metod gör att spontaniteten i 

samtalet ökar och ett bredare perspektiv av området offentliggörs. Vidare menar Krueger och 

Casey (2009) att man genom att använda fokusgrupper vid en organisationsförändring, tillåts 

en diskussion av individernas värdefulla synpunkter. 

      En fokusgrupp består av en grupp individer som fokuserar och diskuterar en specifik 

fråga (Obert & Forsell, 2000). Wibäck (2010) menar att cirka fyra personer är den övre 

gränsen för att få till en aktiv gruppdiskussion där alla känner sig inkluderade. Krueger och 

Casey (2009) instämmer i att en grupp inte får bli för stor, eftersom åsikterna kan komma på 

villovägar då och att fokusgrupper tenderar att fungera bra då deltagarna känner sig 

respekterade och kan föra en öppen dialog med de andra deltagarna.  

       Data analyserades utifrån ett induktivt tematiskt tillvägagångssätt. Den induktiva 

metoden syftar till att man i efterhand noga läser igenom det transkriberade materialet och 

söker relevanta teman (Hayes, 2000). När det handlar om kvalitativ metod så måste arbetet 

ske systematiskt (Lacey & Luff, 2009). Med systematisk analys menas att analysstrategin är 

dokumenterad, förstådd, och tydligt kan uttalas av alla i teamet (Krueger & Casey, 2009). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant efter varje genomförd intervju, innan nästa intervju 

genomfördes. Upplevda känslor markerades direkt vid transkriberingen. När alla intervjuer 

var genomförda och transkriberade påbörjades analysarbetet.  

     Vid analys av materialet utgick vi från Krueger och Caseys (2009) arbetssätt för analys 

av fokusgrupper. Intervjuerna spelades upp och lästes igenom för att påminnas om 

helhetsbilden. Detta arbetssätt får även stöd av Lacey och Luff (2009) som skriver att det 
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transkriberade materialet ska kodas för att sedan noggrant läsas flera gånger för att hitta 

samband i texten. Likaså anser Wibeck (2000) att transkribering, kodning och analys som den 

bästa metoden för analysering av materialet.  

    Det transkriberade materialet radnumrerades, därefter markerades de olika 

fokusintervjuerna med olika överstrykningspennor, likaså markerades de olika stationerna 

med olika färger. Detta gjordes för att sedan kunna veta var citaten kommer från efter att 

materialet klippts isär. Nästa steg var att placera ut tomma papper med en fråga på varje 

papper. Pappret delades även i tre delar, en för varje grupp (PA, medarbetargrupp 1, 

medarbetargrupp 2). Då alla citat var sorterade så att man såg hur många personer som var av 

samma åsikt, påbörjades analysen. När många citat fanns om ett specifikt ämne gjordes 

subkategorier och vissa kategorier kombinerades. Vid varje fråga skrevs en beskrivande 

sammanfattning om vad varje grupp svarade på frågan. Därefter jämfördes och tolkades 

svaren mellan grupperna. Materialet utmynnade därefter i teman och begrepp inom ämnet 

emotioner i organisationsförändring. Med utgångspunkt från frågorna strukturerades citaten 

upp i de teman som framträdde. Sammanfattningarna användes sedan för att beskriva 

frågorna/temana.  

      För att kunna analysera och tolka emotionerna användes James A. Russels känslohjul 

(Russell, 1980) i omarbetad version (Knez & Hygge, 2001) både vad gäller de emotioner som 

framträdde i intervjuerna, men även för de papper med känsloord som fylldes i vid de fyra 

stationerna. Denna kognitiva struktur hjälper till att forma tolkningen emotionerna vid 

specifika händelser (Russel, 1980).  

 

     2.5     Forskningsetiska överväganden  

För att individerna som deltagit i omställningsarbetet skulle garanteras anonymitet hanterade 

den aktuella kommunen den första kontakten. En förfrågan om de ville delta i studien 

skickades ut per brev till de som deltagit i omställningsarbetet. Om individerna var 

intresserade att delta fick de att själva aktivt ta den första kontakten. Efter en vecka skickade 

kommunen ut en påminnelse till alla berörda, även de som svarat på den första förfrågan. 

Detta för att de individer som anmält intresse skulle förbli anonyma gentemot kommunen. 

Endast intervjun med PA-konsulterna hölls i kommunens lokaler, detta för att kunna garantera 

deltagarnas fortsatta anonymitet gentemot den tidigare arbetsgivaren. 

    Intervjuerna spelades in på bandspelare efter att detta godkänts av deltagarna. All data 

behandlades konfidentiellt så att det inte kan komma att härledas till någon av deltagarna. 
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Inspelat material raderades efter transkribering, för att kravet på konfidentiellitet skulle 

uppfyllas (Lacey & Luff, 2009).  

  Gruppdiskussioner gör att deltagarna kan avstå från att yttra sig i ämnen de anser vara 

känsliga, detta ses som positivt då ingens åsikt tvingas fram enligt Wibeck (2000).  

 

     3.     Resultat 

Resultatet är indelat i tre teman utifrån det som framkommit av analysen. Dessa teman utgör 

tillsammans en central del av individens emotionella upplevelse av omställningsarbetet. De tre 

temana är ”Upplevelsen av omställningsprocessen”, ”Tankar och känslor kring valet” och 

”Arbetet och arbetsgivaren”. Dessa huvudteman delas sedan in i subkategorier.  

    Namnen intill citaten är fiktiva för att skydda deltagarnas identitet. PA-konsulterna 

benämns som PA (bokstav) och medarbetarna MA (bokstav).  

     3.1     Upplevelsen av omställningsprocessen 

Hur människan upplever en situation baseras bland annat på tidigare erfarenheter, hur något 

kommuniceras ut och möjligheten att påverka. Under detta avsnitt redovisas medarbetarnas 

och PA-konsulternas tankar och känslor kring processen omkring möten, kommunikation och 

förbättringsförslag. 

     Tidigare uppsägningar via turordningsreglerna har varit otroligt destruktiva och 

fruktansvärt tuffa berättade PA-konsulterna. Många unga medarbetare har varit ledsna 

eftersom man raserat en del av deras liv delger en PA-konsult. De upplever en stor bitterhet 

hos anställda som tidigare blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Senaste gången blev 

medarbetarna som drabbades så upprörda på kommunen att de struntade i att åberopa sin 

företrädesrätt eftersom de kände sig dåligt behandlade. Uppsägningar via turordningsreglerna 

är mycket tidskrävande att administrera, då det ska förhandlas med fackliga företrädare och 

korrekta listor ska tas fram. Dessa processer ger mycket dålig badwill inflikar en av PA-

konsulterna. De menar att media förstorar upp saker vilket leder till att många blir oroliga och 

ledsna. ”Uppsägning på grund av arbetsbrist har varit väldigt destruktivt” (PA a).  

    De flesta av medarbetarna har tidigare upplevt uppsägningar enligt 

turordningsreglerna. Alla är överens om att det förfaringssättet skapar en större oro och 

osäkerhet. Då finns ingen möjlighet att påverka eller tycka till. Samtidigt påpekar en person 

att tryggheten när man jobbat länge kan vara något positivt. Unga drabbas oftast hårdast av 

den typen av uppsägningar. Det behövs en blandning av yngre och äldre på arbetsplatsen 

menar medarbetarna. ”Den var ju liksom som att bli avrättad” (MA b). Vad gäller 
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omställningsarbetet är alla eniga om att det är det bästa tillvägagångssättet hittills. ”Nu kan vi 

glädjas tillsammans med dem som väljer att lämna oss. Nu får medarbetarna en unik chans att 

göra något de verkligen vill.” (PA e).  

