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Abstrakt 
 
Kommuner runt om i Sverige har genom åren gjort olika organisationsförändringar dels för att 
möta de globala förändringarna och för att effektivisera sig eller genom tvång för att klara den 
ekonomiska krisen. Omorganisationerna har avlöst varandra och anställda har fått acceptera 
och vara med på tåget. En rad av utredningar har pekat på att problemen med ohälsan inom 
kommunerna kan förklaras med de ständiga omorganisationerna. 
Syftet med denna rapport var att studera anställdas upplevelser och erfarenheter av en 
organisationsförändring där deras arbetsplats stängdes och de blev förflyttade till en annan 
arbetsplats. Kvalitativ metod användes där djupintervjuer gjordes på fyra omplacerade 
kvinnor. Resultatet visade att kvinnorna upplevt maktlöshet, krav, oro, svek som resulterat i 
stress. Vissa skillnader i upplevelserna har funnits vilket kan förklaras med de olika 
individfaktorer och bakgrundsfaktorer hos de intervjuade. Det som upplevts som en brist i 
omorganisationen har varit den dåliga informationen och genomförande processen samt 
avsaknaden av samtal med en expertresurs. 
 
 
Sökord: omplacering, omorganisation, organisationsförändring, stress, psykosocial 
arbetsmiljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Inledning..................................................................................................................................... 1 

Bakgrundsfakta om kommunen ............................................................................................. 1 
Lagar....................................................................................................................................... 2 
Den kommunala organisationen............................................................................................. 4 
Hur ser organisationsutveckling ut under de senaste decennierna? ....................................... 4 
Omplacering ........................................................................................................................... 5 
Omorganisation ...................................................................................................................... 6 
Stress/Arousalteorin ............................................................................................................... 7 
Coping .................................................................................................................................. 11 
KASAM ............................................................................................................................... 11 
Krav och kontrollmodellen................................................................................................... 12 
Rationalistisk organisationsteori .......................................................................................... 13 
Problemformulering ............................................................................................................. 14 

Syfte ......................................................................................................................................... 14 
Metod ....................................................................................................................................... 14 

Datainsamling....................................................................................................................... 15 
Urval..................................................................................................................................... 15 
Procedur ............................................................................................................................... 16 
Dataanalys ............................................................................................................................ 16 
Validitet ................................................................................................................................ 16 
Etiska aspekter...................................................................................................................... 17 
Begreppsförklaring............................................................................................................... 17 

Resultat..................................................................................................................................... 18 
Beskedet om nedläggning .................................................................................................... 18 
Valet till en annan arbetsplats .............................................................................................. 19 
På den nya arbetsplatsen ...................................................................................................... 20 
Omorganisation på ett bättre sätt.......................................................................................... 20 
Hälsa..................................................................................................................................... 21 

Diskussion ................................................................................................................................ 21 
Metoddiskussion................................................................................................................... 21 

Resultatdiskussion.................................................................................................................... 22 
Maktlöshet/kontrollförlust.................................................................................................... 23 
Krav...................................................................................................................................... 23 
Svek...................................................................................................................................... 24 
Oro........................................................................................................................................ 24 
Stress .................................................................................................................................... 24 

Förslag på vidare forskning...................................................................................................... 27 
Referenser................................................................................................................................. 28 



 

Bilaga 1



Inledning 
Ohälsan har de senaste åren ökat i vårt samhälle. Det är främst långtidssjukskrivningarna som 

har ökat från slutet av 1990- talet och början av 2000-talet. Den sektor som är mest 

representerad bland långtidssjukskrivningarna är den offentliga sektorn där kommuner och 

landsting står för den största andelen. Denna sektor har även enligt Aronsson och Lind (2004) 

den lägsta andelen långtidsfriska. Med långtidsfriska menar de att den anställde har liten 

sjukfrånvaro och att de inte är på arbetet med sjukdom. SOU (2002) rapport visar att de är de 

psykosociala arbetsproblemen som ökat under 1990-talet i kommun och landsting. Eftersom 

det finns ett ömsesidigt beroende mellan miljö och människor är det viktigt att främja 

arbetshälsan med att arbetsplatsen understödjer de resurser människor behöver för att hålla sig 

friska. I en rad av utredningar och forskningar anges omorganisation som en viktig förklaring 

till de särskilt stora problemen med ohälsa bland kommunalt anställda. (Ds 2 000:54; SOU 

2 002:5, ; Szücs m fl, 2003). 

 

Vi lever i en tid med stora och dramatiska förändringar. De senast årens 

organisationstänkande är fokusering på förändring, nyskapande och omvandling. I dagens 

samhälle är det inte ovanligt att vi i hör om kommuner som lägger ner delar av sin verksamhet 

eller skär ner på sin personal. Vid nedskärning av verksamheter är det inte ovanligt att vissa 

arbetsplatser stängs och anställda förlorar sin arbetsplats. Dessa anställda som genom åren har 

haft en trygg anställning blir plötsligt omplacerade till andra arbetsplatser inom kommunen.  

Att behöva lämna sin arbetsplats efter många anställningsår kan upplevas olika för olika 

individer. En del anställda är starkt identifierad med sitt arbete och har mycket svårt att tänka 

sig lämna just det här speciella jobbet. Andra anställda kanske tycker att det nuvarande arbetet 

inte är så betydelsefullt och ser en omplacering som en utmaning. (Skogsberg och Öberg, 

1993) 

Därför tänker jag i denna studie studera vad organisationsförändringar i en kommun har gett 

för upplevelser och erfarenheter hos anställda som blivit omplacerade till en annan 

arbetsplats.  

 

Bakgrundsfakta om kommunen 
Kommunen är till ytan 1707 km² och ligger i södra norrland, med drygt 20000 invånare. 

Kommunen har under de senaste decennierna minskat invånarantalet och sedan mitten av 

1990- talet dragits med underskott i budgeten. I början av 2000- talet togs beslut om 
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nedläggning av ett antal boende s.k. ”ålderdomshem”, genom överenskommelse med 

kommunakuten. Dessa boenden var även av äldre modell där standarden inte riktigt uppfyllde 

dagens krav på komfort. De anställda, som blev berörda av nedläggning, fick efter 

turordningsregeln i LAS, välja bland vakanta tjänster inom kommunen. De skulle ändå få vara 

kvar på sin gamla anställning tills boendet var avvecklat. Detta ändrades efter en tid och de 

fick då ta ställning till om de skulle ta sin valda tjänst eller att stanna kvar på sin nuvarande 

anställning. Stannade de kvar tills boendet var avvecklat, upphörde även anställningen hos 

kommunen när boendet var nedlagt. Verksamheten drivs än idag, men med kraftigt nedskuren 

verksamhet. Enligt det senaste beslutet drivs verksamheten till årsskiftet 2006- 2007. 

(Verksamhetsplan, 2003- 2010). 

 

Denna studie kommer att beröra rättigheter och skyldigheter i arbetslivet, och därför 

presenteras de lagar som styr arbetslivet. 

 

Lagar 
Det finns regler och avtal som styr samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Upphovet 

till dessa lagar har sitt ursprung i 1900- talets början då arbetarna fick rätt att bilda 

fackföreningar, den s.k. föreningsrätten. Arbetsgivarna kunde då också sluta sig samman i 

egna organisationer.  

Föreningsrätten innebär att varje arbetsgivare och arbetstagare har rätt att ansluta sig till en 

arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation. Dessa parter ska genom samarbete försöka träffa 

kollektivavtal för att lösa och förebygga problem på arbetsmarknaden (Westergren,2004). 

 

Lag (1 976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
MBL ger de fackliga organisationerna rätt till information och förhandling innan 

arbetsgivaren fattar viktiga beslutar om övergripande förändringar för arbetstagarna och 

verksamheten. Detta gäller vid viktigare förändringar av arbetsgivarens verksamhet eller vid 

ändrade arbets- och anställningsförhållanden för arbetstagare. 

 

 Westergren (2004) tar upp 14 punkter på vad som anses som viktiga förändringar i 

verksamhet, bl.a. föreligger förhandlingsskyldighet vid förändring av  

– utvidgning, omläggning eller nedläggning, 

– inskränkning av driften  
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Viktiga förändringar som rör den enskilde arbetstagaren och som kräver förhandling. Tar 

Westergren (2004) upp 7 punkter och där återfinns bl.a.  

