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Inre och yttre faktorers betydelse för upplevelsen av 

arbetslivsrelaterade omställningsprocesser 

Helena Malmqvist och Jenni Roos 

 

Personalnedskärningar är ett av resultaten av det pågående oroliga 

arbetsmarknadsläget. Flera aktörer jobbar idag med servicetjänsten 

omställning vilket är en hjälp för arbetsgivare att hantera 

nedskärningar och övertalighet genom att få uppsagda medarbetare att 

komma vidare i ny sysselsättning. Trots en lågkonjunktur har 

omställningsarbetet visat på uppnådda lyckade resultat. Denna studie 

undersöker och sammanställer individers upplevelse av att genomgå 

ett omställningsprogram samt undersöker vilka faktorer som har 

betydelse för individers hantering av stressen i den påfrestande 

arbetslivsrelaterade förändringen som omställningen kan innebära. 

Tillämpningen av problemfokuserad coping undersöktes bland 71 

deltagare som genomgått omställning i antingen kommunal eller 

privat sektor. Resultatet visade att deltagarna tillämpade 

problemfokuserad coping i relativt lika stor utsträckning oavsett 

yrkessektor. För den privata sektorn framstod slutligen ålder som mest 

betydelsefull copingprediktor, medan utbildningsnivå och selfefficacy 

hade störst betydelse för copingen bland deltagarna från kommunal 

sektor. Tankar om copingens roll i omställningsprocessen motiverar 

fortsatta studier inom detta spännande arbetslivsområde 

Key words: job loss, jobtransition, outplacement counseling, coping 

behaviours, reemployment 

 

Inledning 

 

Sviter av den pågående globala ekonomiska krisen har visat sig genom ett oroligt läge på den 

svenska arbetsmarknaden. Statistik från SCB visar att antalet arbetslösa i hela landet i 

september månad 2009 uppgick till 405 000 personer, vilket innebar en ökning med 40.8% 

jämfört med motsvarande period 2008 (Statistiska centralbyrån, 2009). Under april månad 

2009 varslades 13 000 personer om uppsägning, att jämföra med 4 800 i april 2008. Antalet 

varsel har dock sjunkit ganska drastiskt jämfört med de tidigare mycket höga nivåerna och i 

oktober månad 2009 uppgick antalet till 5704 personer. Trots att arbetslösheten fortsätter att 

öka tyder dock nedgången av antalet varsel på att försämringen på arbetsmarknaden nu håller 

på att reduceras (Arbetsförmedlingen, 2009). Åtgärder inom arbetslivet visar på att lyckade 

resultat ändå kan uppnås i en lågkonjunktur. I en artikel publicerad av svenskt näringsliv 

framgår att över 100 aktörer idag arbetar med nya servicetjänster som kan hjälpa arbetsgivare 

att hantera övertalighet och nedskärningar bland personalen genom att försöka få tillbaka 

uppsagda medarbetare till en ny sysselsättning. Detta kallas för omställning (Svenskt 

Näringsliv, 2009). 
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Omställningshjälp 

Den arbetslivsrelaterade förändring som omställningen innebär för individen syftar till att 

stödja och hjälpa denne till ny försörjning. Individens aktiva medverkan är en förutsättning i 

omställningsprocessen. Stödet som erbjuds är mycket individanpassat och varje persons 

situation hanteras alltid utifrån individuella förutsättningar.  En individuell matchning och en 

uppgradering av individens kompetens underlättar omställningen. Omställningsprogrammen 

har resulterat i mycket goda effekter på individnivå. Undersökningar visar på att klienter 

uppskattar den personliga kontakten och stödet det får från konsulter och rådgivare (Statens 

offentliga utredningar, 2002). Dessa program kan handla om allt från emotionellt individuellt 

stöd för den enskilde individen att hantera sin situation till att lära deltagarna i programmen 

hur man marknadsför sig själv, kartläggning av sin personliga kompetens, träna på att söka 

jobb eller intervjuträning (Bäckström, 2005). 

Coachning. Omställningsprocessen kan liknas vid en typ av coachningsprocess och inte  

alltför sällan är de som genomför processen utbildade så kallade jobbcoacher. En coach är en 

personlig samtalspartner som arbetar för att människor ska kunna ta fram det bästa i sig 

själva. Coachning syftar till att människorna som genomgår en sådan process både ska känna 

sig sedda och hörda, men också bli både utmanade och stöttade, för att kunna utvecklas och 

utnyttja sin potential. Coachen kan ses som en person som ”hjälper människor att ta sig från 

där de är till dit de vill komma” (Gjerde, 2004, s. 22). Gjerde menar att syftet med coachning 

är att frigöra människors potential, vilket sker genom fem aspekter: öppna för möjligheter och  

främja egna svar, motivation och förpliktelse, undanröja hinder, ge stöd, fokus och drivkraft 

samt att skapa resultat. Det som coachen gör ensam av dessa fem aspekter är att ge stöd, 

hjälpa utövaren att behålla fokus samt att åstadkomma drivkraft i processen. Allt annat gör 

coachen och utövaren tillsammans, genom coachningsprocessen (Gjerde, 2004).  

Vi har i den här uppsatsen valt att behandla olika psykologiska aspekter som kan påverka 

individer i en omställningsprocess. I vår uppsats har vi valt att kalla coachen för 

omställningskonsult då detta begrepp är en bättre beteckning för de personer vilka genomfört 

omställningsprocesser som varit föremål för undersökningen i denna studie.  

 

Omställningsavtal 

Kommunal- och privat sektor. Mot bakgrund av att privata tjänstemän, i slutet av 60-talet, för 

första gången drabbades av uppsägningar och övertalighet på grund av arbetsbrist så växte de 

första omställningsavtalen fram. I dessa fastslogs att man skulle arbeta förebyggande vid 

omstruktureringar för att kunna tillgodose anställdas trygghet. Under de senaste årtionden har 

fler olika omställningsavtal slutits mellan olika centrala parter på arbetsmarknader och ett 

antal trygghetsfonder har bildats för att kunna finansiera de omställningsprogram som 

bedrivs. Trygghetsavtal eller omställningsavtal är kollektivavtal, vilka inrättats av centrala 

parter på arbetsmarknaden vilka avser att ge stöd åt en arbetstagare som på grund av 

arbetsbrist blivit uppsagd. Från 90-talet och framåt har det genomförts förändringar i de olika 

omställningsavtalen och dessa inriktas numera på att stödja de uppsagda och inte företagen 

som tidigare. Ett omställningsarbete bedrivs i samverkan mellan de uppsagda och de 

trygghetsråd som inrättats av de parter som slutit omställningsavtalet. Omställningsavtalen 

finns framförallt för statsanställda och inom det privata tjänstemannaområdet. (Statens 

offentliga utredningar, 2002).  I september 2004 tecknades ett avtal om en 

omställningsförsäkring mellan LO och svenskt näringsliv. En kollektivavtalsstiftelse, 

Trygghetsfonden TSL, som bildats av parterna står för finansieringen av programmen. Inom 

TSL finns inga egna jobbcoacher utan istället ett stort antal fristående leverantörsföretag med 

inriktning på omställning. När företag är i behov av omställningstjänster väljer de tillsammans 
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med lokal fackförening en leverantör av omställningsprogram på marknaden. Samtidigt 

ansöks om finansiellt stöd för programmen hos TSL. De flesta leverantörer på marknaden 

erbjuder ett individuellt omställningsprogram med utgångspunkt från individens 

förutsättningar och en personlig omställningskonsult (Svenskt Näringsliv, 2009). I huvudsak 

saknas idag motsvarande omställningsavtal för hela den kommunala sektorn (Statens 

offentliga utredningar, 2002). Dock bedrivs omställningsarbeten för kommunalt anställda i 

vissa kommuner. I denna studie ingår en verksamhet som i en mellanstor stad i Sverige 

bedriver omställningsarbete för kommunalt anställda. Denna verksamhet omfattas dock inte 

av något omställningsavtal liknande det som tecknats mellan LO och svenskt näringsliv. När 

vi fortsättningsvis i arbetet nämner kommunal sektor syftar vi på denna verksamhet. De 

ytterligare två stora omställningsaktörerna, vilka bedriver omställningsprogram för privata 

tjänstemän finansierade av TSL, genom vilka deltagare i denna studie genomgått omställning 

syftar till det som fortsättningsvis i studien nämns privat sektor.  