    Efteråt kunde de medarbetare som inte fått tagit del av erbjudandet kontakta PA-

konsulterna för att få information om anledningen och detta ökade förståelsen för hela 

processen menade PA-konsulterna. Det är oundvikligt att några blir besvikna men nu hade vi 

en möjlighet att förklara tanken bakom. Processen erbjuder de som vill utvecklas en unik 

chans. Allt är frivilligt i ett första steg vilket ger medarbetaren möjligheten att prova något 

nytt. På denna förvaltning fungerade lösningen bra men det gör inte det på alla 

verksamhetsområden förklarar en PA-konsult. ”... men på andra förvaltningar har vi sett 

motsatsen, samma erbjudanden, men man har ändå inte så att säga nappat fullt ut” (PA c).    

    Känslan av att det funnits möjlighet att påverka gör individerna glada. Medarbetarna 

gläds åt att frivilligheten var det primära. De som själva ville vidare fick genom en 

kompensation söka nya vägar i livet. Det var enligt de flesta tydligt vilka som kunde söka, 

sedan var det bara att vänta. Flera medarbetare påpekade att det fanns en viss oro medan de 

väntade på besked om de fått erbjudandet eller inte.  

    Ingen kände sig tvingad till att söka utan det upplevdes bara som en förmån som man 

ville ta del av, annars skulle någon annan få det. En glädje verkar finnas i att äldre i 

kommunen har kunnat hjälpa yngre till att få behålla sina tjänster. Detta har inte varit det 

primära i beslutsprocessen utan upplevs mer som en bonus. Det kan ses som en stor kontrast 

mot det som sker vid turordningsreglerna, då flera av medarbetarna har känt att de som är 

trötta och slitna borde få gå hem istället. En känsla av att man blivit utvald verkar infinna sig 

hos några av medarbetarna. Ett fåtal av medarbetarna upplever en misstänksamhet gentemot 

kommunens agerande. Det fanns en känsla av att kommunen ville bli av med de som var en 

belastning, till exempel sjukskrivna, deltidsarbetande eller personer som inte hade rätt 

utbildning för arbetet. Det var inte något alla kände igen men framkom några gånger under 

intervjuerna. Det kunde även vara så att andra personer sa till de som ansökt om erbjudandet 

att det var så att kommunen ville bli av med dem. 

    PA-konsulterna tyckte det nya tillvägagångssättet var en otroligt positiv erfarenhet och 

att så många yngre valde att fortbilda sig. En gemensam upplevelse var att de kände sig 

tillfredställda med att arbetet gått väldigt bra och utfallet blivit mycket positivt. De hade 

tillsammans gjort ett bra jobb som gjorde dem stolta. PA-konsulterna hade lagt ner mycket tid 

på omställningen och arbetat aktivt, vaket och skärpt under processen. Ingen av de 

involverade PA-konsulerna kan känna att det funnit något negativt med detta tillvägagångssätt 



20 
 

utan allt har känts väldigt positivt. ”Det var häftigt att kunna erbjuda en medarbetare, annars 

tänker man omställningsersättningar eller avgångsvederlag, att det är förknippat med något 

manligt och höga positioner” (PA c). ”Det är en förmån att få erbjuda en person som jobbat 

många år ett sånt här fint erbjudande” (PA c).  

    Känslorna kring arbetet har nästintill enbart varit positiva. Det är svårt att finna något 

negativt. Känslor som lycka, glädje och frihet är återkommande. När besked kommit om att de 

fått omställningsersättningen tyckte en medarbetare att det kändes som att man svävade på 

moln. En lättnads- och frihetskänsla. En wow-känsla säger en annan medarbetare att denne 

upplevde när beskedet kommit. Det fanns däremot yngre personer som inte riktigt visste hur 

framtiden skulle se ut. De upplevde en oro och ängslan över framtiden, en ovisshet huruvida 

man skulle klara sina framtida mål.  

”… så åkte jag direkt till systemet… åh så gick jag in där och köpte en flaska 

champagne. Eller två, åh så kom jag, eller en hade jag, så kommer jag och går 

ut genom dörren och ser en kollega som kommer 20 meter bort. O då gör jag 

såhär (höjer armarna). Då springer hon rakt emot mej och kramar om mej och 

vi skriker rätt ut.” (MA d).  

 

     3.1.1     Kommunikationen 

PA-konsulterna menade att fokus under processen var att förmedla en tydlig och enhetlig bild 

av vad kommunen var tvungen att genomföra. Det upprepades många gånger under intervjun.     

    PA-konsulterna delade upp sig för att processen skulle hållas tydlig. Två tog hand o m 

alla som hade omställningsbidrag medan de två andra fokuserade på pensionslösningen. ”Vi 

ville ju ha den där informationen så otroligt tydlig som möjligt och vi ville ju undvika alla 

möjliga sorters missförstånd” (PA e) Den första informationen som medarbetarna fick av sina 

respektive chefer uppfattas överlag som tydlig enligt de intervjuade. Flertalet av medarbetarna 

vittnade om en bra, lättöverskådlig bild över det som skulle komma att ske i kommunen. En 

medarbetare berättade att chefen ringt hem till personen, då denne varit tjänstledig. Detta är 

samma bild som PA-konsulterna ger. Däremot visade intervjuerna att flera av medarbetarna 

kände till att det skulle hända något redan innan, men inte riktigt vad. En medarbetare hade 

fått informationen i förtid av sin chef. ”Jag visste nog jag också att folk skulle få gå men inte 

riktigt vad det innebar det visste man inte förrän man kom på mötet. Men hade lite hum om 

vad det kunde vara.” (MA f)  
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”Jag tyckte att det som var bra var att det var väldigt tyd ligt hur det skulle gå 

tillväga, man behöver spara, vi tänker spara så här mycket å det var 

specificerat, å vi ska gå, å det är de här yrkesgrupperna, det är, å jag tycker att 

det var bra att det var tydligt för jag har aldrig upplevt det så tydligt nån gång” 

(MA h).  

 

Något som kan tolkas som en otydlighet i den första informationen är att några medarbetarna 

missuppfattat vilka kriterier som fanns för de sökande. De trodde att det endast var de från 61 

år och uppåt.  

   En medarbetare som inte haft någon direkt kontakt med sin närmsta chef upplever ändå 

att de fått den information de behövt för att fatta ett korrekt beslut, men upplevde det som 

märkligt att ingen frågade någonting om dennes tankar kring omställningen och framtiden.  

 

”Jag hade ny rektor, jag hade aldrig träffat henne, hon har aldrig frågat mig 

någonting heller, jag skicka in det där pappret till den där (kontakten på 

omställningssidan), sen fick jag komma till kantorn och skriva på sen, aldrig 

nån som fråga, ställde en fråga till mig var jag skulle göra.” (MA g).  

 

     3.1.1.1     Omställningssidan 

Intranätet var en annan informationskälla som uppdaterades kontinuerligt enligt PA-

konsulterna. Här fanns bland annat texter som medarbetaren kunde läsa för att få en tydligare 

bild över förvaltningens arbete samt frågor och svar om processen.  

   Omställningssidan på intranätet upplevdes delvis som ett hinder av de medarbetare som 

deltog i studien, eftersom de mail och ansökningar som skickades till den angivna kontakten 

på sidan inte kom fram som de skulle. ”Ja det kommer jag ihåg att jag tyckte var dåligt för då 

hade man kunnat missa alltihopa” (MA g). Andra kommentarer kring sidan är att den var 

svåråtkomlig och att uppdateringen inte var bra. Omställningssidan sågs som ett bra initiativ i 

kommunikationen men tyvärr fungerade den inte som den skulle. Detta är en samstämmig bild 

från alla tidigare medarbetare. ”Dåligt uppdaterad tycker jag” (MA h).  