– omplacering från en arbetsuppgift till en annan, 

– omstationering till annan ort 

 

Lag (1982: 80) om anställningsskydd (LAS) 
Lagen om anställningsskydd reglerar i huvudsak vilka anställningsvillkor som ska tillämpas, t 

ex vilka anställningsformer som är tillåtna och hur en uppsägning ska skötas. Flera paragrafer 

i LAS hänvisas direkt till regler i MBL. Reglerna i LAS och MBL kan sägas vara 

skyddsregler för den anställde. 

 

Det finns i princip bara två anställningsformer; anställning tills vidare och tidsbegränsad 

anställning. En anställning som är tills vidare gäller till dess den anställde säger upp sig eller 

att arbetsgivaren säger upp eller avskedar den anställde (Westergren, 2004). 

 

Innan uppsägning måste arbetsgivaren först undersöka möjligheten till att omplacera 

arbetstagaren till arbeten som är lediga eller som kommer att bli lediga. Dessa arbeten ska om 

möjligt likna de tidigare arbetsuppgifterna. Vid uppsägning eller omplacering måste 

arbetsgivaren följa turordningsregeln och det innebär att arbetstagare med längre anställning 

har företräde framför arbetstagare med kortare anställning. Dessa regler finns angivet i LAS 

22 §.  

  

Arbetsmiljölagen (1977: 1160) AML 
 Arbetsgivaren har ett ansvar för sina anställda och ska bedriva ett arbetsmiljöarbete med att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även uppnå en god arbetsmiljö. De ska även 

anpassa arbetet till människors olika förutsättningar både i fysiskt och psykiskt avseende.  

 

Arbetstagaren skall också ges möjlighet att delta i utformningen av sin egen arbetssituation 

och delta i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Det systematiska 

arbetet ska enligt AFS 2 001:1 ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten, där 

arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 

ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
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Arbetsgivaren måste också ha tillgång till Företagshälsovård enligt AML, dels för att 

förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen och dels för att stödja och motivera 

chefer att utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är integrerat i verksamheten 

(Josefsson och Kindberg, 2004). 

 

Den kommunala organisationen   
Organisationer är planmässigt sammansatta av en eller flera individer för att uppnå vissa mål, 

som inte är möjlig att nå med hjälp av en enskild människas arbete. Därför har organisationer 

ett stort inflytande på våra liv, eftersom organisationer i stor utsträckning producerar och 

distribuerar de varor och tjänster som vi är i stort behov av (Abrahamson och Andersen, 

2005). 

 

I omsorgsförvaltning är det socialnämndens politiker som är överst i organisationens hierarki. 

Politikerna beslutar om verksamhetens riktlinjer och mål, som förvaltningschefen har det 

övergripande ansvaret för att arbetet drivs mot målen. Under förvaltningschefen finns 

områdeschefen som ansvarar för kommunens äldreboenden. Vid varje äldreboende finns en 

enhetschef som har ansvar för personal, budget och boende för den enskilda enheten. 

(Verksamhetsplan, 2003- 2010).  

 

Hur ser organisationsutveckling ut under de senaste decennierna? 
Under de senaste decennierna har den kommunala organiseringen styrts av olika 

organisatoriska principer. Av de kommunsammanslagningar som ägde rum i Sverige 1974 

blev utvecklingen den att det ledde till mindre kommunalt självstyre och bäddade för ett ökat 

omvärldsberoende. Det blev olika typer av restriktioner i form av statliga krav, 

rekommendationer från kommunförbund genom olika förhandlingsuppgörelser och att det 

blev en ökad känslighet för samhällsekonomiska förändringar (Szücs, 2004). 

 

När kommunerna fick dessa nya förutsättningar ledde det till ökad mottaglighet för nya idéer. 

Kommunerna ville förnya sig och organisationsförändringar gjordes under 1980- talet för att 

utveckla kommunerna i ett s.k. serviceinnovativt syfte, eftersom förnyelsearbetet ofta 

handlade om införande av informationssekreterare, konsumentrådgivare, 

kommundelsnämnder, trygghetslarm inom vården, näringslivsprogram, jämnställdshetsorgan 

samt företagshälsovård för personal (Szücs, 2004). 

4 



 

Nya trender kom under 1990- talet, som gick ut på att göra den offentliga sektorn mer effektiv 

genom ökad flexibilitet, decentralisering och privatisering. Dessa organisationsförändringar 

kom att kallas marknadsinnovation eftersom deras syfte var att öka effektiviteten och 

kommuninvånarnas valfrihet. Förnyelsearbetet var inriktat på bolagisering, 

beställarutförarorganisation, resultatenheter, målstyrning, privatisering och brukarkooperativ. 

(Szücs, 2004). 

 

Ett annat kännetecken för 1990- talets Sverige var att ”mager produktion” fick ett stort 

genomslag. Detta var ett resultat av ett medvetet val, ofta beroende på en tvångsåtgärd för en 

akut ekonomisk kris. De vanligaste inslagen i den magra produktionen finns faktorer som 

satsning på kärnverksamhet i kombination till utförsäljning av mindre centrala verksamheter, 

upphandling av tjänster på entreprenad och att organisationerna minskar sin personalstyrka 

med hjälp av neddragningar. En annan orsak till fortsatt intresse för mager organisering är den 

snabba utvecklingen i informations- och kommunikationsteknologin och tron på att man med 

hjälp av dessa kan upprätthålla effektivitet och utvecklas med färre anställda (Näswall, 

Hellgren och Sverke, 2003). 

 

Organisationsförändringen i den studerade kommunen orsakades av det ekonomiska krisläget 

som rådde. För att uppnå målen med att ha ekonomin i balans fick de med ett medvetet val 

stänga en del boenden och hamna i den s.k. magra produktionen med koncentration på 

kärnverksamheter och viss reducering av personalstyrkan (Verksamhetsplan, 2003- 2010). 

 
Framtidens arbetsliv mot år 2010, som spås i rapporten SUO (2000), kommer att präglas av 

ett starkt omvandlingstryck som riskerar att få konsekvenser i form av stressrelaterad 

belastning på individer. 

 

Omplacering 
En omplacering är ett uttryck som används i praktiken för diverse förändringar av och i en 

anställning. Det är en förändring som kan gälla både arbetsuppgifter samt anställningsvillkor. 

För en arbetstagare kan det vara en rättighet att bli erbjuden omplacering men också en 

skyldighet att acceptera en omplacering (Westergren, 2004). 

 

5 



Ett besked om omplacering kan uppfattas väldigt individuellt. En vanlig reaktion vid 

meddelande om omplacering är att förneka, som om det inte gäller mig. Andra kan uppfatta 

det som en möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. För många av de anställda är arbetet bara en 

plats de går till för att få en lön de kan leva på, medan det för andra kan vara att arbetsplatsen 

fyller en viktig och stark social funktion (Skogsberg och Öberg, 1993). 

 

Vid omplacering vid en arbetsplatsnedläggning kan det bli aktuellt med turordning, där de 

anställda får söka nya lediga arbeten inom verksamheten. De som har arbetat längst väljer 

först och har då möjlighet att få de attraktivaste jobben. Vid dessa situationer uppstår 

konkurrens mellan arbetskamraterna vilket kan göra att personalen inte längre pratar lika 

öppet med varandra som de tidigare gjort. När anställda måste konkurrera med varandra om 

de platser som erbjuds, kan resultatet bli att vissa avstår att söka en tjänst som de önskat på 

grund av samvetskval gentemot sina arbetskamrater (Skogsberg och Öberg, 1993). 

 

Ankomsten till den nya arbetsplatsen är ett stort steg för den omplacerade. En fråga de ofta 

ställer sig är ”kommer jag att duga”? Och samma undran ställer den mottagande gruppen. För 

det mesta sker inträdet på den nya arbetsplatsen utan några problem. När en ny personal 

kommer är det viktigt att den mottagande gruppen har fått information om varför den nya 

arbetaren kommer och när han/hon kommer och även en information vem den nya personen 

är för att minska oron för det nya inslaget på arbetet (Lennéer Axelson och Thylefors, 2005). 

 

Meningen med en introduktion är att underlätta ankomsten för den nya personalen både 

kunskapsmässigt och socialt. Den omplacerade får då en effektivare möjlighet att kunna 

fullgöra sina plikter och detta är värdefullt för självkänslan och arbetstrivseln hos den 

omplacerade. En bra inskolning innebär ett välkomnande både i ord och i handling (Lennéer 

och Thylefors, 2005).  