 

Tidigare forskning om omställningsprocesser 

Att ingå i ett omställningsprogram är något som blir allt vanligare och förlusten av ett arbete 

är något som påverkar människor mycket. Trots detta finns ännu inte speciellt mycket 

forskning på området. Furler (1980) menade att individer som förlorar sitt arbete går igenom 

flera olika faser innan de accepterar att de faktiskt har blivit arbetslösa och kan börja fokusera 

på att hitta ett nytt jobb. Ett första stadium i processen är att individen tvivlar på att detta 

verkligen har hänt. Nästan genast efter detta känner individen en ilska över att det faktiskt har 

hänt. Efter detta försöker ofta personen som har förlorat sitt jobb att förhandla, och försöka få 

tillbaka sitt arbete. När den första chocken har lagt sig blir personen som förlorat jobbet 

deprimerad, med symptom som nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, beslutsångest och en 

lägre självkänsla. Först när dessa stadier har passerats kan individen acceptera att det faktiskt 

har hänt, känna sig hoppfull igen och påbörja processen att se sig om efter ett nytt arbete 

(Furler, 1980).  

Det finns flera olika modeller för omställningsprogram och Aqulianti och Leroux (1999) 

har gjort en sammanfattning av några olika modeller. Vissa av dessa modeller erbjuder en 

djupare personlig rådgivning av en psykologisk struktur, medan andra fokuserar mer på att 

hjälpa deltagarna med att träna på att söka nya jobb. Enligt författarna finns det två 

huvudtyper av omställningsprogram. Antingen fokuserar de på karriärutveckling så som 

Career Growth Model (Latack & Dozier, hämtat från Aquilanti & Leroux, 1999). Denna 

modell syftar till att omställningskonsulten hjälper personen som genomgår programmet att 

hålla stressnivån låg för att kunna fokusera på att finna ett lämpligt nytt jobb. Teorin menar att 

deltagarna påverkas av sina personliga erfarenheter, så som tidigare arbetstillfredsställelse, 

och detta påverkar hur personen hanterar omställningsprocessen. En annan sak som påverkar 

deltagarna är omgivningen, så som ekonomisk situation och personligt stöd. Dessa faktorer 

kan stressa personen som har förlorat jobbet, och omställningskonsultens uppgift blir då att 

hjälpa personen att hålla fokus på att hitta ett nytt jobb istället för att stressa upp sig för andra 

saker. Andra typer av modeller är de som fokuserar på att sörja det gamla jobbet innan man 

försöker att hitta ett nytt, så som Grief Theory (Kubler-Ross, hämtat från Aquilanti & Leroux, 

1999). Denna modell menar att deltagarna måste genomgå flera olika steg så som chock, 

förnekelse, ilska, depression och acceptans innan de kan fokusera på att hitta ett nytt jobb. 

Omställningskonsultens uppgift blir i den här modellen att försäkra deltagarna om deras 

egenvärde och fungera som ett personligt stöd i sorgprocessen (Aqulianti & Leroux, 1999). 

Hur väl stämmer klienters förväntningar överens med innehållet av olika komponenter i 
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omställningsprogrammen? Wootens undersökning (1996) visade på att till exempel relationen 

med omställningskonsulten, träning i att söka jobb samt förberedelser för att söka ett jobb, var 

av störst betydelse för klientens tillfredsställelse, det vill säga hur nöjd klienten var med 

omställningsprogrammet. Studien visar på att ju tydligare förväntningarna var på programmet 

desto mer nöjda blev klienterna. Betydelsen av klientens egen effektivitet i programmet 

visades genom att de klienter som hade en positiv förväntan också blev mer aktiva och 

engagerade i programmet.  Fokus i denna studie var alltså enbart att undersöka hur nöjd 

individen var med processen och den visade därmed inte på några resultat av hur många jobb 

klienten sökt eller hur snabbt denne blivit erbjuden ett nytt jobb.  Vidare menar Wooten att 

det också är omöjligt att förutsäga hur lång tid det tar för en klient att finna ett nytt jobb då 

detta i stor utsträckning också baseras på individuella skillnader (Wooten, 1996).  

Vad tycker då personer som genomgått ett omställningsprogram är hjälpfullt respektive 

 hindrande, och är det någon typ av stöd som saknas i en sådan process? Detta var något som 

Butterfield och Borgen (2005) studerade, genom en kvalitativ intervjustudie. Resultatet av 

studien visade att det som var av störst betydelse för deltagarna var hur konsulten agerade, det 

vill säga att deltagarna kände att de hade en person som stöttade dem i processen och som 

gjorde sitt yttersta för att hjälpa deltagarna att hitta ett nytt jobb. Att få hjälp med att träna på 

att söka nya jobb, bland annat genom att lära sig att nätverka, skriva cv och förbereda sig 

inför arbetsintervjuer, var också av stor betydelse för deltagarna. En annan sak som deltagarna 

upplevde som betydelsefullt var att få hjälp med att få en djupare självkännedom genom att 

analysera sina egna personliga kunskaper och intressen. Något som deltagarna ansåg var 

hindrande i processen var till exempel om det var så att den personliga konsulten upplevdes 

att inte ha ett personligt intresse i att hjälpa deltagarna att hitta ett nytt jobb. Saker som 

deltagarna önskade utöver det som de fick hjälp med var ett mer personligt deltagande från 

omställningskonsulten, för att få bekräftelse på att deras personliga önskemål skulle uppfyllas. 

Att få hjälp med att bygga upp sitt personliga kontaktnät och att få personlig rådgivning var 

andra saker som deltagarna önskade (Butterfield & Borgen, 2005).  
 

Individens upplevelse av yttre resurser i samband med arbetslivsrelaterade 

förändringar 

Upplevt stöd.  Cobb (1976) var en av de första att definiera socialt stöd som den individuella 

upplevelsen av att vara uppskattad och uppmärksammad samt att tillhöra ett nätverk av 

kommunikation och ömsesidiga åtaganden (Cobb, 1976). En studie av Turner, Kessler och 

House (1991) syftade till att undersöka och identifiera resurser som kan vara en hjälp för 

individens förmåga till coping i samband med ofrivillig arbetslöshet. Turner med kollegor 

konstaterade betydelsen av det sociala stödet som en viktig bidragande faktor till arbetslösas 

motivation att söka ett nytt arbete (Turner et. al., 1991). Enligt Laszarus och Folkman (1984) 

definieras copingstrategier som det sätt som individen använder sig av för att 

bemästra/hantera stressfulla situationer. Författarna beskriver att det sociala stödet faller under 

individens förmåga till coping. Coping definieras av författarna som beteendemässiga och 

kognitiva ansträngningar som individen använder sig av för att hantera krav eller situationer 

som bedöms som påfrestande eller som överskrider individens egna resurser (Lazarus & 

Folkman, 1984). Coping kan delas in i problemfokuserad eller känslobaserad coping. 

Problemfokuserad coping definieras som en funktion där individen hanterar eller förändrar 

problemet som ger upphov till smärta. Känslobaserad coping definieras som en funktion där 

individen reglerar de känslor som problemet ger upphov till (Lazarus & Folkman, 1980). Det 

sociala stödet är en grundförutsättning och en utväg för individen att hantera stress menar 
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Lazarus. Individens förmåga att anpassa sig i en situation beror helt och hållet på om denne 

känner att den kommer att få det sociala stöd som behövs (Lazarus & Folkman, 1984). 

I en studie av Walsh och Jackson (1995) undersöktes vilken betydelse kön och partnerstöd 

har för arbetslösa individers förmåga till coping. 75 arbetslösa kvinnor och män ingick i 

studien. Resultatet visade att hos de individer som upplevde att de hade stöd från sina partners 

var förekomsten av undvikande copingstrategier lägre än hos de som inte upplevde detta stöd 

hos sina partners. Behovet av professionell hjälp utifrån när det gällde att tex söka ett nytt 

jobb var också större hos kvinnor än hos män  (Walsh & Jackson, 1995). Jobbsökarstöd har 

funnits haft ett positivt samband med problemfokuserad coping (Wanberg, Watt & Rumsey, 

1996). Eby och Buch har undersökt reaktioner på ofrivillig karriärväxling relaterat till 

jobbförlust. Forskarna förutspådde skillnader mellan män och kvinnor när det gäller beroendet 

av socialt stöd relaterat till jobbförlust. Resultatet av studien visade också på att vad som 

bidrar till en framgångsrik karriärväxling som följd av jobbförlust skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Att ha en stödjande och flexibel familj under jobbförlustprocesesn framstod som 

mycket mer betydelsefullt för kvinnor än för män medan män som genomgick en 

jobbförlustprocess verkade ha en större behållning av att träffa andra i samma situation. 