 

     3.1.2     Upplevda känslor efter första informationen 

Erbjudandet skapade oro och ängslan hos fyra av medarbetarna efter första informationen. 

Inslag av en viss nöjdhet smyger sig på hos medarbetarna men i det stora hela var det 

individer som var nervösa och spända inför vad som skedde. Fem av medarbetarna kände 
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däremot en stor glädje efter informationen. Oro och ångest finns även hos dessa men det är 

övervägande positiva tongångar i svaren. De känner sig tillfreds, är obekymrade. Mestadels 

glada miner och lyckokänslor.  

    PA-konsulterna känner att deras arbete är viktigt. Samtliga uppger att de känner sig 

vakna och aktiverade för uppgiften. De är upprymda inför utmaningen. 

 

     3.1.3     Individuella möten  

PA-konsulterna berättar att två individuella möten hölls med medarbetarna. Medarbetarna var 

efter första mötet ombedda att gå hem och tänka igenom erbjudandet noga. 

Informationsmässigt menar PA-konsulterna att tillvägagångssättet var det bästa möjliga då 

individen kunde få tänka över sitt beslut en extra gång. De ville inte lura in sina medarbetare i 

något som de egentligen inte ville. ”… vi träffade den enskilde medarbetaren vid två tydliga 

tillfällen” (PA e). ”Vi ville absolut inte hetsa fram något beslut” (PA c). PA-konsulterna 

tycker att de flesta medarbetare de träffade var otroligt välinformerade och förberedda när de 

kom till mötet. Den information de fick när de kom på första mötet var vilken ersättning som 

skulle utgå och hur många månader erbjudandet gällde. ”Att folk kom och var välinformerade, 

det är fan och med inte ofta det händer. Det är jätteroligt och bevis på att vi haft bra kvalitet i 

planeringsarbetet” (PA e).  

    De flesta medarbetarna tänker tillbaka på mötet som något positivt. De fick svar på de 

frågor och funderingar de hade. En säger att PA-konsulterna var raka och ärliga. Ville man ta 

med någon som stöd gick det bra. En medarbetare berättade att PA-konsulten tog reda på alla 

formella funderingar direkt på plats genom att rådfråga med kollegor och titta i lagboken.  

   Frivilligheten är en aspekt som flertalet medarbetare vittnar om. De berättar att ingen 

var tvingad till att skriva på något utan det var varje individs fria vilja.  

    En PA-konsult berättar att arbetet haft hög kvalitet då ingen har fått fel ersättning utan 

arbetet har fungerat mycket bra och felfritt. ”Pengarna stämde och arbetstiden stämde och 

pensionslösningen stämde. Allting. Det är också bra kvalitet. Det får man känna sig nöjd med” 

(PA e). Två medarbetare hade inte samma positiva helhetsbild över mötet. Medarbetarna 

meddelade att deras anställningsuppgifter inte stämde. Den ena personen hade arbetat mycket 

längre tid än vad som angivits och den andra hade rätt till mindre ersättning än vad som 

framgick av kommunens dokument. Båda ser tillbaka på det inträffade som något negativt. 

Det skapade en irritation, att kommunen inte har koll på sina papper och ger rätt information.  
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”… öhh vi var inte överens om hur länge jag hade jobbat. Så jag fick, ehh, 

lämna in papper själv på mina anställningsår. Vilket jag tyckte var lite 

märkligt… alltså jag hade rätt till mer, längre ersättning än vad jag skulle få 

enligt dom papper dom visade för jag hade jobbat längre. Fler år och det fick 

jag, alltså jag tyckte inte det stämde så då fick jag gå hem och gräva fram det 

själv då… jag blev lite irriterad” (MA h).  

 

PA-konsulterna kände att medarbetarna tyckte det blev överflödigt med två möten innan 

processen var avslutad. Många ville enligt dem skriva på direkt för de var säkra på sin sak.  

    En del medarbetare upplevde förfarandet som lite påskyndad, att de inte riktigt hade 

tid att tänka igenom kontraktsförslaget innan de var tvungna att skriva på. Tydligheten som 

upplevdes vid första informationen återspeglas inte riktigt i helheten i mötena med PA-

konsulterna. Medarbetarna är inte säkra på att de var två möten inplanerade med PA-

konsulterna. Några visste inte riktigt vad som skulle ske vid mötet. En medarbetare fick inte 

något samtal utan läste på omställningssidan att andra omgången hade börjat, och kände sig 

därför tvungen att själv kontakta PA-konsulten. Övriga vittnar om att de ville skriva på direkt. 

”Du kan fundera på det här sa dom, men jag tog pennan direkt och skrev under” (MA d).  

 

     3.1.4     Upplevda känslor efter urvalet 

Det är väldigt positiva tongångar hos sju av de nio medarbetarna. Efter urvalet florerar 

nämligen känslor som glädje, nöjdhet och lycka. De känner sig tillfreds med sitt bes lut fast 

några poängterar att de känner en viss oro. Två av deltagarna upplever inte enbart glädje som 

övriga, de är glada fast lite bekymrade samtidigt. De är skakiga och oroliga över vad som 

kommer ske i framtiden.  

    PA-konsulterna känner sig aktiva även under denna fas. Nu tillkommer även glädjen i 

mötena med medarbetarna då de känner sig nöjda över resultatet som de åstadkommit. Viss 

oro och skakighet infinner sig hos en av PA-konsulterna men i det stora hela är de tillfreds 

med sitt arbete.  

 

     3.1.5     Förbättringar 

Ingen av PA-konsulterna kan se något som skulle kunna förbättras.  

 

”Ingenting som jag kan peka på, direkt så, som skulle kunna förbättras. Utan 

jag tycker att upplägget vi hade, det arbetade vi fram och det var någonting som 
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vi kände oss trygga i. Förberedelsearbetet var också jättebra, cheferna och 

övertalighetsbudgetinformationen var också bra. Nä inte direkt.”(PA i).  

 

Alla medarbetare var i det stora hela mycket nöjda med tillvägagångssättet och hade svårt att 

finna några förbättringsförslag när frågan dök upp. När de flesta tänkt igenom frågan så 

uppkom förslag. Två personer såg det som resursslöseri att bara göra sig av med kompetent 

personal som har så mycket erfarenhet från yrket. Ett förslag var att kommunen i framtiden 

ska använda sig av ett mentorprogram där äldre medarbetare som tagit del av 

omställningsersättningen ska hjälpa yngre förmågor med vägledning. ”… som jag kan tycka 

kanske är slöseri med våran erfarenhet och kunskapsresurs… att du kan få hjälpa till som nån 

slags mentor så att säga. Att de hade kunnat utnyttja oss.” (MA j). En annan synpunkt som 

medarbetarna diskuterade var att PA-konsulterna borde frågat de som tog 

omställningsersättningen vad de skulle göra i framtiden. Genom ett samarbete mellan 

kommunen och medarbetarna så kan båda parter gynnas, genom att medarbetare utbildar sig 

inom de specifika arbetsområden där det senare kommer att vara brist på arbetskraft. På så sätt 

skulle möjligheten finnas att kunna komma tillbaka till en ny tjänst inom någon av 

kommunens förvaltningar.  