 

 

Omorganisation   
 Szücs (2004) gjorde en studie av skyddsombudens uppgifter om kommunernas 

omorganisationer och sambandet mellan omorganisation, organisatorisk oro och ohälsa. Där 

det visar sig att vilken omorganisationsmodell som använts eller vilket syfte 

omorganisationen har haft, har liten betydelse för ohälsan. Det som har varit avgörande för 

6 



organisatorisk oro och ohälsa var hur förändringsarbetet har genomförts s k. (processhypotes) 

och att arbetsplatsen utsatts för upprepade omorganisationer (utmattningshypotes). 

 

Szücs (2004) påpekar också att organisatorisk oro oftast inte leder till att man tillfälligt eller 

permanent måste lämna arbetsplatsen pga. sjukskrivning. De personalpolitiska 

konsekvenserna av omorganisationen resulterar oftast i hög grad av oro som utgörs av 

protester, dålig stämning och konflikter, men också ohälsa. 

Den analysmodell som författaren använde sig av visas i figur1, som visar vad organisatorisk 

oro kan framkallas av (a) vilken organisationsmodell som införs eller syftet med denna, (b) 

erfarenheter av tidigare omorganisationer vid arbetsplatsen och (c) hur organisationsprocessen 

genomförts. Högra kolumnen visar vad organisatorisk oro kan ge för uttryck hos de anställda 

med artikulering som resulterar i protester, konflikter, dålig stämning och missnöje vilket i 

vissa fall resulterar i frivillig uppsägning. Tystnad: det blir lojalitet eller tystnad då de 

anställda inte vågar yttra kritiska synpunkter. Utfasning: personalen vill inte sluta på 

arbetsplatsen, men tvingas ändå lämna den tillfälligt eller permanent genom uppsägning, 

ohälsa med sjukskrivning eller förtidspensionering.   

 

 Organisatorisk                       Mellanliggande                             Personalpolitiska 

Förändring                            psykosociala variabel                    konsekvenser 
Modell                                                                                                              Artikulering 

a) Omorganisationens                                                                                       Missnöje, konflikt, protest, 

syfte                                                                            personalen säger upp sig. 

Omfattning                                                                                                       Tystnad  

b) Omorganisationer                         Organisatorisk                                 Frispråkighetsrisk  

antal/ storlek                                              oro 

Process                                                                                                                Utfasning 

c) Omorganisationens                                                                                          personalen sägs upp, sjukskrivning   

genomförande                                                                                                      ohälsa, förtidspensionering 

 

Figur 1. Analysmodell för studiet av omorganisation och personalpolitiska konsekvenser. Egen ritad bild efter 

Szücs (2004, s.5)                                                                                                                                                                       
 

Stress/Arousalteorin    
Otrygghet i anställning kan ses från olika teoribildningar. En av de som Näswall, Hellgren 

och Sverke (2003) riktar sin uppmärksamhet på är stressorer; när ett upplevt krav från 
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omgivningen inte motsvaras av känslan att kunna göra något mot hotet. Vid förändring av 

någon form i arbetet upplever individen stress, som ofta resulterar i försämrat välbefinnande, 

negativa attityder och beteenden och på längre sikt även sämre hälsa. 

 

Anställningstrygghet definieras som den rädsla och oro som individen känner när hon 

subjektivt upplever att hon riskerar att förlora jobbet och att denna utveckling av 

anställningsförhållandet är något oönskat. Denna otrygghet kan också gälla när anställningen 

kvarstår men det blir ändrade arbetsuppgifter (Randqvist, 2004). 

 

Vid omorganisationer utan uppsägning uppstår vanligen en oro eller rädsla för försämrade 

arbetsuppgifter. Det kan vara förlusten av arbetskamrater samt att lönen kan bli sämre vilket 

kan leda till ofrivilligt nedsatt arbetstid eller lägre status i organisationen. Generellt är att detta 

innefattar alla aspekter av arbetet som individen upplever som viktiga i den nuvarande 

anställningen. Denna typ av organisationsförändring kan få samma negativa följder som 

rädsla för att förlora jobbet (Randqvist, 2004). 

  

Randqvist (2004) påpekar att flera undersökningar visar att den personal som blir kvar efter 

en nedskärning är mer ångestfylld och stressad än den som sagts upp. Detta beror på att 

osäkerheten för att behålla sin anställning kvarstår. Dessutom får den personal som fått 

behålla sin anställning en känsla av sorg och skuld, som forskarna kallar överlevnadsskuld, 

efter att arbetskamrater sagts upp eller avtalspensioneras. Författaren menar att det är 

vanligare än vi trott att individer med en tillsvidare anställning känner sig orolig för sin 

anställning och framtida försörjning. 

 

Den känsla som uppstår hos individen vid anställningsförändringar är komponenter av 

kontrollförlust och maktlöshet. Detta är något som sker som individen inte kan påverka. Det 

blir känslor av besvikelse över ett uppfattat svek och vrede mot den part som delgett beslutet, 

vanligen mot en nära arbetsledare som man anser sig ha ett psykologiskt kontrakt med. Ett 

psykologiskt kontrakt menar författaren är att den anställde har utgått från ett underförstått 

löfte om anställning i utbyte mot goda arbetsinsatser och lojalitet gentemot arbetsgivaren. Vid 

sådana känslor är det vanligt att anställda presterar sämre på arbetet och de visar även en 

minskad lojalitet mot sin arbetsgivare (Randqvist, 2004). 
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Näswall, Hellgren och Sverke (2003) presenterar fyra kategorier av reaktioner när individer 

känner hotet mot sin anställning. 

– Den första är flykt -individen lämnar organisationen. 

– Den andra typen av reaktion kallar de protest- den anställde visar och berättar om sitt 

missnöje till arbetsgivaren.   

– Tredje reaktionen är lojalitet – där den anställde stannar kvar och arbetar som vanligt eller 

hårdare, och väntar och ser vad som händer. 

– Den sista reaktionen som de beskriver är försummelse- individen minskar sitt engagemang 

för organisationen, som kan leda till att den anställde inte längre utför sina arbetsuppgifter lika 

noggrant. 

 

Individfaktorer har stor betydelse för hur anställda uppfattar sin förändring i anställningen. 

Enligt författarna har bakgrundsfaktorer som ålder och kön betydelser av upplevelser, men 

även vilken försörjningsbörda de har och hur den övriga livssituation ser ut, påverkar hur 

starkt hotet upplevs. Även personligheten har inverkan på upplevelser av förändringar, i och 

med att det är avgörande för hur individen tolkar information och situationer. Författarna tar 

upp de personlighetsegenskaper som har ett inflytande över individens tolkning och hantering 

av situationen. Den egenskapen som de menar är avgörande är den inställning man har till 

omvärlden, om man generellt är positiv eller negativt till sig själv och omvärlden. En individ 

med positiv syn kan bli motiverad och stimulerad av en förändring enligt Karlson (2001). 

 

Att ha tillgång till socialt stöd har också inverkan på individens tolkning av obehagskänslor 

eller stressreaktioner enligt Näswall, Hellgren och Sverke (2003). De menar att socialt stöd 

ger individen möjlighet att genom andra få såväl känslomässigt som instrumentellt stöd och 

att detta stöd hjälper individen att hantera hotet. 

 

Författarna tar även upp en studie om att kommunikation till anställda är viktig vid 

genomförande av förändring. Studien visar att korrekt information före en sammanslagning 

vid ett företag ledde till mindre otrygghet och mindre negativa attityder mot organisationen än 

vid företag som inte gav korrekt information och där anställda fick förlita sig till rykten. 

Dessa rykten kan i sig skapa oro och osäkerhet angående individens framtid i organisationen 

och därmed sätta igång en osäkerhets spiral, som egentligen inte har någon annan grund än 

avsaknad av relevant information. Därför menar författarna att det är viktigt att korrekt och 

relevant information kommuniceras till de anställda.  
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Den teori som dominerar dagens stressforskning kallas arousalteorin. Teorin har både ett 

biologiskt och kognitivt perspektiv. Med arousal menas en kombination av den fysiologiska, 

beteendemässiga samt upplevda intensitetsgraden. Respons på stress kallas GAS (General 

Adaption Syndrome) och beskrivs i tre stadier. Larmberedskap; det autonoma nervsystemet 

reagerar varvid arousalnivån stiger. Motstånd; kroppens resurser mobiliseras. Utmattning; 

kraftig och långvarig stress kan leda till sjukdom och i värsta fall död. Vid optimal 

arousalnivå presterar individen allra bäst. Stressnivån är lagom och ökar förmågan; man blir 

mera uppmärksam, får högre motivation och större uthållighet. Detta hjälper personen att lösa 

uppgiften och benämns som god stress. Negativ stress är däremot ohälsosam och försämrar 

prestationsförmågan. Om stressen ökar ytterligare höjs även arousalnivån och ovidkommande 

beteenden uppstår. Dessa beteenden gör det svårare för personen att lösa uppgiften. När det 

gäller kognitivt inriktad stressforskning har Richard Lazarus modifierat denna teori genom att 

även beakta subjektiva värderingar av individens situation enligt Karlsson (2001). 