Forskarna framhäver studiens resultat som en hjälp till rådgivande konsulter som arbetar med 

att hjälpa individer som har förlorat jobbet. Forskarna menade att rådgivande konsulter kan 

uppmuntra sina klienter att söka stöd från olika typer av källor för att kunna behålla aktiva, 

strukturerade dagliga rutiner, vilket är viktigt för att kunna hantera en jobbförlustsituation 

(Eby & Buch, 1995). 

 

Individens inre resurser i samband med arbetslivsrelaterade förändringar -  

selfefficacy, sinnesstämning och coping 

Forskning har visat på att många inre faktorer påverkar hur individen hanterar processer både 

i samband med att förlora ett jobb och att genomgå ett omställningsprogram (Furler, 1980). 

Nedan redogörs för tidigare forskning som belyser några av dessa faktorer. 

Det finns ganska lite forskning om copingprocesser i samband med arbetslöshet, samt hur 

individer hanterar stressen i samband med att förlora ett jobb. Både problemfokuserad coping 

och känslobaserad coping har dock bevisats i samband med hanteringen av att förlora jobbet 

(Kinicki, Prussia & Mckee-Ryan, 2000). Rudisills och Edwards (2002) forskning visade att 

både den person som har förlorat arbetet och dennes familj upplever en ökad ångest och 

depression, lägre självkänsla och även somatiska besvär. En nyanställning är något som kan 

göra att dessa besvär försvinner, men det är viktigt att tänka på att arbetslösheten är något som 

kan sätta spår både på kort och på lång sikt. Författarna menade att anlita en 

omställningskonsult eller en konsulterande psykolog kan vara bra både för företagets goda 

anseende, men också ur den enskilda anställdes perspektiv. Att förstå olika copingstrategier i 

samband med arbetslöshet kan bidra till att omställningskonsulten kan hjälpa personen som 

genomgår en omställningsprocess att upptäcka tecken på stress, och försöka få personen att 

använda sig av en mer problemfokuserad copingstrategi, där man tar tag i problemet och 

försöker hitta ett sätt att lösa det på (Rudisill & Edwards, 2002).  

Matchningen mellan individers kontrollbedömning och anpassad coping i samband med  

stressframkallande situationer, den sk Goodness of fit-hypotesen undersöktes i en studie av 

Park, Armeli och Tennen (2003). Resultatet visade på att hypotesen delvis fick stöd genom en 

indikation på att endast problemfokuserad coping hade ett starkt positivt samband med positiv 

sinnesstämning dagar där individen bedömde sig ha hög kontroll. Att en låg 

kontrollbedömning har ett samband med känslofokuserd coping och en negativ 

sinnesstämning fick inte stöd i undersökningen (Park, Armeli & Tennen, 2003). 
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Malen och Stroh (1998) studerade copingbeteende hos 131 arbetslösa män och kvinnor 

som tidigare innehaft någon typ av chefsposition, för att finna eventuella könsskillnader. 

Tidigare forskning har visat att kvinnliga chefer tenderar att vara arbetslösa längre och 

acceptera ett nytt jobb med lägre lön i större utsträckning än vad deras manliga kollegor gör 

(Phelps & Mason, hämtat från Malen & Stroh, 1998). Pearlin och Schooler studerade 

könsskillnader i arbetssökningsbeteenden och fann att kvinnor använder sig av 

copingstrategier som är mer passiva och som förvärrar stress, medan män använder strategier 

som hämmar stressande utfall.  Studien visade att män har en signifikant högre 

arbetssökningseffektivitet än vad kvinnor har. Kvinnor behöver ett större nätverk av vänner 

och kollegor som kan assistera i arbetssökandet än vad män behöver. Detta är något som 

författarna ansåg att omställningskonsulter ska ta hänsyn till i omställningsprocessen (hämtat 

från Malen & Stroh, 1998). 

Self-efficacy. Self-efficacy är något som påverkas av en arbetslöshet, både för personer 

som har problem att hitta ett jobb, men också för människor som plötsligt blir uppsagda från 

sina befintliga jobb (Albion, Fernie & Burton, 2005). I studien framhölls Banduras teori om 

att vid tillfällen i livet då människor måste ta sig an nya uppgifter och lära sig nya saker 

påverkas ofta individers personliga self-efficacy negativt, men om individen upplever att 

denne klarar av att bemästra dessa nya omställningar leder det till en stärkt self-efficacy 

(hämtat från Albion et al., 2005). Kanfer och Hulin visade i sin studie att klienter som ingått i 

omställningsprogram och som upplevde sig ha hög self-efficacy också nådde störst framgång 

i att bli återanställda (Kanfer & Hulin, 1985). Sambandet mellan self-efficacy, jobbintervjuer 

och ny anställning har undersökts av Moynihan, Roehling, LePine och Boswell (2003). Denna 

studie fokuserar specifikt på job search self-efficacy vilket kan beskrivs som individens 

upplevelse av att vara kapabel att genomföra vissa handlingar för att uppnå ett önskat utfall i 

en ny anställning. Studiens resultat tyder på att job search self-efficacy kan relateras till antal 

totala jobberbjudanden och även antal jobberbjudanden från en önskad arbetsgivare. Studien 

redogör för varierande resultat från tidigare forskning om förhållandet mellan self-efficacy 

och jobbsökarbeteenden. Dessa varierande resultat visar på både signifikanta och icke 

signifikanta samband mellan self-efficacy och dels förberedande jobbsökaraktiviteter, dels 

aktiva jobbsökaraktiviter. De varierande resultaten tyder på att mer forskning behövs när det 

gäller detta område (Moynihan et al., 2003).  

Sinnesstämning. Som tidigare nämnts så är vanliga responser när en individ förlorar jobbet 

 stress, depression, ångest och sänkt självkänsla.  De vanligaste symtomen på depression är 

nedstämdhet och negativa sinnesstämningar under stora delar av dagen under en längre 

period. Detta bidrar ofta till ett minskat intresse av olika aktiviteter hos individen. 

Sinnesstämningar och känslor som är tecken på en låg självkänsla kan vara blyghet, 

osäkerhet, negativa attityder, aggressivitet och en allmän känsla av att vara olycklig och 

missnöjd med sig själv och livet. När en individ förlorar jobbet kan upplevelser av dessa 

negativa sinnestämningar leda till hinder för individens förmåga till coping i situationen och 

begränsar denne i att aktivera sig i att söka ett nytt jobb.  Omställningskonsulten kan göra 

mycket för att stödja klienterna i att överkomma emotionella hinder som uppstår i samband 

med att söka ett nytt jobb. Detta kan till exempel handla om träning i att höja sin självkänsla.  

Genom omställningskonsultens medvetenhet om relationen mellan att förlora ett jobb och en 

individs hälsa samt genom dennes uppmärksamhet på olika tecken och sinnestämningar hos 

individen kan omställningskonsulten utforma det bästa möjliga stödet samt skapa 

förutsättningar för klienten att klara av den process som det innebär att förlora jobbet 

(Guindon & Smith, 2002). Jordan och Troth (2006) har gjort en sammanställning av olika 

studier där sinnesstämningars betydelse för arbetslivsrelaterade situationer har undersökts.  

Författarna belyser studier med kopplingar mellan emotioner och konflikter och dess 

betydelse för individernas förmåga till coping i stressfyllda situationer i samband med 
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konflikter på arbetet som till exempel organisationsförändringar. Samtliga studier framhåller 

känslor, sinnesstämningar som kärnan i individers reaktioner på arbetsrelaterade situationer 

samt att coping förekommer inom ramen för svåra och komplexa situationer oavsett om den 

arbetsrelaterade aspekten handlar om förändringar inom den egna arbetsgruppen, större 

organisatoriska förändringar eller hantering av konflikten mellan arbets- och familjelivet 

(Jordan & Troth, 2006).  

 

Syfte 

De olika faktorerna som presenterats ovanstående tyder på att individuella skillnader har stor 

inverkan på hur individer hanterar förändringar ur ett arbetslivsrelaterat perspektiv (Furler, 

1980). Hur individer i sådana situationer använder sig av coping är beroende av både yttre och 

inre faktorer så som upplevelsen av socialt stöd och self-efficacy  (Wanberg, Watt & Rumsey, 

1996, ; Kanfer & Hulin, 1985). Negativa känslor i samband med att förlora jobbet är vanliga. 