 

”… om det var många yngre som sökt, ja jag vet inte det heller, att man kanske 

kollar med dom att det kanske är en investering. Varför man vill ha det om man 

vill investera i dej. För att det sen ska generera tillbaka till kommunen i andra 

yrken som kanske är bristyrken. Om man går från ett övertaligt yrke till ett 

annat. Det kan man tänka på. För dom ska ju samtidigt inte göra sig av med all 

arbetskraft för dom ska ju tänka att det kommer ju nya barn och nya människor 

som ska florera i kommunen på andra positioner. Då kanske det kan vara en 

möjlighet för någon som vill utbilda sig. Men det kommer dom aldrig få reda 

på om dom inte bedriver någon kommunikation med dom människorna som 

kanske besitter en stark känsla om att utbilda sig till kanske något annat.” (MA 

g).  

 

”Men skulle man inte kunna ha någon variant så att man får behörighet” (MA f) (till yrket) 
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      3.2     Tankar och känslor kring valet  

Medarbetarna och PA-konsulterna delar under avsnittet med sig av sina tankar och känslor 

runt erbjudandet. Dessa skiftar från dåtid till nutid och ger en bild över orsakerna till att 

medarbetarna velat ta del av erbjudandet kommunen givit.  

     3.2.1     Trötthet 

Medarbetarna vittnar om en trötthet som infunnit sig efter många års slitsamt arbete. En av 

orsakerna är ökad arbetsbelastning. Administrationen runt de primära arbetsuppgifterna tog 

alldeles för mycket tid. Några personer berättade att de rutinmässigt var tvungna att ägna 

kvällar och helger åt sådant som kanske inte alltid ansetts som det viktiga i yrket. Sjukdom 

och trötthet ses som en annan orsak till att man varit positivt inställd till omställningsåtgärden 

som vidtagits. Flera av medarbetarna säger att det är först nu de inser hur skönt det är att vara 

ledig en hel helg. Det var något som tidigare inte var möjligt. En medarbetare såg 

omställningen som en räddning, att undkomma en längre tids sjukskrivning och i värsta fall 

bli utförsäkrad. Detta är även en bild som en av PA-konsulterna förmedlar. 

 

”Jag tänker såhär, många var gamla och trötta om man säger så. Till åren 

komna. 60-plussare, kanske inte fullt friska, slöa, jag bedömde att dom skulle 

bli rehab-ärenden om de inte skulle fått det här erbjudandet. Alltså de släpade 

sig fram de sista åren. Så kan man väl säga. Jag träffade flera sådana.” (PA c)  

 

”Det är många år nu som det här negativa har tagit över, för många uppgifter, 

nya, längre ifrån det man skulle göra – undervisa alltså och sen barnen, hur 

dom har förändrats att det har blivit så negativt, negativ attityd i skolan som 

man har fått kämpa med väldigt mycket… men jag tycker att sen när man har 

slutat nu så känner man fy fan rent ut sagt, vad man har varit PÅ under 35 år, 

hela tiden har man varit liksom i beredskap och det har varit olika saker, barn, 

chef och föräldrar och så det här med att man aldrig är fri över helgerna… man 

har blivit slutkörd, det bidrar väldigt mycket till att man tycker att det ska bli 

skönt att slippa det här.” (MA j).  

 

”Jag hade ju blivit utförsäkrad, eller pröva på något annat. Åh det kände jag det vill jag inte 

med 2 år kvar. Då tar jag hellre det här.” (MA k). ”Jag tror, tappar man den minsta gnista för 

jobbet då är det lätt å tröttna, för det är så jobbigt, så man måste liksom ha energi.” (MA k). 
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     3.2.2     Framtidstankar 

En positiv framtidsyn blandas med en oro av de som inte riktigt vet hur deras framtida 

yrkeskarriär kommer se ut. En medarbetare trodde att vissa kan ha gjort förhastade beslut. Det 

är inte alla som har något nytt direkt efter. Några kommer att gå i pension men sedan finns det 

individer som kommer att bli arbetslösa. Framtidstron är trots oron positiv. De flesta trivdes 

på sina arbetsplatser, men de yngre ville vidareutbilda sig och de äldre behövde vila.  

 

”Jaa, jag hade tänkt vara ledig, alltså inte 20 månader precis men det kommer 

att bli så och så, så jobba sen halvtid och ta bara liksom, bara som jag vill, det 

är så jag ska göra, jag ska gå ut och jobba lite mer, men jag vet inte vad jag ska 

göra eller, det har jag liksom inte, bara ha långa frukostar, (skratt) bara njuta.” 

(MA l).  

 

”Jag hade jättebra jobb, ingenting att gnälla på arbetsgivare eller, så jag hade det jättebra, men 

jag ville ändå vidareutbilda mig, det var ju en annan dröm.” (MA f).  

   Ett år senare när medarbetarna tänker tillbaka på sitt val upplever alla att de gjorde rätt 

så som de kände just nu. ”Ett av de bästa val man gjort i livet” (MA d). Något som även kom 

upp i intervjuerna var att det för vissa är för tidigt att säga om det var rätt val. Det finns 

personer som inte vet om de kommer in på sin utbildning, får ett nytt arbete efter avslutad 

utbildning, eller för de som har något år mellan omställningsersättningen, sista utbetalning 

och pension. Det är dock något som några av medarbetarna valt att inte tänka på just nu, utan 

nu vill de bara njuta av ledigheten.  

 

”Om man ska säga något negativt så vet vi inte vad som kommer hända med 

dom som kanske var lite överilade. Det kan vara sånna som kommer komma 

tillbaka i arbetslivet. Som ska ut i arbetslivet. Så som du sa (pekar på en annan 

deltagare) att jag har alltid varit övertygad om att jag kommer få jobb, men det 

kanske man inte får. Det vet man inte. Och då kommer det komma 

konsekvenser. ” (MA g).  

 

”Jag har ju ett år som jag måste fixa nånting” (MA j). Denna oro är även något PA-

konsulterna har uppmärksammat, då vissa som sökte omställningsersättningen inte alls hade 

några planer för framtiden. 
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”Han visste inte vad han skulle göra. Han hade inga planer på vilket arbete han 

skulle ha. Han hade inga planer på utbildning. Han hade inga framtidsplaner… 

Jag tror att när man går ut med sådana här erbjudanden så kan man faktiskt 

väcka en tanke och öppna en glänta åt dom som egentligen vet att de inte 

platsar. Jag är inte på rätt plats, det är för svårt för mig det här… För den kan 

det vara otroligt guld värt att få en legitim anledning att byta bana. Man får 

något att säga till sina bekanta.” (PA e).  

 

Medarbetarna berättar att de inte gärna talar högt om omställningsersättningen till andra. 

Kommentarer som ”så det är dit skattepengarna går” eller ”pengarna skulle gå till att minska 

barngrupperna” påverkar känslan av att vilja berätta eller prata öppet om den ersättning de 

tagit del av. 

 

     3.2.3     Hur känns det idag 

Känslan är väldigt positiv hos medarbetarna. Alla nio individer upplever mycket högt 

välbehag efter processen. De känner sig tillfreds med sitt beslut och är glada, muntra till 

vardags. Två av dem var bekymrade och oroliga fast de positiva känslorna är högt 

övervägande i deras svar. 

  Välbehag är den övergripande känslan som upplevs av PA-konsulterna. Arbetet föll ut väl 

och nu är de glada och nöjda. Samtidigt beskrivs känslor som stimulerad och överraskad på ett 

behagligt sätt.   

 

     3.3     Arbetet och arbetsgivaren  

Arbetet har varit en stor del av individens liv och hur man uppfattar arbetet och arbetsgivaren 

har stor påverkan på vilka känslor man känner i en förändringsprocess. I denna del redovisas 

tankarna och känslorna medarbetarna och PA-konsulterna hade kring kommunen som 

arbetsgivare, vilket stöd som upplevdes och hur kollegornas bemötande uppfattades under 

perioden. 