 

De stimuli som påverkar individen kallas stressorer. Balansen mellan resurser och krav avgör 

hur individen reagerar på de stressorer han/hon utsätts för. Om kraven är högre än resurserna 

påverkar stressorerna individen, oberoende av om händelsen är positiv eller negativ enligt 

Karlsson (2001).  

 

 När en person möter en viss situation menar man att individen först gör en primär värdering; 

är situationen hotfull och/eller krävande? Om situationen verkar vara av den arten sker en 

sekundär värdering; hur ska hotet hanteras? Finns resurser (kunskap, verbal förmåga, socialt 

stöd) för att lösa problemet? Hur skulle ett eventuellt misslyckande te sig? När man värderar 

följderna av ett misslyckande och upplever att dess risker och kostnad blir för stora, så ökar 

stressen. Även självbilden har stor betydelse för värderingen av situationen. En person med 

dåligt självförtroende riskerar att utsättas för onödig stress eftersom han/hon lättare 

underskattar sin egen förmåga och överskattar situationens betydelse. Tror man att man ska 

misslyckas så ökar risken för misslyckande i större utsträckning, som en självuppfyllande 

profetia enligt Karlsson (2001). 
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Coping   
Begreppet coping i sig beskrivs ju som det sätt eller den strategi en människa använder för att 

hantera stress. I ”Psykologins grunder” Karlsson (2001) delas coping in i problemfokuserad 

(extern) och emotionell (intern) coping. Genom problemfokuserad coping försöker individen 

hitta ett sätt att klara av den stressade situationen bättre. Detta kan ske genom att man 

definierar problemet, söker olika lösningar och väger dem mot varandra för att se vad som 

skulle vara bäst. Ett annat sätt är att försöka ändra på sig själv; är t ex sänka ambitionsnivån 

eller lära sig nya beteenden för att bättre klara situationen. Den som använder sig av 

emotionell coping hanterar känslorna man har i en viss situation, istället för att åtgärda 

situationen i sig. Kognitivt sätt kan det vara att undvika problemet, förminska det eller 

distansera sig från det. För att komma undan och glömma den obehagliga känslan som 

uppstått, kan personen börja använda alkohol eller att göra andra aktiviteter för att döva och 

glömma den obehagskänsla de känner. Omvärdering kan ge upphov till att upplevelsen av 

problem minskar, att övertala sig själv att det inte är så viktigt utan det finns andra alternativ. 

Denna strategi fungerar på kort sikt, men i längden riskerar individen få det jobbigare som 

kan resultera i ett känsloutbrott.  

 

Stress hanteras på olika sätt av olika individer. Det finns personlighetstyper som verkar mer 

lättstressad än andra enligt Karlsson (2001). De tre faktorer som anses öka motståndskraften 

och ökar stresståligheten är  

1. Aktivt deltagande i arbetsliv och socialt liv.  

 2. Utmaningsbenägenhet och förändringsbenägenhet  

 3. Upplevelse av kontroll.  

 

Enligt Theorell (2003) visar nyare forskning på att långvarig stressexponering kan bidra till 

vissa sjukdomar som t.ex. hjärt- kärlsjukdomar, muskuloskelettala besvär och depressioner. 

Författaren menar också att det kan misstänkas att andra sjukdomar som infektion, mag- 

tarmsjukdomar och hudsjukdomar kan orsakas eller förvärras av långvarig utsatthet av 

stressituationer. 

 

KASAM 
Antonovsky (1999) menar att vår känsla för sammanhang i tillvaron avgör hur vi klarar svåra 

påfrestningar i livet. För att uppnå en känsla av sammanhang i tillvaron måste ett antal 
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grundläggande komponenter vara uppfyllda. De tre delkomponenterna som han använder sig 

av är begriplighet, hanterbarhet och mening. Dessa begrepp sammanfattas som ”känsla av 

sammanhang” med förkortningen KASAM.  I begreppet känsla av sammanhang (KASAM) 

ger de tre delkomponenterna följande definition: 

 
1. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning människor upplever inre och yttre stimuli som 

är förnuftsmässigt gripbara. Informationen bör vara strukturerade och tydligt ordnade, 

sammanhängande, och inte oväntad eller oförklarligt kaotiska, oordnade och slumpmässiga. 

Begripligheten handlar inte bara om att förändringarna skall vara önskvärda. 

 

2. Hanterbarheten av olika situationer är beroende av hur stor begripligheten är, t.ex. när man 

ställs inför olika krav i sitt liv så krävs det en klar bild av vad dessa krav består av för att man 

skall förstå vilka resurser som krävs för att klara av dem. Om upplevelsen upplevs som 

kaotiskt oförutsägbar och obegriplig blir det svårare att tro att man skall lyckas begripa den. 

Begripligheten bygger på upplevelsen av förutsägbarhet vilket kan innebära att svårigheter 

som har inträffat kan vara begripliga ändå och att se förändringar som något begripligt. 

 

3. Meningsfullhet betraktas som den viktigaste och är begreppets motivationskomponent och 

utan den blir varken hög begriplighet eller hanterbarhet långvarig. När människor är 

engagerade och bryr sig om har de alltid möjlighet att vinna förståelse och resurser. Hög 

hanterbarhet förutsätter i sin tur förståelse. Om man inte tror att det finns resurser till 

förfogande så avtar meningsfullheten och strävan att hantera situationen blir svagare. 

Framgångsrik problemhantering blir alltså beroende av KASAM i sin helhet enligt 

Antonovsky (1999).  

 

Krav och kontrollmodellen 
Karasek och Theorell ( 1990) presenterar en modell som kallas krav/kontrollmodellen. 

Modellen innehåller tre komponenter som anses vara viktig för psykosociala 

arbetsförhållanden: kraven i arbetet, graden av egenkontroll av arbetet samt graden av socialt 

stöd. Författarna menar att riskerna med höga krav i arbetet kan reduceras om arbetarna 

samtidigt har en hög grad av stimulans och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Har 

arbetarna dessutom ett bra socialt stöd från arbetsledning och arbetskamrater ökar 
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möjligheterna ytterligare att påverka arbetssituationen. Modellen förutsätter ett samspel 

mellan arbetets krav och kontroll och dess effekter på positiva och negativa konsekvenser. 

 

Författarna beskriver olika kombinationer av psykosociala arbetsförhållanden som kan 

förekomma enligt krav/kontroll modellen. En av dem är höga krav i kombination med lite 

beslutsutrymme, som de kallar spänt arbete. Och denna kombination anser de vara den 

farligaste arbetssituationen. Det blir en stress som orsakas av höga krav i arbetet, som den 

anställde inte kan påverka. Vid fortsatt spänt arbete ackumuleras stressen och blir till en 

kronisk spänning, som försvårar inlärning och utveckling och kroppens motståndskraft 

försvagas. 

 

Den andra kombinationen i arbetsförhållandena är höga krav i kombination med stort 

beslutsutrymme, som författarna kallar aktivt arbete. Där arbetaren går på högvarv men har 

möjlighet att påverka sitt arbete, s.k. stort beslutsutrymme. Denna kombination ger psykisk 

tillfredsställelse och ökar motivationen i arbetet. Detta gör att arbetaren kan hantera det aktiva 

arbetet under kortare perioder under förutsättning att det är vila emellan. 

 

Med passivt arbete menar författarna att det är låg mental belastning och litet 

beslutsutrymme. Det passiva arbetet med varken krav eller beslututrymme på arbetet kan vara 

understimulerande och även detta anser författarna kan framkalla stress. 

 

Det mest ideala i arbetet enligt Karasek och Theorell (1990) är när arbetaren har låg eller 

lagom krav i kombination med högt beslutsutrymme, som de kallar avspänt arbete. Arbetaren 

kan själv påverka sin arbetsmängd och är delaktiga i målen och planeringen med arbetet, de 

får möjlighet att utnyttja sitt beslututrymme 

 

Rationalistisk organisationsteori 
Kärnpunkten i den rationalistiska organisationsteorin är uppfattningen att individer vill 

uppfylla olika behov som t.ex. önskningar, krav, förväntningar m.m. Enbart genom sina egna 

insatser har man ofta svårt att uppfylla dessa behov. Oftast inser man därför att för att uppnå 

dessa behov behöver man samarbeta med andra dvs. genom kollektivhandling. Kollektiva 

handlingar är grunden för individernas gemensamma mål. De som blir organisationens 

huvudman är målens eller målets bakgrund. Organisationer är till för att utföra arbetet och 
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organisationen är huvudmannens verktyg för att nå de egna målen. Måluppnåelse är central 

både för organisationens huvudman, för organisationens ledning och övriga anställda. 