För att dessa sinnesstämningar inte ska utgöra hinder för individens förmåga till coping är det 

viktigt att omställningskonsulten är uppmärksam på uttryck för dessa (Guindon & Smith, 

2002).  Ovanstående redovisade faktorer har undersökts var för sig i många studier och visat 

sig vara viktiga för hur individer påverkas av en arbetslivsrelaterad förändring. Sökning efter 

studier som behandlat alla dessa samtidigt gav dock inga resultat vilket motiverade deras 

inkludering i föreliggande undersökning. Med bakgrund av ovan redovisade teorier och fakta 

är det övergripande syftet i denna studie att, delvis utifrån ovannämnda faktorer, undersöka 

och sammanställa individers upplevelser av att genomgå ett omställningsprogram. Då tidigare 

forskning belyser copingens betydelse i arbetslivsrelaterade förändringar (Kinicki, Prussia & 

Mckee-Ryan, 2000), är ytterligare syfte att studera i vilken utsträckning problemfokuserade 

coping används bland individer som genomgått omställning i kommunal respektive privat 

sektor samt vilka faktorer som kan anses betydelsefulla för tillämpningen av sådan coping. 

Motiveringen till att i denna studie mäter endast problemfokuserad coping, och inte övriga 

copingstrategier är dels att en mätning av alla befintliga copingstrategier inte hade ryms inom 

tidsramen för denna studie och dels att en omställningsprocess ska uppmana individen att 

själv arbeta aktivt för att lösa sin situation och genom eget initiativ sträva mot en förändring 

(Statens offentliga utredningar, 2002). Detta gör studerandet av just problemfokuserade 

copingstrategier relevant för denna studie.  För att uppnå vårt syfte har vi utgått från följande 

frågeställningar:  

Hur ser fördelningen av individers egenskaper ut i kommunal respektive privat sektor 

gällande faktorerna self-efficacy, sinnesstämning, upplevt stöd samt problemfokuserad 

coping?  

Vilka faktorer har betydelse för tillämpningen av problemfokuserad coping hos individer som 

genomgått en omställningsprocess i kommunal respektive privat sektor? 

 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i denna studie var personer som för tillfället genomgick eller hade genomgått ett 

omställningsprogram. Deltagarna var 72 till antalet och bestod av klienter med erfarenhet av 
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omställningsprocesser. Av det totala antalet deltagare var 36 män och 36 kvinnor. 

Åldersspridningen var från 19 till 62 år. Medelåldern för totalgruppen var 41.8 år, för 

kommunal yrkessektor 46.4 år och för privat yrkessektor 39.6 år. Av studiens deltagare hade 

4 grundskola, 37 gymnasium, 8 fokhögskola/KY-utbildning och 22 universitet/högskola som 

högsta utbildningsnivå. För att få en bredd i urvalet så inkluderades klienter som både 

genomgått eller för tillfället genomgick ett omställningsprogram. Att inkludera deltagare som 

genomgått ett omställningsprogram kan påverka generaliserbarheten i resultatet då de i 

efterhand kan uppleva processen på ett annat sätt än de gjorde under deltagandet i 

programmet. Deltagarna från kommunal sektor var 24 till antalet och i den privata sektorn 

uppgick antalet till 48 deltagare. I den kommunala sektorn delades 29 enkäter ut och 24 

återlämnades ifyllda vilket innebar ett generellt bortfall på 17,2%.  Till de två aktörerna i 

privat sektor lämnades totalt 90 enkäter ut och 48 återlämnades ifyllda vilket gav ett generellt 

bortfall på 46,7%. Totalt 71 enkäter av de 72 inkomna användes för vidare analys då en enkät 

fick exkluderas eftersom den var bristfälligt ifylld vilket gav ett internt bortfall på 1,4%.  En 

överblick över bakgrundsdata visar att antalet gifta/sammanboende ökar med åldern och även 

antalet hemmavarande barn var störst hos denna civilståndsgrupp. Detta gällde för båda 

sektorerna. Det högsta antalet deltagare med universitetsutbildning återfanns i den 

kommunala sektorn medan den privata sektorn hade störst antal deltagare med gymnasium 

som högsta utbildningsnivå. Skillnader återfanns mellan de två grupperna gällande flest antal 

kontakttillfällen med omställningskonsulten samt om fler träffar skulle äga rum (T-test) Den 

privata sektorn rapporterade flest antal kontaktillfällen med omställningskonsulten samt 

uppgav att de skulle träffa sin konsult fler gånger. 16 deltagare, enbart från denna sektor 

uppgav att de hade haft kontakt med en manlig omställningskonsult, För övrigt så hade alla de 

övriga av det totala antalet deltagare haft kontakt med en kvinnlig omställningskonsult. 

 

Material 

Deltagarna fick fylla i en enkät bestående av sex olika delar. Den första delen i enkäten bestod 

av demografiska bakgrundsfrågor, konstruerade av författarna själva så som ålder, kön, 

civilstånd, utbildningsnivå, yrkessektor och antal kontakttillfällen med omställningskonsulten. 

Nästa del i enkäten innehöll 10 frågor om hur deltagarna upplever tron på sin egen förmåga, 

vilket mättes med The General Self-efficacy scale, översatt till en svensk version av 

Koskinen-Hagman, Schwarzer och Jerusalem (1999). Deltagarna fick skatta påståenden på en 

fyrgradig skala från 1 (tar helt avstånd) till 4 (instämmer helt). Exempel på påståenden var 

”jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt”, ”även om någon 

motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål”, ”jag har inga svårigheter att hålla fast 

vid mina målsättningar och förverkliga mina mål” och ”tack vare min egen förmåga känner 

jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter”. Ett index med tio item skapades utifrån 

detta, och nämns i fortsättningen SE. Chronbachs alfavärdet för detta index uppmättes till .89. 

Tredje delen i enkäten var en en kortform av en adjektivchecklista som undersökningsledarna 

tagit del av via handledare Anna-Christina Blomkvist (personlig kommunikation, 2009-11-

11), efter Sjöberg, L., Svensson, E., & Persson, L.-O. (1979), där deltagarna fick skatta på en 

niogradig skala från 1 (inte alls) till 9 (i hög grad) hur de känt sig under 

omställningsprocessen. Dessa adjektiv var ”harmonisk och på gott humör”, ”energisk och 

aktiv”, ”trevlig och skämtsam”, ”avspänd och lugn”, ”hjälpsam och samarbetsvillig” och 

”säker och självsäker”. En kontroll genom en mixed anova utfördes för att se om sektorerna 

skilde sig åt på var och en av de samtliga sex adjektiven. Ingen signifikant skillnad påvisades 

mellan grupperna på något av dessa adjektiv. Vidare skapades ett index med 6 item, bestående 

av ovan nämnda adjektiv fortsättningsvis nämnt sinnesstämning och här uppmättes 
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Chronbachs alfavärde till .92. Del fyra i enkäten bestod av ett copingformulär inspirerat av 

Carver, Scheier & Weintraub (1989), översatt av Muhonen & Torkelsson (2001). 

Undersökningsledarna valde att fokusera på och undersöka individernas förmåga att använda 

sig av problemfokuserad coping, och valde därför ut de tre olika subskalor som i en state-

version (bemästringsstrategier) mäter en sådan coping. De utvalda subskalorna var aktiv 

coping, positiv omvärdering och utveckling, samt planering, vilka slogs samman till en 

copingskala. Utifrån detta skapades ett index med sammanlagt 12 item vilket fortsättningsvis 

nämns problemfokuserad coping. Chronbachs alfa för detta index var .79.  Deltagarna fick 

skatta 12 påståenden på en femgradig skala, med alternativen 1 (aldrig), 2 (sällan), 3 (ibland), 

4 (ofta) och 5 (vet ej) hur de reagerar i stressfyllda situationer. Exempel på påståenden är ”jag 

försöker att växa som människa av mina erfarenheter”, ”jag gör en handlingsplan”, ”jag 

anstränger mig mer för att göra mig av med problemet” och ”jag tänker på hur jag bäst kan 

hantera problemet”. Femte delen i enkäten innehöll 8 frågor om hur deltagarna upplevde det 

stöd de fick i omställningsprocessen (House, 1981). Frågorna i denna del var: ”Får du 

konstruktiva synpunkter?”, ”Får du tillräcklig uppskattning för din insats i processen?”, ”Får 

du den information som behövs för att du ska kunna utföra din insats i processen?”, 

”Försvåras din insats i processen av att du saknar instruktioner?”, ”Kan du lita på att du får 

den praktiska hjälp du behöver vid svårigheter i processen?”, ”Brukar du få hjälp av din 

omställningskonsult då du stöter på problem?”, ”Känner du dig på gott humör då du träffar 

din omställningskonsult?”, ”Är du nöjd med relationen mellan dig och din 

omställningskonsult?”. Deltagarna fick ta ställning till dessa frågor genom att skatta på en 

sexgradig skala den siffra som de ansåg bäst stämde överens med deras situation. Det skapade 

indexet utifrån påståendena i denna del bestod av 8 item, nämns i fortsättningen upplevt stöd 

och Chronbachs alfa var .88. Enkäten avslutades med fyra öppna frågor, konstruerade av 

författarna själva, om upplevelsen av omställningsprocessen. Dessa var ”Tror du att din 

situation hade sett annorlunda ut om arbetsmarknadsläget varit annorlunda?”, ”Hur lång tid 

tror du att det dröjer innan du har ett jobb som motsvarar dina förväntningar?”, ”Kan du ge en 

kort beskrivning av vad som varit mest givande för dig i omställningsprocessen?” och ” Är 

det något angående omställningsprocessen som vi inte har frågat om men som du anser 

betydelsefullt att lyfta fram?”. 