 

    3.3.1     Förtroende för arbetsgivaren 

PA-konsulternas förtroende för arbetsgivaren är högt. De menar att kommunen har gett dem 

gehör för att prova ett nytt arbetssätt. En ny metod för uppsägning i kommunen som i 

efterhand verkar vara mycket uppskattad av alla inblandade menar PA-konsulterna. 
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”… att vi sen då har kunnat samlat ihop våra erfarenheter och fått gehör för det 

hos liksom högsta ledningen, för att arbeta på annorlunda bättre sätt och för att 

själva då som arbetslag kunna hålla i taktpinnen och kunna påverka vilka som 

ska sluta och vilka som ska bli kvar i organisationen, alltså liksom har kunnat 

använt våra erfarenheter till att kunna jobba på det här nya och bättre sätt med 

övertalighet och omställning, det tycker jag är, bara liksom höjde synen på X 

som arbetsgivare och jag är  stolt över det här att jag har så bra erbjudanden, 

frikostiga, det är liksom inget så här bjuda med armbågen utan det är riktigt, 

riktigt bra.” (PA c).  

 

”Men jag tycker också att förtroendet för arbetsgivaren ökar också för att, eh, det är ett bättre 

sätt att hantera hela övertaligheten det här med de här erbjudandena.” (PA c).  

   Medarbetarna har blandade känslor om kommunen som arbetsgivare sedan tidigare 

erfarenheter, men genom denna process och med den tydlighet som kommunen förmedlat har 

förtroendet för arbetsgivaren ökat.   

 

”För mycket, hattande hit och dit och neddragningar åhh flyttningar åhh, näää. 

Två, tre sista åren kan jag säga att det dök, det, där känslan att det inte var 

något tryggt. Att man kunde lita på, att man lyssnade på verksamheten på något 

vis… nä men jag tyckte det var så att man inte kunde lita riktigt på. Nää. Det 

var ingen trygg arbetsplats.” (MA b).  

 

”Det var en extern konsult som kom och gjorde en översyn av våra 

verksamheter och han var oprofessionell och gjorde att, ahh man tappa 

förtroendet för den här omorganisationen… alltså, ehh förtroendet för 

arbetsgivaren försämrades, alltså vad man tog beslut utifrån.” (MA h).  

 

     3.3.2     Stöd 

PA-konsulterna upplever att de haft sina chefers fulla stöd under hela processen. Många 

möten med jämna mellanrum hölls för att säkerställa att arbetet gick bra. De hade även stöd i 

varandra. ”Detta var en kommunövergripande angelägenhet så stöd fanns från alla håll” (PA 

c). Flera av medarbetarna upplevde att deras närmsta chef var ett stöd för dem och hjälpte dem 

i processen.  
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”Jag hade väldigt bra stöd. För jag hade ju gjort klart med rektor att jag vill 

sluta, och bara så du vet är jag trött på det här. Och hon förstod mej och det var 

helt klart det här. Alltså hon hjälpte, alltså det är klart jag hjälper sa hon, så det 

var väldigt bra från den sidan. Det var det.” (MA d).  

 

     3.3.3     Arbetsinsats 

Efter beskedet tycks arbetet fortsatt som vanligt ute på arbetsplatserna. Det är en person som 

uppgav att takten slog ned rejält men de andra fortsatte sina arbeten som vanligt. 

Ryktesspridningen fanns på en del håll men det var inget som påverkade arbetet märkbart. 

”Det var inte några sådana där påtagliga förändringar mer än att man gick i väntans tider…” 

(MA j).  

 

     3.3.4     Kollegor 

Stödet från kollegor var varierande. Flera av medarbetarna har känt att deras vänner på 

arbetsplatsen tyckt att beslutet varit bra. De upplevde uppmuntrande ord om att fortsätta med 

något annat, till exempel att utvecklas genom utbildning. Avundsjuka har kommit från olika 

håll men kanske främst från personer som inte fått erbjudandet. ”Det var väldigt många som 

tyckte att det var tråkigt att jag skulle sluta men de tyckte att jag gjorde helt rätt!” (MA k).  

 

”Jag uppfattade som en liten avundsjuka från dom som inte fått. Och inte kunde 

förstå att jag fått det… Fast vi har träffats så är det snarare avundsjuka än 

gratulationer. Men det är ju så och det får man ta.” (MA g).  

 

     3.3.5     Frånträdandet anpassat? 

Enligt den information som kommunen delgivit var frånträdandet av tjänsterna anpassade till 

när det skulle vara lämpligt för verksamhet och medarbetare. Den bilden stämmer inte helt 

överens med medarbetarnas. Det var bara en medarbetare som hade ett samtal med chefen om 

hur det skulle påverka verksamheten om personen slutade direkt, vilket var vad arbetsgivaren 

ville. För övriga var ett datum redan satt. Antingen var det anpassat efter när terminen slutade 

eller ett par veckor innan terminen slutade. ”Jag är förvånad, för alla som jag har träffat har 

fått gå så här mitt, bara rakt av och jag fick faktiskt lämna över.” (MA h). ”Sista juli. Men 

utan att bli tillfrågad så stod det så. Men det var väl naturligt eftersom jag hade jobbat så att 

jag jobbat in fram till och med sista juli, eller till och med 10 augusti.” (MA d).  
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”Jag fick sluta sista maj, termin slutar 12 - 13 juni. Då fick jag gå hem då fick 

jag inte va med på de där utflykterna, det roliga, då skulle jag vara hemma, men 

då lurade jag kommunen, då tog jag ledigt innan och så gick jag dit vissa 

speciella dar, nä men så stelbent att inte kunna få va med tills ungarna sluta i 

alla fall.” (MA b).  

  

     3.3.6     Upplevda känslor vid avslutandet av tjänst 

Fyra av medarbetarna har vid det här tillfället blandade känslor. Inslag av nervositet blandas 

med förtjusning över vad som väntar. Fem medarbetare kan inte dölja sin glädje över att det är 

dags för nya utmaningar. Nu beskrivs känslor som eufori, lycka och munterhet i de flestas 

svar. De känner sig tillfreds med sitt beslut och är obekymrade. Flera känner en lycka inför att 

få göra något nytt i livet.  

   Det är blandade känslor hos PA-konsulterna. En känner sig tillfreds, en upplever 

glädje medan den tredje fortfarande agerar aktivt. Den fjärde PA-konsulten valde att inte svara 

eftersom denne inte varit delaktig i denna station.  

 

    4.     Diskussion  

Syftet med studien var att genom kvalitativ metod undersöka emotionella upplevelser hos PA-

konsulter och tidigare medarbetare vid en redan genomförd organisationsförändring. 

Resultaten indikerade att frivillighet i uppsägningsförfarandet var ett effektivt 

tillvägagångssätt, genom att kommunen undvek den oro och osäkerhet hos medarbetare som 

är så vanlig vid organisationsförändringar samt genom att organisationen fick behålla de 

medarbetare som ville vara kvar och att de medarbetare som kände sig trötta och slitna eller 

de som ville prova något nytt fick en möjlighet till det. Frivilligheten att aktivt göra ett val 

resulterade även i att arbetet ute i verksamheten kunde fortgå utan större påverkan av 

nedskärningen. Medarbetarnas tillit till kommunen ökade eftersom de upplevde en tydlighet i 

kommunikationen. De upplevde positiva känslor i samband med processen och PA-

konsulterna kände att de gjort ett bra arbete som de var stolta över.  