Organisationer är sociala fenomen. För huvudmannen (kommunen) är denna sociala enhet ett 

verktyg, ett medel. Målet är ekonomisk balans. Den offentliga verksamheten finns p.g.a. 

politiska beslut om att de ska inrättas sådan verksamhet och att den skall bedrivas till dess ett 

nytt beslut kommer om att det ska läggas ned. Målet för den offentliga verksamheten är att 

underlätta problem för befolkningen. En god samhällsekonomi är förutsättningen för att 

offentliga verksamheter skall kunna bedrivas enligt Abrahamson och Andersen (2005).  

Problemformulering 
Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste åren. Organisationerna har därför 

blivit mer beroende av medarbetare som mår bra i sitt arbete. Ohälsa kan orsaka stora 

kostnader och minskad produktivitet och på många områden finns en ohälsa som beror på 

arbetssituationen. För de flesta kommuner idag är den ekonomiska situationen pressad.  

 För att hålla ekonomin i balans görs ständiga omorganisationer med stora förändringar på 

arbetsplatser för att effektivisera organisationen. Många är de anställda som knappt landat 

efter den ena omorganisation innan nästa omorganisation har satt fart. Ett antal anställda har 

även fått sin arbetsplats nedlagd och blivit omplacerad till en annan enhet. Dessa anställda 

hamnar i en svår situation och kan uppleva oro inför framtidens ovisshet.  

Syfte 
Syftet var att beskriva kommunanställdas upplevelse av att bli omplacerad  

Frågeställningar 

- Hur upplevde de beskedet om nedläggning 
- Hur upplevde de att välja en annan tjänst 
- Hur upplevde de att komma till en annan arbetsplats 
- Hur upplever de att omplacering kan förbättras 

 

Metod  
För att komma fram till undersökningssyftet valdes en kvalitativ metod med en hermeneutisk 

ansats. Kvalitativ metod är enligt Hartman (1998) att man är intresserad av hur något är 

beskaffat, vilken natur eller egenskaper någonting har. Metoden används när man vill ha 

insikter om det särpräglade i en viss miljö. Att se verkligheten som de sociala aktörerna själv 

ser den och beskriva och förstå deras livsvärld.  
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 Den hermeneutiska teorin förklarar Olsson och Sörensen (2001) med att den består av termer 

som sätts i relation till varandra. De menar att om man ska förstå en del, måste man ha 

tillgång till helheten. Meningsfullheten växer fram ur relationer mellan delar och helhet i 

personers livserfarenhet. Det blir ett gemensamt förhållande mellan del och helheten, men 

delen är beroende på vem som tolkar den. 

 

Denna typ av forskning innebär en närhet till undersökningsproblemet och forskaren närmar 

sig problemet inifrån. Det blir ett samspel mellan informant och respondent enligt Repstad 

(1999). Genom den kvalitativa metoden ges ett resultat av djup istället för bredd av 

datainsamling och genom ett litet urval kan forskaren fånga det specifika i en situation. 

 

Litteratursökning inom området gjordes på mittuniversitetets bibliotek och databaserna 

arbline, samt hemsidor tillhörande arbetslivsinstitutet och regeringen. Litteraturlistor i 

böckerna gav även uppslag till ytterligare värdefull litteratur. 

 

Datainsamling  
Den datainsamlingsmetod som valdes för denna undersökning är enskilda djupintervjuer med 

fyra anställda som blivit omplacerade. Frågemall användes som stöd under intervjun (Bil.1). 

Detta för att respondenten skulle kunna tala fritt men ändå hålla sig inom en viss ram. 

Respondentens svar följdes upp med följdfrågor för att få en mer fördjupning i svaren. För att 

respondenten skulle ha kontroll och känna trygghet fick de i förväg ta del av frågemallen. 

Intervjuerna nedtecknades i en Lap top och respondenterna fick erbjudan om att läsa 

anteckningarna och godkänna materialet. Vid kvalitativa intervjuer föreslår Repstad (1999) 

bandspelare, för att intervjuaren ska kunna koncentrera sig på respondenten. Jag har en 

hörselskada som gör det svårt för mig att kunna tyda det som sägs från ett band, därför var det 

enklare för mig att använda Lap top, fast det medförde att intervjun tog längre tid. Två av 

intervjuerna skedde i respondenternas bostad, en i intervjuarens bostad och en på 

respondentens arbetsplats. Intervjuerna skedde ostört och varade i ca 2 timmar. 

 

Urval 

Två arbetsplatser har blivit nedlagda eller delvis nedlagd inom kommunen de senaste åren 

med ca 30 anställda på varje arbetsplats. En av de två arbetsplatserna valdes ut, den utvalda 

15 



arbetsplatsen hade vid nedläggningsbeslutet, 25 anställda varav nio valde att stanna kvar vid 

den gamla arbetsplatsen. Två av de 25 hade fått pension och ytterligare en av de 25 anställda 

hade arbetsledande position. Fyra av de resterande 13 som hade valt omplacering valdes ut. 

Enhetschefen tog den första kontakten med de omplacerade och informerade och tillfrågade 

de berörda om de ville delta i studien. Efter deras samtycke kontaktade enhetschefen mig och 

därefter tog jag kontakt med de tillfrågade. 

 

Procedur 

 Telefonkontakt togs med de berörda för presentation av mig själv och information om 

studiens syfte och att deras deltagande ska vara frivilligt. De fick också information om 

anonymitet och att de när som helst fick avbryta intervjun. Vid kontakten bestämde deltagarna 

dag och plats för intervjun. Repstad (1999) menar att lokalen är viktig för att intervjun ska bli 

lyckad. Det är viktigt att den som ska bli intervjuad känner sig trygg och att inte bli störd 

under intervjuns gång. Därför anser jag det viktigt att respondenterna själv fick välja 

intervjuplats.   

 

Dataanalys 
Enligt Repstad (1999) är analys av data en process där man försöker få ordning på materialet 

så att det blir en struktur och det blir lättare att tolka. En innehållsanalys användes för att 

analysera det insamlade materialet från intervjuerna. Först gjordes en sammanställning av 

materialet från varje enskild intervju, som gjordes direkt efter intervjun. Efter att alla 

intervjuer var gjorda, sammanfattades dessa till kondenserad form till varje nyckelområde, 

som var relevant till frågeställningarna. Detta ledde fram till olika teman och därefter 

konklusioner, som presenteras i resultatdiskussion. Detta för att få en förståelse för de 

omplacerades upplevelse av omplacering till en annan enhet.  

 

Validitet  
Validitet eller trovärdighet handlar om i vilken utsträckning resultaten överensstämmer med 

verkligheten, genom att du mäter det du avsett att mäta. I en kvalitativ studie har 

trovärdigheten mer att göra med kvalitet i intervjuerna än antalet på intervjuerna. 

Studien bedöms med bra validitet eftersom samtliga intervjuade hade varit med om att bli 

omplacerade och respondenterna berättade med inlevelse och öppenhet om sina upplevelser. 
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Etiska aspekter 
I en undersökning, oberoende av om det gäller forskning eller studerande uppsats bör speciellt 

de fyra etiska krav beaktas, som preciserats i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

(www.vr.se) 

 

Informationskravet där de deltagande individerna ska få information om studiens syfte och att 

deltagandet är frivilligt. Information gavs först av deras f.d. arbetsledare och preciserades 

sedan av författaren, då gavs även möjlighet att fråga om det fanns oklarheter.  

 

Samtyckekravet att deltagarna har själv rätt att bestämma över sin medverkan. Efter 

enhetschefens information, frågade författaren igen om de frivilligt deltog i undersökningen. 

För att minimerar risken för tvång i deltagandet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att den enskilde individen inte skall kunna identifieras av 

utomstående. Deltagarna fick information om att de garanterades anonymitet inga namn på 

personer som deltagit eller namn på arbetsplatser skulle förekomma i rapporten och att allt 

datamaterial skulle förvaras inlåst. 

 

Nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna om den enskilde individen endast används för 

det ändamål det är avsett och inte i något annat sammanhang. Författaren har påpekat att 

rapporten kommer att visas för handledare, examinator och studenter. Deltagarna upplystes 

om att allt insamlat material om den enskilde, intervjuanteckningarna, kommer att förstöras 

efter att studien har examinerats. 