 

Procedur 

Kontakt togs med ett flertal verksamheter som erbjuder omställningstjänster för en förfrågan 

om hjälp med att få genomföra undersökningen. En kommunal verksamhet samt två privata 

aktörer var intresserade av att delta i studien. Efter en information om studiens syfte och 

etiska regler utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) fick 

vi en positiv respons. Enkäter distribuerades ut till deltagarna via omställningskonsulterna via 

personliga möten eller via utskick av enkäterna via brev.Enkäterna föregicks av ett 

missivbrev, där information om studiens syfte och etiska regler gavs. Efter överenskommet 

datum returnerades enkäterna till oss via post samt vid ett överenskommet möte med 

omställningskonsulten då vi återfick enkäter som blivit ifyllda av de klienter som valt att delta 

i undersökningen. Ingen ersättning utgick. Insamlingen av enkäterna pågick i totalt två 

månader. 

 

Databearbetning 
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Den sista delen i enkäten som bestod av fyra öppna frågor gav många varierande svar. 

Författarna använde sig här av meningskoncentrering för att analysera och sammanställa 

svaren (Kvale, 1997).  Då svaren på dessa öppna frågor ansågs utgöra en betydelsefull del när 

det gällde deltagarnas uttryck för sin upplevelse av omställningsprocessen valde vi att 

analysera dessa svar genom en kvalitativ analys. Efter att ha läst igenom svaren noggrant kom 

vi fram till att denna del av undersökningen kunde delas in i två delar. I den första delen 

sammanfattades en svarsfrekvens utifrån de första två frågorna. I den andra delen 

sammanfattades svaren på de sista två frågorna genom en sammanställning av ett antal 

nyckeluttryck som var ofta återkommande bland deltagarnas svar. Dessa nyckeluttryck 

resulterade sedan i ett tre övergripande teman.  Dessa teman fann vi tillsammans vara 

gemensamma för deltagarnas upplevelser och dessa ansågs betydelsefulla att lyfta fram för att 

hjälpa till att besvara våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte.  

 

Resultat 

Medelvärden och standardavvikelser räknades ut för respektive sektor för att ge en tydlig bild 

över hur fördelningen ser ut angående de fyra indexerade variablerna. Se Tabell 1. Resultatet 

av ett t-test visade att deltagarna inom kommunal sektor uppvisade en signifikant högre grad 

av SE än deltagarna inom den privata sektorn t(69 ) = -2.43, p = .018, Eta sq.=7.9%. En 

signifikant skillnad mellan grupperna fanns också i variabeln upplevt stöd där deltagarna 

inom privat sektor upplevde ett högre stöd än deltagarna inom kommunal sektor  t(69 ) = 

2.38, p = .020, Eta sq.=7.6%.  Resultatet av t-test visade ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna beträffande problemfokuserad coping och sinnestämning. 

Tabell 1 

Medelvärden (och standardardavvikelser) för de fyra indexerade variablerna uppdelat på 

yrkessektor  

   

      Kommunal sektor n=48 Privat sektor n=23  

Variabel    

SE 
a
  3.11 (0.49)  2.79 (0.54)   

Upplevt stöd  3.97 (1.07)  4.53 (0.84)   

Sinnesstämning 5.53 (2.02)  5.76 (1.62)   

Problemfokuserad coping 3.36 (0.54)  3.22 (0.40)   

Not. Skalans variationsvidd SE: 1-4, Upplevt stöd: 1-6, Sinnesstämning: 1-9, Coping: 1-5 

 
a
 Selfefficacy  

 

 

Eftersom det var av intresse att jämföra samband mellan de studerade variablerna inom 

vardera sektorn utfördes separata korrelationsananalyser för de båda sektorerna. Korrelationer 

mellan bakgrundsfaktorerna och de fyra indexerade variablerna samt samvariationen de fyra 
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indexerade variablerna sinsemellan redovisas för en sektor i taget. I tabell 2 ses att resultatet 

för den kommunala sektorn visar ett signifikant samband mellan bakgrundsfaktorn 

utbildningsnivå och huvudvariabeln problemfokuserad coping vilket innebär att ju högre 

utbildning deltagarna hade desto högre skattade dessa på copingskalan. Civilstånd och barn 

hade ett negativt samband med SE och visade även en tendens till att samvariera negativt med 

huvudvariabeln problemfokuserad coping. Civilstånd hade även ett signifikant samband med 

upplevt stöd vilket innebar att de som upplevde mest stöd i denna sektor var de som var gifta 

eller sambo. Gällande de indexerade variablerna och deras samvariation fanns ett signifikant 

positivt samband mellan SE och problemfokuserad coping på det sätt att ju högre SE 

deltagarna hade desto högre skattade de på copingskalan. Ett samband fanns också mellan de 

indexerade variablerna sinnesstämning och upplevt stöd. Tabell 3 visar resultatet av 

korrelationsanalysen för den privata sektorn.  Bakgrundsfaktorerna ålder och civilstånd var 

signifikant relaterade till problemfokuserad coping. Detta säger att de äldsta deltagarna samt 

deltagare som var gifta eller sammanboende var de som i störst utsträckning tillämpade en 

problemfokuserad coping. Civilstånd uppvisade också ett signifikant samband med både SE 

och sinnesstämning Likaså barn och utbildningsnivå uppvisade signifikanta samband med den 

sistnämnda indexerade variabeln. Kön samt antal kontakttillfällen med omställningskonsulten 

samvarierade signifikant med upplevt stöd. Könsskillnader var inte föremål för undersökning 

i denna studie men värt att nämnas är dock att en variansanalys visade att sambandet mellan 

kön och upplevt stöd innebar att kvinnor inom privat sektor upplevde en signifikant högre 

grad av stöd från omställningskonsulten än vad män gjorde p<.01.  Resultatet för den privata 

sektorn visade också på att både SE och sinnesstämning samvarierade signifikant med 

problemfokuserad coping. Detta innebär att ju högre SE samt ju mer deltagarna upplevt en 

positiv sinnesstämning under omställningsprocessen, i desto större utsträckning tillämpar 

dessa en problemfokuserad coping. Sinnesstämning samvarierade också signifikant med 

variablerna SE och upplevt stöd.  En överblick visade att det uppvisades fler signifikanta 

samband mellan de olika variablerna för den privata sektorn än för den kommunala sektorn. 

För att kontrollera ytterligare genomfördes också en Spearman´s korrelationsanalys vilket 

bekräftade de signifikanta resultaten för samma faktorer som i Pearsons analys.  
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Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan bakgrundsvariabler och indexerade variabler för kommunal 

sektor (n=23) 

   

  SE
a
 PC

b
 Sinnesst. Uppl.stöd 

 

1. Ålder   .23  .06 -.02 -.40  

2. Kön   .08  .19  .36  .30 

3. Civilstånd -.45* -.35  .06  .45* 

4. Barn  -.48* -.29 -.23  .31 

5. Utb.nivå  .34  .64**  .25 -.22 

6. Kön.konsult  .23  .55  .24  .31 

7. Kontakt -.15  .04 -.03 -.23 

8. Flerträff -.12  .03  .09 -.26 

 

9. SE
a
     

10. PC
b
   .65**     

11. Sinnesst  .22  .41    

12. Uppl.stöd -.25  .11  .54**     
Not. *p<.05, ** p<.01 Kön kodades man=1, kvinna=2, civilstånd: ensamstående=1, särbo=2, 

gift/sambo=3, könkonsult: man=1, kvinna=2, fler träffar: nej=1, ja=2. 
a
 selfefficacy 

b
 problemfokuserad coping 

 

Tabell 3 

Pearsonkorrelationer mellan bakgrundsvariabler och indexerade variabler för privat sektor 

(n=48) 

 

   SE
a
 PC

b
 Sinnesst. Uppl.stöd 

1. Ålder   .07  .42**  .03 -.13 

2. Kön   -.16  .18  .10  .44** 

3. Civilstånd   .38**  .35*  .32*  .12  

4. Barn    .11  .20  .35* -.05 

5. Utb.nivå   .04  .28  .43** -.10 

6. kön.konsult   .02  .03  .12  .14 

7. kontakt  -.10  .03  .10  .39** 

8. flerträff  -.21 -.04 -.06  .25 

 

 9.  SE
a
        

10. PC
b
    .32*   .   

11. Sinnesst    .46**  .41**   

12. Uppl.stöd   -.09  .17  .32* 

Not. * p <.05, ** p <.01, Kön kodades man=1, kvinna=2, civilstånd: ensamstående=1, särbo=2, gift/sambo=3, 

könkonsult: man=1, kvinna=2, fler träffar: nej=1, ja=2. 
a
 selfefficacy 

b
 problemfokuserad coping 
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Utifrån resultatet av korrelationsanalyserna utfördes vidare separata regressionsanalyser. För 

en sektor i taget kontrollerades de signifikant korrelerande faktorernas inverkan på 

huvudvariabeln problemfokuserad coping. Resultatet av analyserna ses i Tabell 4 och 5. 