    4.1     Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen följer resultatdelens indelning.  
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     4.1.1     Upplevelsen av omställningsprocessen 

Tillvägagångssättet som kommunen använde sig av ligger i linje med den forskning som finns 

på området gällande positiva utgångar vid förändringar. Kommunen har försökt att förmedla 

en tydlig samstämmig information med fokus på individens frivillighet. Medarbetarna har inte 

känt tvång vilket resulterat i ett mycket positivt utfall av arbetet. Organisationen involverade 

alla individer och gav dem möjligheten att göra ett val. Samtliga deltagare i studien var 

positiva till tillvägagångssättet. Det fanns ändå fanns en viss oro under processens gång, vilket 

är en naturlig reaktion vid förändringar och det finns fortfarande en viss osäkerhet hos de 

individer som inte riktigt vet vad framtiden har att erbjuda. Den ovissheten kommer också att 

påverka intervjupersonernas slutgiltiga intryck av förändringsarbetet.  

      PA-konsulterna har tillsammans med PA-strategen gjort ett gediget förarbete, vilket är 

en av anledningarna till att utfallet blev så positivt. Den samstämmiga och tydliga information 

som kommunicerades ut, både vad gäller första informationen men även inför de individuella 

mötena med PA-konsulterna skapade en trygghet hos medarbetarna. De visste vilka 

förutsättningar som fanns och hur processen skulle gå till. Den raka och ärliga informationen 

uppskattades av samtliga individer. Kommunen återfick lite av det förlorade förtroendet några 

av medarbetarna kände för kommunen med hjälp av den metod vilken de valt att hantera 

övertaligheten och genom de sätt de gick tillväga för att kommunicera ut informationen. 

Information är enligt Liu och Perrewé (2005) nyckeln till framgång och resulterar i ett positivt 

organisationsbeteende (Avey et al., 2008). Något som även visade sig gälla i vår studie. 

      Resultaten som presenterats i studien visade att förändring inte alltid uppfattas som 

negativ. Förändring kan stimulera individen till att göra något nytt (Antonacopoulou & 

Gabriel, 2001; Kiefer, 2005). Omställningsarbetet sågs som en möjlighet – något 

medarbetarna var oroliga för att inte få att ta del av. Både PA-konsulterna och medarbetarna 

har känt att de har kunnat vara med och påverka utgången. PA-konsulterna genom att de 

kunnat välja vilka som ska få erbjudandet och medarbetarna genom att de själv valt att anmäla 

sitt intresse, vilket enligt Fäldt (2010) brukar betyda att individen efteråt känner sig mer 

tillfreds. Egenkontroll, inflytande och delaktighet menar Fäldt (2010) är viktiga byggstenar för 

en lyckad förändring i en organisation. Att medarbetarna har haft möjlighet att påverka leder 

enligt Brown och Cregan (2008) till bättre kvalitet i besluten då medarbetarna varit 

involverade i arbetet. De medarbetare som ville stanna på arbetsplatsen fick möjlighet till det 

och de medarbetare som av olika anledningar ville lämna organisationen fick möjlighet till 

det.  

      Resultaten visar att omställningsarbetet var ett bra sätt att minska personalstyrkan, men 
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det framkom även under intervjuerna ett fåtal negativa aspekter, med koppling till 

kommunikation (Elving, 2005; Liu & Perrewé, 2005), kontroll (Kiefer, 2005) tidigare 

negativa erfarenheter av förändringar (Angelöw, 1991; Brown & Creagan, 2008; Kiefer, 

2005) och delaktighet (Angelöw, 1991; Brown & Creagan, 2008; Dooreward & Benschop, 

2002). Dessa var; att omställningssidan på intranätet inte fungerade, att kommunen inte hade 

korrekt information gällande anställningstid och tjänstgöringsgrad utan att det var 

medarbetarna själva som fick påpeka eller styrka sina påståenden. En annan negativ aspekt 

var att en persons tidigare upplevelse av ett tillvägagångssätt vid en organisationsförändring, 

påverkade denne vid sökandet av erbjudandet.  Det framkom även att några medarbetare fått 

avsluta sin tjänst någon vecka innan terminen slutade och medarbetarna menade att detta 

kunnat anpassas bättre. Dessa aspekter togs dock inte upp då vi ställde frågan om något kan ha 

förbättras i processen. 

      Medarbetarna önskar vid framtida liknande organisationsförändringar att deras 

kompetens ska tas tillvara på ett bättre sätt. En tanke är att starta någon form av 

mentorsverksamhet där personer som tagit del av omställningen ska kunna verka för att hjälpa 

nyanställda. Ett annat förslag var att medarbetare och arbetsgivare förde en dialog om vilka 

yrken det kommer att finnas brist på kompetens inom och utifrån det planera för 

omställningen, att medarbetaren kompetensutvecklar sig för att fylla ett framtida behov.  

    4.1.2     Tankar och känslor kring valet  

Medarbetarnas emotionella upplevelser av de olika stationerna var i linje med Liu och 

Perrewés (2005) forskning om de olika faserna av emotioner i förändring. Efter första 

informationen upplevs en oro och ängslan, men också positiva tongångar så som glädje och 

lyckokänslor. Dessa positiva känslor förstärks sedan efter urvalet, men en viss oro k varstår då 

de inte vet hur framtiden kommer att bli. Vid frånträdandet av tjänsten upplevs fortsatt 

positivt, med en viss nervositet inför framtiden. De känner sig tillfreds och obekymrade. Ett år 

efter att processen är genomförd är upplevelsen fortsatt positiv och de känner välbehag och 

glädje. De som väntar besked om antagning till studier eller funderar på om de ska få ett 

arbete efter avslutade studier känner fortfarande en oro över framtiden. PA-konsulterna var 

upprymda och vakna inför processen. Den aktiva känslan var fortsatt stark efter urvalet och 

där tillkom även känslor av glädje, då den glädje medarbetarna kände smittade av sig på PA-

konsulterna. En av PA-konsulterna uttryckte även en oro inför de medarbetare vars framtid 

upplevdes som oviss. Ett år senare upplever de välbehag när de tänker tillbaka på hur arbetet 

föll ut. Liu och Perrewé (2005) diskuterade även fyra faktorer vilka hade en påverkan på hur 
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en förändring skulle mottas av individen. Vi kan i vår studie konstatera att tre av dessa var 

viktiga för deltagarna; målöverensstämmelse, uppfattad potentiell framgång och engagemang 

i rådande strategi.  

      Det vi även kunnat påvisa är att det finns en förändringströtthet (Kiefer, 2005) hos de 

medarbetare som är över 60 och att de som varit med om löpande förändringar upplevde fler 

negativa emotioner (Kiefer, 2005); inte i samband med denna omställning, men genom 

tidigare genomförda förändringar. Vi har också sett att tidigare tillvägagångssätt (Kiefer, 

2005) påverkade vissa personer i deras ställningstagande till att anmäla sig. Flera av 

medarbetarna kände en trötthet på grund av många års slitsamt arbete, varför erbjudandet 

kändes välkommet. Några av intervjupersonerna påstod att de skulle ha blivit sjukskrivna 

inom en snar framtid om de inte fått ta del av erbjudandet. Ett negativt besked hade eventuellt 

kunnat påskynda processen då dessa medarbetare redan var inställda på en förestående 

sjukskrivning. Organisationsförändringar medför ändrade arbetsuppgifter, oftast högre 

belastning på den anställde, detta i kombination med arbetströtthet och ovisshet för framtiden 

som sliter på medarbetaren (Kiefer, 2005; Wanberg & Banas, 2000).  