 

Begreppsförklaring   
Omplacering räknas här som den arbetsrättslig term för att arbetstagare tilldelas nya 

arbetsuppgifter, när arbetsbrist har uppstått. 

Organisation räknas som en förvaltningens uppläggning av verksamheter. 

Omorganisation räknas som när det blir en förändring i uppläggningen av verksamheter. 

Ålderdomshem är en kommunal institution där äldre personer får helinackordering och har 

tillgång till vårdpersonal dygnet runt. Efter 1980 kallas de i socialtjänstlagen för Service hus. 
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Boende är benämningen på de äldre personerna, som vistas på service hus som tidigare 

benämndes ålderdomshem. 

Resultat 
Nedan redovisas resultatet av intervjuerna med fyra kvinnor som alla har upplevt 

omplacering. Empirin presenteras under fem rubriker beskedet om nedläggning, valet till en 

annan arbetsplats, på den nya arbetsplatsen, omorganisation på ett bättre sätt och hälsa. Alla 

kvinnorna har fått valt och kommit till nya arbetsplatser, med lite olika tillväga gångsätt. 

Gemensamt för alla är att de nu har jobbat minst ett år på den nya arbetsplatsen. Vid beskedet 

om nedläggning var tre av kvinnorna i 55- årsåldern varav en hade hemma varande barn de 

andra hade vuxna barn. Den fjärde kvinnan var i 35- årsåldern med tre hemmavarande barn. 

Deras anställningsår i kommunen hade ett medeltal på 14 år. 

 

Beskedet om nedläggning 
Informationen gavs till alla anställda på arbetsplatsen av områdeschefen. Misstankar och oro 

hade cirkulerat på arbetsplatsen redan innan mötet, eftersom det i lokaltidningar hade stått om 

kommunens ekonomiska dilemma och genom det skulle vissa boenden behöva stängas. 

Alla respondenter var eniga om att klimatet på arbetsplatsen förändrades stämningen sjönk 

och en viss oro spred sig bland personal och de boende. De anställda upplevde ändå det som 

en mindre chock och deras oro var mer för de boende än för sin egen del. Diskussionerna 

rörde sig mycket om vad som skulle hända de gamla på boendet, och de gamla blev oroliga 

över ovissheten var de skulle måste flytta och det påverkade arbetet för de anställda. Några av 

de anställda började med planer på att driva verksamheten i ett kooperativ. Vilket 

arbetsgivaren motsatte sig, eftersom de inte var villiga till att köpa tjänster av kooperativet. En 

av respondenterna hade tidigare varit med om flera omorganisationer och var genom det 

väldigt rädd för konflikter och upplevde stor oro och ångest. 

Här redovisas citat om reaktionen på nedläggningen 

 

”Jag mådde skit dåligt för de gamlas skull, som var oroliga. Hade jag haft ekonomiskt 
oberoende hade jag sagt upp mig av ren ilska. Jag bad om att bli omplacerad innan de 
började tömma. Jag orkade inte se att folk mådde dåligt varken personal eller boende” 
 

Att personalen inte upplevde större oro för sin egen del var att vid mötet blev de anställda 

lovade att få stanna kvar på boendet tills det var helt tömt. Personalen hade beräknat att detta 

skulle ta lång tid innan tömningen var fullt verkställt. 
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”Jag var glad att få stanna kvar, vi trodde inte att det skulle gå så fort att tömma” 
 
”Jag trodde att det skulle rulla på länge innan det blev nedlagt, de sas att det fanns för lite 
platser i kommunen och då trodde man det skulle dröja länge innan det lades ner” 
 

När kommunen bröt vad de tidigare lovat om att personalen skulle få stanna kvar tills de 

boende var flyttade, blev reaktionerna kraftfullare när anställda med kort varsel flyttades över 

till sina valda tjänster. 

 

”Då blev man besviken… jag trodde inte att man skulle behöva flytta innan pensionen” 
 
” Det var ledsamt vi blev lovade att vi skulle vara kvar det var det som var den största 
besvikelsen… tyckte det var hemskt att flytta när de tog in vikarier på mitt jobb, som jag 
kunde. Har väl varit bättre att jag fått vara kvar, istället för att ha vikarier på min plats, 
förstå inte varför man flyttas” 
 
”Det kändes som man blev utsparkad, det kändes som en kalldusch och det gick så fort och 
när de lovade att vi skulle få vara kvar” 
 

Valet till en annan arbetsplats 
Vid beskedet om nedläggning blev de anställda erbjudna att välja bland lediga tjänster inom 

kommunen. Där tre av respondenterna fick välja vid den första omgången. Två av dessa stod 

bland de första på turordningslistan och fick därmed de tjänster de önskade sig. 

 

”Jag fick välja först jag var lyckligt lottad och när vi valde visste vi att vi skulle få vara kvar 
på gamla stället och jag var jätteglad att få den tjänst som jag ville ha” 
 
”Välja tjänst var bra jag fick en som jag ville ha, jag tyckte det skulle bli roligt att göra något 
annat” 
 
Den tredje kvinnan upplevde det som svårt att välja, när det var hennes tur var det inte många 

tjänster kvar att välja på. Och om hon inte valde kände hon ett hot om att kunna bli placerad 

på en arbetsplats någonstans inom kommunen, som för henne inte var önskvärd. 

 

”Det var hemskt att välja, jag tog den tjänst som var bäst för mig… det var minsta 
omställningen” 
 
Den fjärde kvinnan fick inte välja vid första omgången eftersom tjänsterna inte räckte till. 

Hon fick därför under tiden arbeta på olika vikariat som hon upplevde som osäkert. 
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”Det var otryggt att hela tiden gå på vikariat och blev jag erbjuden en tjänst skulle jag ta den 
direkt det hade jag bestämt mig för” 
 

På den nya arbetsplatsen 
Respondenterna hade alla en känsla av att de inte var välkomna till den nya arbetsplatsen. 

Vissa av de nya arbetskamraterna hade en nedlåtande attityd och hälsade inte de nya 

välkomna eller introducerade dem i de nya arbetsuppgifterna många fick den känslan av att de 

var störande och inte klarade av det nya jobbet. En av respondenterna upplevde även att 

hennes nya chef hade förutfattade meningar om henne, att hon var besvärlig och bråkig. Allt 

detta gjorde att respondenterna inte trivdes på sina nya arbetsplatser.  

 

”Det var gruvsamt att börja ett nytt… det var kymigt det kändes som jag var störande” 
 
”Jag blev mottagen som något katten släpat in, det var som ett elitgäng som styrde och jag 
kände att jag inte passade in i gänget. Personalen där var nog inte medvetna om att de 
behandlade medarbetare nedsättande” 
 
”De sa inte ens hej på mötet, nu kommer hon som stör kändes det som jag kände agget länge. 
När de gjorde om schemat… gick det bättre har jag gått kvar på tre skift har jag tvingats 
sluta, orkade inte med stämningen” 
 
”Att behöva flytta var fruktansvärt jobbigt hemskt jobbigt, jag blev deprimerad”  
 

Det var inte bara mottagandet som upplevdes som påfrestande, utan det var även den ångest 

de upplevde inför de nya arbetsuppgifterna. Kvinnorna hade lång yrkeserfarenhet men 

upplevde ändå oron och stressen att de inte skulle klara av de nya arbetsuppgifterna. 

 

”Jag var orolig till hur jag skulle klara av de dementa och hur skulle jag klara det nya jobbet, 
kände mig dum att jag inte kunde jobbet” 
 
”Man var rädd att göra något fel så mycket nytt, det var omtumlande nervöst stressfaktorn 
kom in i bilden” 
 
”De hånade mig jag jobbade fel, här gör vi så här, jag jobbade inte efter deras sätt” 
 

Omorganisation på ett bättre sätt 
Respondenterna var eniga om att övergången skulle ha skett vid ett visst datum, eftersom de 

upplevde att de blev lurade av sin arbetsgivare. Informationen ansåg de vara bristfällig och 

skulle ha förbättrats med information om syftet och målsättningen med omorganisationen. De 
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ansåg även att kommunen hade haft för bråttom, en planering på längre sikt för att få stabilitet 

hade varit önskvärt. Respondenterna önskade också att de haft möjlighet till samtal med 

någon professionell. För att kunna prata av sig sin oro och att kunna fråga någon som hade 

kunskap, de kände att de skulle ha behövt få stöd utifrån. En kvinna gav även förslag på att 

personalen på den nya arbetsplatsen skulle ha fått information om hur man tar emot ny 

personal. 