Analyserna utfördes uppdelade i två block med bakgrundsfaktorer som ingående variabler i 

block ett och de indexerade variablerna som stegvis inplockade i block två. Tabell 4 redovisar 

resultatet för kommunal sektor. Detta visar att modell 1 med utbildningsnivå som ensam 

ingående oberoende variabel hade en signifikant betydelse för problemfokuserad coping. Den 

förklarade variansen i problemfokuserad coping av modell 1 ses i Tabell 4. En inplockning av 

den indexerade variabeln SE bidrog till en signifikant bättre modell. Detta visade på att SE 

hade en betydelsefull inverkan på problemfokuserad coping. Det slutgiltiga resultatet visade 

på att modell 2 var den signifikant bästa modellen, se förklarad varians av modellen i Tabell 

4. Utbildningsnivå och SE var både tillsammans och var för sig betydelsefulla prediktorer för 

tillämpningen av problemfokuserad coping.  Resultatet av regressionsanalysen för den privata 

sektorn visas i Tabell 5.  Modell 1 med de ingående variablerna ålder och civilstånd hade en 

signifikant inverkan på problemfokuserad coping. Vidare visar analysen att inplockningen av 

indexvariablerna bidrog till att resultatet blev signifikant bättre, komponenterna SE och 

sinnesstämning hade tillsammans en signifikant inverkan på problemfokuserad coping. 

Resultatet visade dock slutligen att komponenterna SE och sinnesstämning inte var 

signifikanta var för sig. Inte heller civilstånd var ensam signifikant utan endast ålder återstod 

som den signifikanta prediktorn av problemfokuserad coping. Den slutgiltiga modellens 

förklarade varians redovisas i Tabell 5.  

 

Tabell 4 

Två modeller för prediktion av problemfokuserad coping för kommunal sektor 

    Problemfokuserad coping 

_______________________________________________ 

     Modell 2 

    ________________________________ 

Variabel  Modell 1 b*  t        p    b* t           p   

Utb.nivå   .64**          3.83  .00**       .48** 3.26    .00**   

SE
a
     .48**      3.30    .00** 

Adj R
2
   .38   .58 

F                    14.68**                    16.25** 

ΔR
2
     .21 

ΔF                      10.9 

*p <.05, ** p<.01, 
a
 selfefficacy 
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Tabell 5 

Två modeller för prediktion av problemfokuserad coping för privat sektor 

       

 

Problemfokuserad coping 

   __________________________________________

    

Modell 2 

    ________________________________ 

Variabel  Modell 1 b*  t         p    b*        t p       

 

Ålder                                    .34*     2.28   .03*        .40**      2.88 .01** 

Civilstånd   .20              1.38    .18  -.00       -.01 .99 

SE
a
      .23      1.53 .13 

Sinnesst
b
      .27       1.85 .07     

Adj R
2    

.17    .30 

F                      5.66  5.84 

ΔR
2  

    .16** 

ΔF    4.98  

  

*p<.05, **p<.01,  
a
 selfefficacy, 

b
 sinnesstämning 

 

 

Kvalitativ analys av öppna frågor 
 

Sammanställningen av svaren på de slutliga fyra öppna frågorna delades in i två delar. Svaren 

på de första två frågorna: Tror du att din situation hade sett annorlunda ut om 

arbetsmarknadsläget var annorlunda? och Hur lång tid tror du att det dröjer innan du har ett 

jobb som motsvarar dina förväntningar utgjorde del ett från vilken det framgick att 34 

deltagare ansåg att deras situation berodde på arbetsmarknadsläget och 13 deltagare trodde att 

de hade hamnat i omställning oberoende av arbetsmarknadsläget. De resterande av det totala 

antalet deltagare svarade inte på denna fråga.  Resultatet av fråga två visade att 24 trodde att 

de skulle ha ett jobb som motsvarade deras förväntningar inom 1-6 månader, 4 trodde mellan 

6 mån-1 år och 2 svarade mer än 1 år. Deltagare som redan hade fått nytt jobb var 7 till antalet 

och 8 deltagare svarade att de inte visste, resterande antalet deltagare svarade inte på denna 

fråga. Frågorna: Kan du ge en kort beskrivning av vad som varit mest givande för dig i 

omställningsprocessen? och Är det något som vi inte har frågat om men som du anser 

betydelsefullt att lyfta fram? utgjorde del två där ett antal ofta återkommande nyckeluttryck 

bland deltagarnas svar resulterade i tre övergripande teman. Dessa var: stöd, personlig 

reflektion och personlig utveckling.  

Stöd. Många av deltagarna ansåg att stödet utifrån varit det mest givande i 

 omställningsprocessen. Några deltagare svarade att stödet ifrån omställningskonsulten betytt 

oerhört mycket i processen och att det varit avgörande för deras framgångar i processen. 

Omställningskonsulten framhölls som både ett praktiskt och emotionellt viktigt stöd. En av 

deltagarna svarade att det hade varit svårt att upptäcka och plocka fram sina bästa sidor utan 
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omställningskonsultens stöd. En annan deltagare menade att det varit lättare att få en 

kontinuitet i arbetssökandet tack vare omställningskonsultens hjälp samt att denne både varit 

ett stöd när det gäller den praktiska biten med att formulera ett CV och även varit ett 

motiverande och inspirerande stöd. Familj och vänner visade sig också vara ett viktigt stöd för 

deltagarnas förmåga att hantera omställningsprocessen. 

Personlig reflektion. Upplevelsen av omställningsprocessen visade sig ha både positiv och 

 negativ inverkan på deltagarna. En del av deltagarna lyfte fram att omställningen inte gett 

dem något alls och att det varit en oerhört svår, smärtsam och kränkande process. En av 

deltagarna svarade att hon ansåg att det enbart kändes negativt att vara i omställning och att 

det tagits för snabba beslut i processen vilket lett till att hon tvingats hoppa runt på många 

olika arbetsplatser. Att arbetsgivaren inte tar tillräckligt mycket ansvar innan individen 

hamnar i omställning var också en återkommande punkt när det gällde frågan om vad 

deltagarna själva ville lyfta fram angående processen. Positiva reflektioner från deltagarna var 

bland annat att omställningsprocessen gav tillfälle till att komma till insikt om sina egna 

starka och svaga sidor, om intressen och målsättningar samt vad man inte vill arbeta med. 

Personlig utveckling. En del i detta tema var att deltagarna själva under 

omställningsprocessen varit tvungna att visa sig beredda att pröva något annat och vara 

positiva och öppna inför fler alternativ gällande ny sysselsättning Många ansåg att de fått upp 

ögonen för nya yrken. Individens egen delaktighet i omställningsprocessen framhölls som 

viktigt samt att upplevelsen av nya möten och kontakter öppnat upp för nya möjligheter. 

Några av deltagarna ansåg att det varit givande att möta andra människor i samma situation 

och att processen varit utvecklande på det sätt att få chansen att prova nya yrken och 

arbetsuppgifter samt att skapa nya nätverk. 

Avslutningsvis visar denna del av undersökningen att yrkessektorerna skiljer sig åt genom 

att det var fler deltagare inom den privata sektorn än den kommunala sektorn som trodde att 

deras situation berodde på arbetsmarknadsläget.  Det faktum att deltagarna inom privat sektor 

var så många fler till antalet gör att denna slutsats inte är så oväntad.  Bland svaren på frågan 

om hur länge deltagarna trodde att det skulle dröja innan de hade ett jobb som motsvarade 

deras förväntningar framkom ingen tydlig skillnad mellan yrkessektorerna. Det fanns dock ett 

mönster som visade på att deltagarna inom kommunal sektor i högre grad än deltagarna inom 

privat sektor upplevde en personlig utveckling.  Att vara beredd, öppen och positiv inför att 

pröva nya arbetsuppgifter återkom oftare bland svaren från deltagarna inom kommunal sektor. 