      De individer som inte visste hur framtiden kommer att bli menade att de såg denna 

process som positiv just nu, men när ersättningen tar slut kan däremot känslan förändras. För 

tillfället var alla väldigt nöjda. Ovisshet, informationsbrist och framtidsutsikterna är enligt 

Keifer (2005) de tre faktorer som avgör utgången av själva förändringen. I denna studie hade 

alla medarbetare ett mål och en önskan om varför de valde att ta del av erbjudandet, vilket 

överensstämmer med Heuvels et al., (2009) forskning som säger att när individen personligen 

har något att vinna på förändringen blir de mer villiga att genomföra den. Antonacopoulou 

och Gabriel (2001) och Kiefer (2005) visar att organisationsförändringar kan vara positiva för 

vissa människor genom att de skapar en möjlighet till förändring och positiv syn på framtiden. 

Det fanns hoppfullhet hos intervjupersonerna. Några hade påbörjat studier medan andra njöt 

av ledighet och återhämtning. Det var överlag en positiv syn på framtiden och förändringen 

även om framtidsplanen hos alla inte var helt genomtänkt.  

 

    4.1.3     Arbetet och arbetsgivaren 

PA-konsulterna har tidigare uppmärksammat problematiken kring uppsägningar enligt 

turordningsreglerna och vilka konsekvenser det får för organisationen. De har därför med 

ledningens samtycke arbetat fram denna metod för att på så sätt undvika den oro och det 

obehag som nedskärningar annars skapar i och med ovissheten om vem som kommer att bli 

drabbad. PA-konsulterna och intervjupersonerna vittnar om samma positiva inställning. De 
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har alla haft möjlighet att påverka utgången, PA-konsulterna genom att arbeta fram processen 

och intervjupersonerna genom att själv få ansöka om omställningsersättningen.  

      Tidigare forskning visar på att ovisshet minskar engagemanget i organisationen 

(Kiefer, 2005). Kommunen lyckades förhindra detta genom den tydliga kommunikationen om 

vad som gällde för alla. Tydligheten kan vara en bidragande orsak till att alla medarbetare 

utom en uppgav att deras arbetsprestation fortskred som vanligt efter beskedet om 

förändringen. En störd rytm i arbetsutförandet har oftast att göra med ovissheten om vad som 

ska hända menar Kiefer (2005), men med omställningsprocessen visste medarbetarna vad som 

väntade och därav påverkades inte arbetsprestationen mer än märkbart utifrån de slutsatser vi 

har kunnat dra av resultatet. Det var bara en person som kände att arbetstempot gick ner. 

Cynismen (Brown & Cregan, 2008) som några av medarbetarna känt under tidigare 

omorganisationer var inte särskilt framträdande och då medarbetarna kände någon form av 

kontroll utlöstes inte heller något ”fäkta eller fly - beteende” (Avey et al., 2008). Medarbetares 

motstånd är det största hindret till att omorganisationer misslyckas, men med detta 

förfaringssätt har kommunen lyckats behålla medarbetarnas positiva psykologiska kapital och 

positiva emotioner i samband med processen (Avey et al., 2008). Den oro medarbetarna känt 

har istället varit förknippad med om de ska få ta del av erbjudandet eller inte. De som inte var 

intresserade av erbjudandet behövde heller inte oroa sig för att bli av med sin anställning i 

första skedet av processen. 

      Vidare visade forskning att en ökad arbetsbelastning i samband med förändringsarbete 

påverkade chefers prestationsförmåga (Keifer, 2005). PA-konsulterna som varit delaktiga i 

hela arbetet med omorganisationen tillkännagav en annan bild. De menade att arbetet 

fortskridigt positivt och de känt en lust och vakenhet till arbetet. Deras prestationsförmåga ska 

inte ha påverkats märkbart av den svåra situationen, vilket kan vara en följd av 

tillvägagångssättet, eftersom de i intervjuerna berättade om helt andra erfarenheter vid 

uppsägning enligt turordningsreglerna. Tidigare uppsägningar enligt turordningsreglerna hade 

enligt dem upplevts som mycket destruktiva.  

      OCC ”organizational change cynism” minskas enligt Brown och Cregan (2008) när 

organisationen delger sina anställda tillräckligt mycket information. Engagerar organisationen 

sina anställda i beslutsprocessen så minskar även då OCC menar Brown och Cregan (2008). 

De personer som intervjuats har varit tillfreds med den information kommunen kommunicerat 

ut. Det har gjort att kommunen upplevt väldigt få negativa attityder emot den genomförda 

förändringen.  

      De flesta som tagit del av erbjudandet känner sig tillfreds med sitt beslut och blickar 
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tillbaka på arbetsgivaren och har till stor del en positiv bild över sina år på arbetsplatsen. Ett 

förtroende mellan medarbetare och ledning leder till ett mer positivt utfall (Elving, 2005). 

 

    4.2     Metoddiskussion och framtida forskning 

Valet av metod gjordes utifrån att vi på ett bra sätt skulle kunna tillgodogöra oss individernas 

emotionella upplevelser samt för att få tillräckligt med deltagare till studien. Obert och Forsell 

(2000) menar att spontaniteten i samtalet ökar och att ett bredare perspektiv av området 

offentliggörs vid intervjuer i fokusgrupper. När det handlar om känslor trodde vi därför att 

fokusgrupper skulle göra att samtalet skulle få ett bättre flyt. En nackdel med gruppintervjuer 

kan vara att de tystlåtna inte kommer till tals och att de språksamma lätt tar över. 

Gruppbeteende är socialt betingat och kan ge effekten att man får majoritetssynpunkter, 

istället för nyanserade svar, då individerna lätt påverkar varandra (Trost, 1993). En annan 

nackdel med fokusgrupper kan vara att deltagarna kanske inte vill dela med sig av sina 

känslor inför hela gruppen. Deltagarna kan inte heller garanteras samma anonymitet om vid 

djupintervju, eftersom det inte är möjligt att kräva tystnadsplikt av deltagarna. Deltagarna kan 

därför hämmas både av att det är fler deltagare och att dessa inte har tystnadsplikt. Då studien 

genomfördes cirka ett år efter att omställningsarbetet avslutats innebär att frågorna var 

retrospektiva. Retrospektiva frågor ger svar på hur de intervjuade nu ser på hur det var då. 

Glömska och omtolkningar är viktiga aspekter att ha i åtanke vid analys av materialet. Trost 

(1993) beskriver sambandet mellan vad en person gjorde vid ett tidigare tillfälle och hur 

personen senare ser på samma händelse som svagt. Det man som intervjuare kan göra för att 

få ett rimligt svar är att fråga om specifika händelser istället för att fråga om åsikter, vilket vi 

också gjorde.  

             Vi upplevde att denna metod var gynnsam då omställningsarbetet i kommunen 

genomförts ett år tidigare och att det var mer eller mindre svårt för deltagarna att minnas vad 

de varit med om. Med hjälp av varandra återskapades bilderna av hur processen gått till och 

utifrån det kunde vi ta del av deras upplevelse. Vi uppfattade heller inte att deltagarna inte 

ville dela med sig eller att de influerades av varandras svar vilket gjorde att de troligtvis gav 

en riktig bild av sina upplevelser.  

      Det finns däremot två viktiga aspekter om kan ha påverkat studiens resultat. Det första 

är att intervjuerna skedde långt efter att omställningen genomförts, det andra är att vi som 

intervjuare är oerfarna och kan ha tolkat resultatet subjektivt, utefter att vår egen erfarenhet 

påverkat vad vi lade märke till och lyssnade till (Patel & Tebelius, 1987; Trost, 1993). Att 

medarbetarna själva fick anmäla sitt intresse för att delta i studien, då vi inte hade någon 
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möjlighet att kontakta dem kan ge en skev bild av omställningen då det kan medföra att de 

som har något speciellt att berätta väljer att anmäla sig (Fox, 2006). 