 

”Tycker att vi borde ha fått ett datum direkt, inte bli lovade att få stanna de blev bara att 
förlänga pinan” 
 
”Det fanns inga klara mål bara nedslag” 
 
”Det skulle vara bra att få prata med någon och fundera” 
 
”Personalen har kunnat hantera mig annorlunda” 
 

Hälsa 
 På frågan om förändringsprocessen har påverkat deras hälsa är alla eniga om att de upplevt 

processen som stressande. Två av respondenterna har upplevt oron och hotet, som stressande 

under hela perioden och de andra två vid vissa tillfällen. De som upplevt stress under hela 

perioden har också fått sin hälsa påverkad med psykosomatiska besvär.    

 

”Jag har varit stressad haft ont i magen olust, sov dåligt arbetslusten försvann” 
  
”Stressfaktorn har nog funnits hela tiden, jag har nog känt mig deprimerad hela tiden” 
 
”Nog var det väl lite stressigt när det var så mycket bråk om min tjänst” 
 
”Jag kände mig också lite hotad och stressad när jag kom till första mötet på den nya 
arbetsplatsen. Då var det taggarna utåt från personalen, de kändes som att de skulle ha 
kunnat kasta knivar på mig. Jag ville bara springa därifrån då”. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En kvalitativ intervju var i denna studie mest relevant till syftet, eftersom upplevelser och 

känslor kan beskrivas på ett djupare plan i en relation mellan respondent och intervjuare enligt 

Repstad (1999). I en kvalitativintervju kan man komma med följdfrågor och svaren kan 

utvecklas och fördjupas. I en enkätundersökning har det varit svårt att formulera frågor som 

gett den information som söktes och att beskriva känslor i en enkät anser jag är en omöjlighet. 
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Användande av intervjumall anser jag var till stor hjälp, det lämnade plats för ett fritt samtal 

med möjlighet att styra respondenterna inom ämnet och för att intervjuerna blev så lika 

varandra som möjligt. 

 

Valet av hjälpmedel vid intervjun, en Lap top anser jag var ett bra hjälpmedel. Den var liten 

så att ögonkontakt gick att hålla med respondenterna. Dels hinner man anteckna flera ord än 

med användande av block och penna. Det var också en fördel med att det gav en överblick 

inom vilket område det framkommit lite fakta, som en intervju med bandspelare inte skulle ha 

gett.  Sammanställningen direkt efter gör att mycket av samtalet kommer med. Om en Lap top 

var mer störande eller hämmande för respondenterna i jämförelse med bandspelare, eller att 

anteckna med penna kan jag inte dra några slutsatser om. Före intervjuerna tillfrågades 

respondenterna om de ansåg det störande om Lap top användes och alla tyckte att det inte 

förelåg något hinder i att intervjuaren satt vid en Lap topp. P.g.a. min hörselskada var 

bandspelare svår att använda och studien skulle därför ha behövts genomföras av två forskare 

om bandspelare ansetts gett mera information. 

 

Att göra en retrospektiv intervju, där de första händelserna var för tre år sedan, har sina 

nackdelar. Eftersom människor har en förmåga att glömma händelser inte minst om känslor 

och åsikter Repstad (1999). Därför har studien kunnat ge bättre information om intervjuerna 

har genomförts i etapper i anslutning till händelserna. T.ex. direkt vid beskedet av 

nedläggning, vid val av tjänst och vid tillträdandet av den nya tjänsten. 

 

För att få ett mera generellt svar har även enskilda intervjuer av samtliga anställda varit att 

föredra, men p.g.a. tidsbristen ansågs inte det möjligt.  Gruppintervjuer var också ett 

alternativ, detta ansågs svårt att genomföra när de anställda hamnat på flera olika arbetsplatser 

och att de gick på schema (oregelbundna arbetstider) p.g.a. detta skulle det vara svårt att 

samanföra de omplacerad till en gemensam intervju. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras under rubriker till de fem konklusioner jag valde ur 

intervjuerna och som kopplas samman med teorierna. De fem konklusionerna är följande: 

Maktlöshet/kontrollförlust, Krav, Svek, Oro och Stress 
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Maktlöshet/kontrollförlust 
Vid beskedet om nedläggning upplever alla respondenter maktlöshet och hjälplöshet. En del 

anställda börjar med planer för kooperativ, men de upplevde även då maktlösheten mot 

arbetsgivaren, eftersom de inte var positivt inställda till det. 

 Maktlöshet upplever även de två som väljer en ny tjänst på slutet när möjligheten att få ett 

attraktivt arbete är borta. De får ta de tjänster som erbjuds eller gå till arbetslösheten. Det blir 

alternativ som de inte kan påverka. En form av maktlöshet känner de intervjuade än idag mot 

sin arbetsgivare efter den procedur de gått igenom. Respondenterna upplever en maktlöshet 

mot sin arbetsgivare, eftersom de anser sig ha en känsla av att arbetstagare inte har någonting 

att säga till om.  

 

Enligt Randkvist (2004) är det känsla av maktlöshet anställda upplever vid förändringar i 

arbetet där individerna inte har någon möjlighet att påverka. En möjlighet till minskad 

maktlöshet i förändringen kan vara om de anställda får vara delaktiga. Angelöw (1998) menar 

på att när människor har möjlighet att påverka och kontrollera sin situation leder det till att 

problem kan mildras och välbefinnandet öka.  

 

Krav 
Respondenterna upplevde ett krav från de äldre på boendet när de kände en oro för vad som 

skulle hända dem. Kravet var att ge dem trygghet inför framtiden, ett krav som var svårt för 

respondenterna att leva upp till när de själva upplevde en maktlöshet inför framtiden. 

Att komma till en ny arbetsplats var för samtliga respondenter en stor påfrestning. 

Dels hade de ett eget krav på att klara av arbetsuppgifterna på bästa sätt och att inte göra fel 

på den nya arbetsplatsen och dels det krav de nya medarbetarna ställde på dem, med att de 

skulle klara av arbetsuppgifterna lika bra som de övriga anställda.  

 

Likheterna av upplevelsen av krav kan jämföras med Karasek och Theorell(1990) krav och 

kontroll modell. Där de intervjuade kommer till den nya arbetsplatsen med höga krav på 

arbetet, som de ännu inte har kontroll över, samt det dåliga stödet från medarbetarna och 

arbetsgivaren. Enligt Theorell (2003) kallas det spänt arbete en arbetssituation som han anser 

är farlig för hälsan. 
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Svek 
Från respondenter kan det tolkas att de upplevt ett stort svek, när det tidigare beslutet om att 

vara kvar på sin gamla arbetsplats ändrades. Under intervjun återkommer de ständigt till 

vilken besvikelse det var när arbetsgivaren ändrade sig. De upplever att de blev lurade av sin 

arbetsgivare och har svårt för att förlåta det, eftersom de menar att detta gjorde processen mer 

plågsam. En av respondenterna upplevde även svek när hennes valda tjänst förändrades innan 

hon tillträtt den. Ett visst svek hos respondenterna kan man också utläsa när de får beskedet 

om nedläggning. Enligt Randkvist (2004) är det vanligt med känslor som svek hos de 

anställda när det psykologiska kontraktet bryts. Därför är kanske reaktionen än större när även 

det muntliga kontraktet bryts vid ändringen av beslutet. Näswall, Hellgren och Sverke (2003) 

påpekar också hur viktigt det är med korrekt information vid inledandet av en förändring. 

Svek kan också uppfattas när arbetsgivaren inte ger det stöd under processen, som de 

anställda behöver. Med samtal med någon expertresurs, som arbetsgivaren enligt 

arbetsmiljölagen även är skyldiga att bistå med. 

 

Oro 
Genom hela omorganisationsprocessen har en upplevelse av oro följt respondenterna. Den 

första oron kom genom hotet vid nedläggning. Vad ska hända med de gamla och vad kommer 

att hända med dem själva? Nästa oro blev vid val av tjänst Får de den tjänst de önskar sig och 

finns det tjänster till alla? Den tredje oron var hotet de mötte på den nya arbetsplatsen, de 

kände sig inte välkomna och de var oroliga över hur de skulle klara arbetet. 

Organisationsförändringen har upplevts gett en onödig oro och stress under hela 

genomförande processen. Detta kan ha orsakats av det Szücs (2004) menar med 

processhypotesen att förändringen har genomförts med dålig planering, som gett de anställda 

brister i känslan av sammanhang enligt Antonovsky (1999). 