Inom den privata sektorn å andra sidan uppvisades en högre grad av stödets betydelse då 

dessa deltagare oftare poängterade omställningskonsultens samt familj och vänners viktiga 

roll i omställningsprocessen.  

 

 

Diskussion 

 
En del av syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning individer som 

genomgått ett omställningsprogram i kommunal respektive privat sektor tillämpar en 

problemfokuserad coping. Denna del av syftet kan besvaras med att deltagarna svarade 

instämmande och att resultatet av studien inte visade någon signifikant skillnad mellan 

sektorerna gällande denna aspekt.  En av frågeställningarna i undersökningen var hur 

fördelningen ser ut mellan deltagare i kommunal respektive privat sektor gällande variablerna 

problemfokuserad coping, SE, sinnestämning samt upplevt stöd. Även om denna skillnad inte 

var signifikant visar en jämförelse mellan medelvärdena för grupperna att grupperna skilde 

sig något åt på det sätt att individer som genomgått omställning inom den kommunala sektorn 

tillämpar en problemfokuserad coping i en aningen större utsträckning än individer inom den 

privata sektorn. Inte heller någon skillnad fanns mellan sektorerna gällande upplevelsen av 
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sinnesstämning under omställningsprocessen. Individer som genomgått omställning i 

kommunal regi hade högre SE än individer inom privat sektor. Det förelåg positiva 

signifikanta samband mellan SE och problemfokuserad coping inom båda sektorerna. Som 

inledningsvis nämndes i studien så underlättas omställingsprocessen av individens egen aktiva 

medverkan. Denna aktiva medverkan kan utgöras av till exempel individens eget initiativ till 

jobbsökaraktiviteter. Detta kan i sin tur kopplas till aktiv coping som är en av de 

problemfokuserade copingstrategierna genom vilken individen anstränger sig och jobbar 

aktivt för att hantera problem. Sambandet mellan upplevelsen av att ha hög SE och därmed i 

större utsträckning tillämpa en problemfokuserad coping kan därmed sägas få stöd genom 

studien av Moynihan et al.(2003) som delvis visade på samband mellan SE och aktiva 

jobbsökaraktiviter. En intressant aspekt av resultatet visade också att det förelåg ett 

signifikant samband mellan bakgrundsvariabeln civilstånd och SE för båda sektorerna men att 

riktningen på detta samband skilde sig åt mellan grupperna. Det är svårt att uttala sig om 

orsaken till detta. En tänkbar förklaring kan dock vara att deltagarnas medelålder och 

utbildningsnivå har en indirekt påverkan på sambanden mellan faktorerna. I den kommunala 

sektorn hade deltagarna högre medelålder och högre utbildningsnivå. Detta i sin tur skulle 

kunna betyda att ensamstående som har både lång livs- arbetslivserfarenhet samt en högre 

akademisk utbildning, har en större tro på sin egen förmåga än vad de som är 

gifta/sammanboende har på grund av att man i större utsträckning kan leva ett självständigt liv 

och därmed också få mer tid för sig själv och sin personliga utveckling. Den privata sektorn 

uppvisade samma samband men med en positiv riktning vilket skulle kunna vara ett resultat 

av att deltagarna i denna grupp hade lägre medelålder och lägre utbildningsnivå. Betydelsen 

av ett partnerskap för möjligheten att höja tron på sin förmåga kan möjligtvis vara viktigare 

för dessa deltagare. Kring dessa samband återstår dock fler frågetecken vilka kan vara av stort 

intresse att reda ut i framtida forskning. Det faktum att båda variablerna civilstånd och barn 

samvarierade signifikant med SE för kommunala sektorn skulle även kunna innebära att dessa 

variabler har ett indirekt samband med problemfokuserad coping, då en tendens till en 

signifikant samvariation framkom i resultatet. Den andra frågeställningen i denna 

undersökning var vilka faktorer som hade betydelse för tillämningen av en problemfokuserad 

coping bland deltagare som genomgått omställning i kommunal respektive privat sektor. Ett 

slutgiltigt resultat av en regressionsanalys för individer inom privat sektor visade att endast 

åldern hade betydelse för hur väl en problemfokuserad coping tillämpades. Ju äldre deltagarna 

var desto bättre kunde dessa tillämpa en problemfokuserad coping. Då undersökningsledarna i 

föreliggande studie inte har hittat några tidigare studier om just sambandet mellan ålder och 

coping är det svårt att dra slutsatser från detta resultat som kan stödjas av tidigare forskning. 

En tänkbar förklaring till detta resultat kan dock vara att ju mer livserfarenhet en individ har 

desto bättre kan denne hantera stress på det lösningsfokuserade sätt som problemfokuserad 

coping innebär.  Hos de individer som genomgått omställning i kommunal regi var både en 

hög utbildning och hög SE viktiga prediktorer för problemfokuserad coping. En förklaring till 

att just utbildningsnivå slog högt bland dessa deltagare kan vara att yrken som tillhör denna 

sektor oftast kräver examen på högskole/universitetsnivå. Även SE visade sig vara 

betydelsefull som prediktor. SE kan ses som en typ av trait, dvs en del av individens 

personlighet. Därmed kan slutsatsen dras att resultatet visar på att det som bidrar till 

utövandet av en problemfokuserad coping ligger i grunden hos hur individen är som person.  

Rudisills och Edwards studie (2002) framhöll att förståelsen för olika copingstrategier 

 i samband med arbetslöshet är ett viktigt bidrag i omställningsprocessen. Forskarna menade 

att konsulten kan hjälpa individer i omställning att i god tid upptäcka tecken på stress och 

försöka stödja individen att hantera denna stress genom att tillämpa problemfokuserad coping. 

Det sociala stödets betydelse för förmågan till coping har också konstaterats av bland annat 

Lazarus och Folkman (1984) samt Turner et al. (1991). Dessa forskare menade att det sociala 
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stödet är en viktig bidragande faktor för motivationen i arbetssökarprocessen och en 

grundförutsättning för individens förmåga att hantera stress. Likaså har Wanberg, Watt och 

Rumsey (1996) funnit ett positivt samband mellan jobbsökarstöd och problemfokuserad 

coping. Resultatet av föreliggande studie visar dock inte på detta samband. Istället framkom 

det att deltagare från privat sektor upplevde mer stöd i omställningsprocessen än deltagare 

från kommunal sektor men uppvisade samtidigt en lägre grad av tillämpning av 

problemfokuserad coping än deltagarna från kommunal sektor. Detta tyder på at det i allra 

högsta grad är intressant att fundera över om ytterligare forskning är nödvändig för att reda ut 

copingens och det sociala stödets roll i samband med arbetslivsrelaterade förändringar. Detta 

resultat väcker också tankar om omställningskonsultens uppgift i processen samt frågan om 

ett aktivt deltagande från individen kan underlättas om det klargörs vilken typ av stöd denne 

behöver i omställningsprocessen?   

 

Stöd, personlig reflektion och personlig utveckling 

Analysen av de fyra öppna frågorna i slutet av denna undersökning resulterade i en del som 

redovisar svarsfrekvensen över de första två frågorna. Ett stort antal deltagare svarade inte på 

samtliga eller en del av dessa frågor vilket bidrar till att resultatet måste tolkas med 

försiktighet. Cirka hälften, 34 deltagare ansåg att deras situation berodde på 

arbetsmarknadsläget vilket var en väntad reflektion med tanke på följderna efter 

lågkonjunkturen. Antalet deltagare som trodde att de skulle ha ett jobb som motsvarade deras 

förväntningar inom 1-6 månader var 24 till antalet vilket tyder på att det ändå var cirka en 

tredjedel av det totala antalet deltagare som hade goda förhoppningar för den närmaste 

framtiden. Resultatet av de övriga två frågorna från denna del delades in i tre övergripande 

teman: stöd, personlig reflektion och personlig utveckling. Återkommande svar bland 

deltagarna på dessa sista frågor i enkäten handlade om det upplevda stödet genom 

omställningsprocessen från både omställningskonsulten men också övrigt socialt stöd av 

familj och vänner. Detta stöd ansågs vara en viktig bit för individens förmåga att klara av att 

genomgå omställningsprocessen. Detta är i linje med Lazarus och Folkmans beskrivning 

(1984) av det sociala stödet som en grundförutsättning och en utväg för att individen skall 

klara av att anpassa sig till en ny situation . Personlig reflektion och utveckling utgjorde de 

övriga två övergripande temana vilket bidrar till två viktiga delar av sammanställningen av 

individers upplevelse av en omställningsprocess. Under dessa teman ingår allt från negativa 

reflektioner över att vara i omställning till positivt nytänkande som yttrar sig i tankar över nya 

potentiella arbetsuppgifter och yrken, nya insikter om vad man vill jobba med och inte jobba 

med samt ett nytt öppet förhållningssätt till andra människor och nya situationer. Denna 

slutsats är i linje med Butterfield och Borgens studie (2005) där forskarna fann att en av de 

saker som deltagarna upplevde som betydelsefullt var att få hjälp med att få en djupare 

självkännedom genom att analysera sina egna personliga kunskaper och intressen. Analysen 

av den sista delen i denna undersökning visar på att individuella upplevelser av en 

omställningsprocess kännetecknas av ett brett spektrum av tankar och reflektioner vilket 

motiverar grundtanken om att varje omställningsprogram skall utgå från individuella 

förutsättningar. Den skillnad som återfanns mellan grupperna gällande personlig reflektion 

skulle kunna tyda på att ubildningsnivån spelar en stor roll då deltagare från kommunal sektor 

med högre utbildning känner sig mer bekväma med att utmanas med nya yrkesmöjligheter.  