      Wibeck (2000) skriver att intervjuer i fokusgrupper inte går att generalisera. Det som 

framkommit i studien handlar därför snarare om vilka erfarenheter deltagarna har upplevt. De 

som tar del av studien kan därför själva välja vilka delar de vill använda sig av. Det är 

mottagaren som avgör vilket värde informationen medför.  

             Avslutningsvis så anser vi att framtida forskning borde fokusera mer på vad som 

framkallar positiva emotioner i förändringsarbete. Forskningen är idag fylld med negativa 

aspekter kring organisatoriska förändringar. Vi anser att det behövs mer positiva infallsvinklar 

som organisationer i förändring kan använda sig av för att få ett bättre utfall i arbetet. Vår 

studie visar bara på en del av utfallet i omställningsarbetet. Vi kan därför tycka att det vore 

intressant att studera omställningsarbetet i sin helhet för att kunna göra en korrekt bedömning 

om omställningsarbetet var lyckat. Hur påverkades till exempel arbetet ute i organisationen 

efter nedskärningen och hur föll arbetet ut ur ett ekonomiskt perspektiv?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – tidigare medarbetare 

 
Öppningsfrågor 

Berätta om dig själv, ditt arbetsställe.  
Hur känns det att sitta här…  
 

Introduktionsfrågor 

Vi berättar kort om syfte och upplägg (4 stationer – tänker tillbaka) 

 
Det finns inga svar som är rätt eller fel. Vi förväntar oss att ni har olika tankar kring 
omställningen. Vi önskar att du vill dela med dig av din åsikt även om den skiljer sig från 

andras. Vi kommer att spela in intervjun för att inte missa något som sagts. Det kommer inte 
att förekomma några namn i rapporten – dina kommentarer är konfidentiella. Vi är 

intresserade av att höra från alla och därför kan vi komma att styra intervjun så att alla får tid 
till att svara. Om ni har mobiltelefon på vill vi gärna att ni sätter den på ljudlös.  
 

Första informationen 

Visste ni om vad mötet skulle handla om? Hur blev ni informerade?  

Hur tyckte ni att informationen kommunicerades ut? Hur upplevdes informationen? Tydlighet 
att det var arbetsgivaren som slutgiltigt bestämde? Hur upplevde ni omställningssidan på 
Ankaret? Använde ni er av den? 

                                        
Beskriv känslan/känslorna som uppkom i samband med processen? Beskriv vad du tänkte när 

den känslan/känslorna infann sig.  
 
Kände du förtroende för arbetsgivaren innan? Påverkades förtroende för arbetsgivaren på 

något sätt? Hur? Vad? Känslomässigt stöd från arbetsgivaren?  
 

Funderat på att göra en förändring tidigare? Kände du en press att anmäla dig? Lämna plats åt 
yngre förmågor? Vad fick dig att ansöka om erbjudandet?               
                                                                                                                                                                                        

Tillvägagångssätt/delaktighet – möjlighet att påverka utgången – påverkade det dina känslor? 
 

Hur upplevde du din arbetssituation innan informationen om personalminskningar? På vilket 
sätt påverkade informationen om personalminskningar arbetssättet på arbetsstället?   
Har du upplevt många förändringar tidigare på arbetsplatsen? Vad tänker du om det?   

                                                                               

Efter urvalet 

Hur uppträdde arbetsgivaren? Hur upplevde du/ni PA-konsulterna?  

Var informationen tydlig?  Hur upplevde du stödet från arbetsgivaren?  
Vilka tankar/känslor hade du?   

Hur var det att ta ställning till ditt val? Vad påverkade ditt val?   
                                                                                                                                                             
Vid frånträdandet av tjänst                                                                                              

Vilken var känslan på arbetsstället? Vilka reaktioner fick ni från era arbetskamrater? 
Påverkades sammanhållningen?  

Vilket stöd kände ni från arbetsgivaren?                                                                                                                                                             
Upplevde du att frånträdandet av tjänsten var anpassad? 
Beskriv hur du kände under denna fas.  
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Hur känns det idag 

Vad tänker du när du tänker på arbetsgivaren? Upplever du att du gjorde ett bra val? Hur är 
känslan idag? 

Hur upplevdes tillvägagångssättet? 
Vad ansågs positivt/negativt i omställningsarbetet? 
Har kommunen sökt personal med liknande kompetens som din efter omställningsarbetet? 

Hur känner du inför det?  
 

Slutfråga 

Är det något annat som är viktigt för oss att känna till? Något annat du vill berätta?  
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      Bilaga 2 
Intervjuguide PA-konsulter 

 
Öppningsfrågor 

Berätta om dig själv, ditt arbetsställe.  
Hur känns det att sitta här…  
 

Introduktionsfrågor 

Vi berättar kort om syfte och upplägg 

 
Det finns inga svar som är rätt eller fel. Vi förväntar oss att ni har olika tankar kring 
omställningen. Vi önskar att du vill dela med dig av din åsikt även om den skiljer sig från 

andras. Vi kommer att spela in intervjun för att inte missa något som sagts. Det kommer inte 
att förekomma några namn i rapporten – dina kommentarer är konfidentiella. Vi är 

intresserade av att höra från alla och därför kan vi komma att styra intervjun så att alla får tid 
till att svara. Om ni har mobiltelefon på vill vi gärna att ni sätter den på ljudlös. 
 

Första informationen 

Hur tyckte du att informationen kommunicerades ut? Hur upplevdes informationen? Tydlighet 

att det var arbetsgivaren som slutgiltigt bestämde? Hur upplevde du omställningssidan på 
Ankaret?                                                    
                                                                                    
Beskriv känslan/känslorna som uppkom i samband med processen? Beskriv vad du tänkte när 
den känslan/känslorna infann sig.  
 
Påverkades ditt förtroende för arbetsgivaren på något sätt av processen? Hur? Vad? Upplevde 
du att ni behövde ge känslomässigt stöd? Fanns stöd till dig? Kände du stöd från arbetsgivaren 
innan? 
 
Hur upplevde du den här processen jämfört med tidigare uppsägningar enligt LAS? 
Tillvägagångssätt/delaktighet – möjlighet att påverka utgången – påverkade det dina känslor?   

Hur upplevde du din arbetssituation under processen?  
 

Efter urvalet 

Var informationen tydlig?  Hur upplevde du stödet från arbetsgivaren?  
Hur upplevde du/ni medarbetarna? Situationen?                                                                                                         

Vilka tankar/känslor hade du?      
                                                                                                                                                             

Vid frånträdandet av tjänst                                                                                               

Hur upplevdes avslutandet av tjänsterna från medarbetarna? Upplevde du att frånträdandet av 
tjänsterna var anpassade till individ och situation? 

Vilket stöd kände du från arbetsgivaren? Uppmärksammade du om det fanns medarbetare 
(både som anmält intresse för omställningen men även övriga) som behövde känslomässigt 

stöd? I så fall hur? Vilket stöd gav du?  
                                                                                                 
Hur känns det idag 

Vad tänker du när du tänker på din prestation?                                                                                              
Hur upplevdes tillvägagångssättet? 

Vad ansågs positivt/negativt i omställningsarbetet? 
Vad kan förbättras? 
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Slutfråga 

Är det något annat som är viktigt för oss att känna till? Något annat du vill berätta? 
 

 