 

Stress 
Under hela organisationsprocessen kan det tolkas som att respondenterna har utsatts för stress. 

De har utsatts för stimuli som påverkat individen, där de först gjort en primärvärdering och 

uppfattat det som ett hot och därefter gjort en sekundär värdering; hur ska hotet hanteras? 

Respondenterna har hanterat stressen lite olika med både intern och extern coping  t.ex. 

Lämna organisationen, försök till att starta kooperativ eller att ignorera det hela, Näswall, 

Hellgren och Sverke (2003) tar också upp två av dessa reaktioner vid hot om sin anställning. 
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Den stress de har upplevt kan knytas till KASAM för alla respondenter när det gäller bl.a. 

nedläggningen av boendet. De anställda har svårt att förstå det begripliga i en nedläggning 

mycket beroende på den dåliga informationen. De har även svårt att hantera situationen när de 

äldre blir oroliga och de inte har möjlighet att hjälpa dem. Meningsfullheten med arbetet avtar 

och vissa väljer att lämna arbetet och andra förminskar problemet eller distanserar sig när det 

inte finns möjlighet att påverka situationen. 

 

Två av respondenterna uppger att stressen har påverkat deras hälsa. Dessa hade en annan 

försörjningsbörda med hemmavarande barn, som de andra inte hade. Enligt Näswall, Hellgren 

och Sverke (2003) har individfaktorer och bakgrundsfaktorer stor betydelse vid förändring i 

anställningen på hur starkt hotet upplevs. Det fick inte välja tjänster på samma grunder som 

de andra, som enligt Antonovskys (1999) KASAM gör att meningsfullheten på det nya jobbet 

kanske saknades. En av dem som ansåg att hälsan var opåverkad såg en möjlighet med det 

nya jobbet och enligt Karlsson (2001) kan en individ med positiv syn bli motiverad av en 

förändring och hennes upplevda stress var endast vid några tillfällen. Enligt arousalteorin 

måste det vara långvarig stress om det ska leda till hälsoförändringar. 

 

Med studiens resultat kan man säga att omplacering ger samma reaktioner, som när individen 

riskerar att förlora jobbet. Randqvist (2004) påpekade att oro kan gälla även när det blir en 

förändring i arbetet, men anställningen kvarstår. Även om det inte går att dra generella 

slutsatser av den här undersökningen, tror jag att liknande svar har lämnats av de övriga 

omplacerade på denna arbetsplats. 

 

Genom de intervjuer som genomfördes visade det sig att omplacerade upplever en maktlöshet, 

svek, oro, krav som resulterade i stress. Det är något som händer som de anställda inte kan 

påverka. Balansen mellan resurser och krav och hur individerna har tolkat situationen, har 

avgjort hur respondenterna har reagerat på stressorerna . Stressen har upplevts på olika sätt för 

respondenterna och detta kan förklaras med de olika individfaktorerna och 

bakgrundsfaktorerna som Näswall, Hellgren och Sverke (2003) presenterar. Karlsson (2001) 

menar även att självbilden och självförtroendet har betydelse hur individen upplever 

situationens betydelse. Detta är faktorer som jag inte kan bedöma, den bedömningen kan bara 

den enskilde göra. 

 

25 



 Hur oron och hotet skall hanteras är den sekundära värderingen enligt Karlsson (2001). Där 

har individerna säkert haft olika resurser för att lösa problemet. Det sociala stödet har även 

inverkan på tolkning av stressreaktionerna, att genom andra få det känslomässiga och det yttre 

stödet, som hjälper individen. De intervjuade har i huvudsak fått sitt stöd av andra 

arbetskamrater och sin familj, som troligen inte varit tillräcklig för alla, då de intervjuade sade 

sig ha behövt mera stöd. Vid en förändring för individer är det viktigt att de har någon att 

samtala med där de kan få utrymme för sina reaktioner och få ett stöd för detta. De 

omplacerade behöver också få svar på sina funderingar och där borde fackförbunden ge sitt 

stöd. Näswall, Hellgren och Sverke (2003) påpekar också att individen behöver det sociala 

stödet av andra både känslomässigt som instrumentellt och att detta stöd hjälper individen att 

hantera hotet. 

 

Den hantering eller den strategi individen använder för att minska upplevelsen av stress s.k. 

coping, som Karlsson (2001) delar in i extern och intern coping. Där har strategierna varit 

olika för de intervjuade. Enligt min tolkning har två använt sig av intern coping med att 

distansera sig från problemet eller som en av de, se en möjlighet med det nya arbetet. De 

andra har använt sig av extern coping, som att lämna arbetsplatsen eller starta kooperativ. 

 

Det krav som de omplacerade känner när de kommer till sin nya tjänst borde inte få 

förekomma. Här är det viktigt att arbetsgivaren utbildar personalen och chefer hur man 

bemöter omplacerade och att övergången sker med en inskolning tills de omplacerade känner 

att de kan klara av de krav som ställs på dem i det nya arbetet.  Information och introduktion 

är även något som Lenner Axelson och Thylefors (2005) föreslår.  

 

Informationen om varför omorganisationen skulle göras och hur den skulle genomföras har 

varit bristfällig enligt respondenterna. Studien visar också på hur viktigt det är med korrekt 

och tydlig information. Här menar Scüzs (2004) att information om varför det görs en 

omorganisation har liten betydelse för individens reaktion. Vilket inte överensstämmer med 

en av respondenternas åsikter, som saknade information om omorganisationens syfte och mål. 

Detta skulle enligt henne ha gett en förståelse till omorganisationen. Vilket även 

överensstämmer med Antonoskys (1999) KASAM, begriplighet med information, och 

hanterbarhet hur arbetet kommer att genomföras. Den otydliga och inte samtida information 

ledde till bristande känsla av sammanhang. Respondenterna ansåg även att information om 
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genomförande processen varit dåligt planerad och strukturerad och det ger personal 

konsekvenser enligt Scüzs (2004).  

 

 En förbättring av organisationsförändringar är det också om de som är berörda av 

förändringen får vara delaktiga. Johansson, Frick och Johansson (2004) menar på att de som 

är en del av förändringsprocessen måste få vara med och besluta om hur den skall utformas. 

Även i arbetsmiljölagen (1 977:1160) ska anställda delta i förändringsarbete som rör deras 

eget arbete och i samband med olika beslut och åtgärder i verksamheten, måste man ta hänsyn 

till följderna i arbetsmiljön. Med det systematiska arbetet, som bedrivs på arbetsplatserna 

borde ohälsan hos de anställda ha uppmärksammats under förändringsprocessen. Det gäller att 

planera, genomföra och följa upp verksamheter så att riskerna för ohälsa minimeras. För att 

undanröja hälsorisker är arbetsgivaren skyldig att ha tillgång till företagshälsovård när de 

egna kunskaperna inte räcker till och vid sådana här situationer borde företagshälsovården ha 

blivit inkopplad. En del förslag till förbättringar som här ovan har redovisats är vad 

respondenterna upplever som en förbättring av omplacering 

 
Det motstånd som blev på den nya arbetsplatsen när respondenterna anlände kan härledas till 

den rationalistiska organisationsteorin som Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver. 

De anställda är en organisation som sätter upp mål för sitt arbete. När de omplacerad kommer 

till arbetsplatsen finns det ett hot att organisationen måste förändras och att de gemensamma 

målen är svårare att nå, där av möjligen det dåliga bemötandet. 

 

Förslag på vidare forskning 
En större undersökning på omplacerade för att få klarhet i om även de har upplever krav när 

de kommer till den nya arbetsplatsen. För att i framtiden lära sig hur dessa övergångar kan ske 

på ett bra sätt och där de omplacerade inte riskerar sin hälsa. 
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Bilaga 1 
 

Frågemall 
 
Presentation ,hur länge har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare ( För att allmänt få 
igång samtalet) 
 
Hur fick du beskedet om nedläggning? 
 
Vad hade du för känslor inför det? 
 
Hur reagerade du och arbetskamraterna på beskedet? 
 
Hur var det att måste välja en ny tjänst? 
 
När du var lovad att gå kvar på din tjänst och sedan ändrades det, hur var det? 
 
Hur var det att komma till en ny arbetsplats? 
 
Vilka eller av vem kände du att du fick stöd av i denna process? 
  
 
Vilka känslor har du till din arbetsgivare idag? 
 
Hur upplevde du din hälsa under den här tiden?   
 
Har något kunnat göras annorlunda för att omorganisation skulle ha varit okej? 
 
Är det någonting du saknar från din gamla arbetsplats? 
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