 

 

Brister och begränsningar med studien  
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Fler brister kan ses i denna studie. Dels har studien ett sammanlagt lågt deltagarantal med 

bara 71 returnerade enkäter,  dels var antalet deltagare från den kommunala sektorn färre än 

från privata sektorn, vilket bidrog till en snedfördelning samt gjorde det problematiskt att 

uttala sig om resultatens generaliserbarhet och giltighet när det gäller de funna skillnaderna 

mellan sektorerna. Valet av regression som analysmetod med ett så litet deltagarantal gör 

också att resultat måste tolkas med stor försiktighet. Att låta omställningskonsulterna både 

dela ut och samla in en del av enkäterna kan ha bidragit till det låga deltagarantalet då det är 

möjligt att deltagarna kände sig obekväma att fylla i enkäten med omställningskonsulten 

närvarande. Dock var en distribution av enkäterna via brev till samtliga deltagare svår att 

genomföra då detta nödvändigtvis hade behövts utföras av omställningskonsulterna för att 

behålla deltagarnas anonymitet. Detta hade då inneburit merarbete för 

omställningskonsulterna.  

 

Framtida forskning 

 
Att jämföra fler olika omställningsaktörer, både privata och kommunala är ett tänkbart förslag 

för framtida studier då det kan vara intressant att undersöka om det finns geografiska 

skillnader i hur individer upplever omställningsprocesser. Även att undersöka könsskillnader 

kan vara av intresse för forskning kring detta område i framtiden.  Denna studie har fokuserat 

på hur individer i ett omställningsprogram använder sig av endast problemfokuserad coping. 

Utifrån Kinicki, Prussia och Mckee-Ryans forskning (2002) om sambandet mellan coping och 

hantering av att förlora jobbet skulle studerandet av ytterligare copingstrategier i relation till 

omställningsprocessen naturligtvis vara av stort värde för de olika omställningsaktörer som 

verkar på marknaden att känna till, då det är något som kan hjälpa dem att utforma bättre 

omställningsprogram.  Med utgångspunkt från Wootens undersökning (1996) skulle ett annat 

förslag på framtida forskning vara att göra en longitudinell studie där man undersöker hur väl 

individernas upplevelse av en omställningsprocess överensstämmer med de förväntningar 

som individerna har inför omställningsprocessen. Avslutningsvis vill undersökningsledarna 

för denna studie framhålla att omställningsarbetet utgör ett viktigt bidrag inom HR-området, 

för att bättre kunna ta hand om personal som befinner sig i omställningsprocesser, och 

innehåller dessutom många spännande aspekter vilka är värda att vidare studeras inom ramen 

för framtida arbetslivsforskning.  

 

 

Referenser 

Albion, M. J., Fernie, K. M., & Burton, L. J. (2005). Individual differences in age and self- 

efficacy in the unemployed. Australian Journal of Psychology, 57. 11-19. 

Arbetsförmedlingen (2009). Arbetsmarknadsstatstik april och oktober. Hämtad 2009-11-13  

från http://www.ams.se/GO.ASPX?AP=81892&A=81892 

Aquilanti, T. M., & Leroux, J. (1999). An Integrated model of outplacement counseling. 

 Journal of Employment Counseling, 36. 177-191. 

Buch, K., & Eby, L. T. (1995). Job Loss as career growth: Responses to involuntary career 

transitions. The Career Development Quarterly, 44, 26-38 

Butterfield, L. D., & Borgen, W. A. (2005). Outplacement counseling from the client’s 

perspective. The Career Development Quarterly, 53, 306-316 

Bäckström, A. (2005). Omställningsbranschen och omställningsavtalet mellan Svenskt 

Näringsliv och LO. Nr 2005:1 Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assesing coping strategies: A 



20 
 

 

theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283. 

Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosom. Med., 38, 300-314. 

Furler, C. (1980). Outplacement: A blessing in disguise. American Journal of 

 Psychotherapy, 34, 363-373. 

Gjerde, S. (2004). Coachning - vad – varför – hur? Lund: Studentlitteratur. 

Guindon, M. H., & Smith, B. (2002). Emotional barriers to successful reemployment: 

Implications for counselors. Journal of Employment counseling, 39, 73-82 

House, J. (1981). Work Stress and Social Support. London: Addison  Wesley.  

Jordan, P. J., & Troth, A. C. (2006). Emotions and coping with conflict: An introduction. 

 Journal of Manegement & Organization, 12, 98-100 

Kanfer, R., & Hulin, C. (1985) Individual differences in successful job searches following 

job –loss. Personnel Psychology, 38, 835-847 

Kinicki, A. J., Prussia, G. E., & McKee-Ryan, F. M., (2002). A panel of coping with 

involuntary job loss. Academy of Manegement Journal, 43, 90-100 

Koskinen-Hagman, M., Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1999). Swedish version of the 

general self-efficacy scale. Hämtad 8 nov 2009, från http://userpage.fu-berlin.de/- 

~health/swedish.hmt 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984).  Stress, appraisal and coping. New York Springer 

 Publishing Company 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community 

sample. Journal of health and social behavior, 21, 219-239.  

Malen, E.A., & Stroh, L.K. (1998). The Influence of Gender on Job Loss Coping  Behaviour  

Among Unemployd Managers. Journal of Employment Counseling, 35. 26-39. 

Moynihan, L. M., Roehling, M. V., LePine, M. A., & Boswell, R. W. (2003). A longitudinal 

study of the relationships among job search self-efficacy, job interviews and employment 

outcomes. Journal of Business and Psychology, 18, 207- 

Muhonen, T., Torkelson, E. (2001). A swedish version of the cope inventory. Lund 

 Psycholgical Reports, 1. 

Park, C. L.,  Armeli, S., & Tennen, H. (2004). Appraisal –Coping Godness of Fit: A daily 

 Internet Study. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 558-569 

Rudisill, J.R., & Edwards, J.M. (2002). Coping With Job Transitions. Consulting Psychology 

Journal: Practice and Research. 55-64. 

Svenskt Näringsliv (2009) Lyckad omställning i lågkonjunktur. Svenskt Näringsliv 

Sjöberg, L., Svensson, E., & Persson, L. O. (1979). The measurement of mood. Scandinavian 

Journal of Psychology, 20, 1-18.  

Sjöberg, L., Svensson, E., & Persson, L.O. (1979).Creation of methods for the measurement 

of mood [In Swedish]. Stockholm: Arbetarskyddsfondens rapporter, 1979, 171.  

Statens offentliga utredningar. (2002).  Omställning - ett aktivare stöd till uppsagda (sou 

2002:59. 

Statistiska centralbyrån (2009). Arbetskraftsundersökningar september2009. 

Turner, J. B., Kessler, R. C., & House, J. S. (1991). Factors facilitating adjustment to 

unemployment: Implications for intervention.  American Journal of Community 

Psychology, 19, 1-22 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Walsh, S., & Jackson, P. R. (1995). Partner support and gender. Context for coping with 

jobloss. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 68, 253-268 

Wanberg, C., Watt, J., & Rumsey, D. (1996) Individuals without jobs: An empirical study of 

job-seeking, behavior and reemployment. Journal of Applied Psychology, 81, 76-87  

http://userpage.fu-berlin.de/-


21 
 

 

Wooten, K. C. (1996). Predictors of client satisfaction in implications for service delivery. 

Journal of employment counseling, 33, 106-116 

 

 



22 
 

 



23 
 

 

 


