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Förord
Denna rapport är ett resultat av ett forsknings- och utvecklingsprojekt i
klusterprojektet Horisontell och vertikal rörlighet, genus och ledarskap inom
HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet under tidsperioden
2006–2009. Syftet i detta forsknings- och utvecklingsprojekt har varit att studera
och bidra till en ökad förståelse av omställningsarbete i ett verkstadsindustriföretag samt anställdas eller individers benägenhet att under dessa omständigheter bryta upp från arbetet, yrket eller överge arbetsplatsen och söka sig vidare
arbets- och yrkesmässigt. Genomförandet av projektet har skett genom dialog
mellan forskare vid HELIX och företrädare för arbetsgivaren och andra aktörer
som agerande i omställningsarbetet: fackförbundet IF Metall, Trygghetsrådet,
Trygghetsrådet AB, Resurstorget, Industrikompetens och Kommunen. Jag vill
särskilt tacka företrädarna för de olika aktörerna som medverkat i genomförandet och som ställt upp på intervjuer. Jag vill även ta tillfället i akt att tacka alla
de individer – som idag arbetar på företaget eller som lämnat företaget för annan
sysselsättning, som ställt upp med tid och besvarat intervjufrågorna.
Jag vill även rikta ett stort tack till Erica Byström, doktorand vid HELIX’
forskarskola, Linköpings universitet, som genomförde den första intervjuomgången. Även ett stort tack riktas till Carolin Hörberg Nilsson och Elina Åsberg,
studenter vid Programmet för personal- och arbetsvetenskap, Linköpings
universitet, som medverkade vid datainsamlingen den andra intervjuomgången.
Linköping augusti 2009
Författaren

Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att kartlägga och bidra till en ökad förståelse för ett
omställningsarbete inom ett verkstadsindustriföretag samt individers benägenhet
att under dessa omständigheter bryta upp från arbetet, yrket eller arbetsplatsen
och söka sig vidare arbets- och yrkesmässigt. Omställningsarbetet som är i fokus
initierades i företaget hösten 2004 och fortsatte därefter gradvis 2005 och
trappades upp med varsel om uppsägning i början av 2006. Av de 350 som fick
lämna företaget träffade cirka 200 anställda individuella uppgörelser med arbetsgivaren, medan 146 blev uppsagda. Arbetsgivaren omskolade också cirka
hundra anställda till bristyrken i företaget. Omställningsarbetet pågick därefter
under 2007 och 2008.
En interaktiv forskningsansats har tillämpats i detta forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket betyder att planering och genomförande av forskningsarbetet skett
i dialog med praktiker. Den empiriska basen utgörs i huvudsak av nio
aktörsintervjuer samt tjugo intervjuer med individer som på olika sätt kom i
kontakt med omställningsarbetet och dess åtgärder: omskolning, individuella
uppgörelser och uppsägning.
Resultaten i denna studie visar att i detta omställningsarbete framträder tre
generella rörlighetsmönster: stannarna, lämnarna och återanställda lämnarna.
Stannarna är de individer som aktivt valde att vara kvar på företaget och som
senare omskolades till nytt yrke. Lämnarna är de som valde att lämna företaget
för en ny arbets- och yrkesmässig karriär. Återanställda lämnarna är de som
tvingades byta arbete, men senare aktivt valde att återvända till företaget. Man
kan utifrån resultaten i denna studie också konstatera att vissa individer varit
mer utvecklingsorienterade än andra. Det kan finnas en mängd förklaringar till
ett mer utvecklingsorienterat förhållnings- och handlingssätt men tre aspekter
verkar ha varit betydande: (a) individens personliga förutsättningar, (b) viljan till
att frivilligt röra sig inom eller från företaget, samt (c) omgivningens stöd och
tillfälligheter som inträffat under omställningsarbetet. Yttre omständigheter som
under omställningsarbete kan ha fungerat som stöd i individernas sökande efter
annat jobb eller annan sysselsättning, och som kan ha ökat rörligheten inom eller
från företaget är: omställningsarbetets organisering, aktörernas tidiga involvering och tidiga samarbetsinsatser, erbjudande om olika typer av omställningsåtgärder/aktiviteter däribland verktygslådan samt löpande personalavveckling
parallellt med stegvis personalomflyttning.
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1. Inledning
I denna rapport ligger fokus på ett omställningsarbete inom ett verkstadsindustriföretag. Omställningsarbetet genomfördes för att anpassa verksamheten
till den minskande orderingången som följdes av lägre produktionsvolymer,
vikande lönsamhet och övertalighet av såväl kollektivanställda som tjänstemän.
För att hantera den tilltagande övertaligheten i företaget varslades 350 verkstadsanställda om uppsägning i januari 2006. Av de 350 som fick lämna företaget
träffade cirka 200 anställda individuella uppgörelser med arbetsgivaren, medan
146 blev uppsagda. I samband med varslet omskolade också arbetsgivaren
ungefär 100 anställda till bristyrken i företaget.
Omställningsarbete är ett samlingsnamn för de strategier, metoder och resurser
en arbetsgivare använder för att underlätta individers omställning när risken för
övertalighet är överhängande (Juhlin, Sundström & Tengblad, 2002). Juhlin et al
(2002) menar att omställningsarbeten genomförs för att öka anställdas möjligheter att fatta de nödvändiga beslut som krävs för en framtida arbets- och yrkesmässig förändring. Omställningsarbeten kan å ena sidan ge upphov till en frivillig rörlighet där individer själva byter arbetsplats eller arbetsgivare. När
individers byten diskuteras fokuseras ofta individers benägenhet, dvs förmåga
och vilja till rörlighet (Furåker, 2004). För en del individer kan byten av arbetsplats eller arbetsgivare vara en avvägning mellan om de kan respektive vill röra
på sig. Individers benägenhet till rörlighet påverkas också av demografiska
faktorer, t ex kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå men även av yrkesposition
och löneutveckling (Ds 2000:49; Rundblad, 1964). Å andra sidan kan omställningsarbeten orsaka en mer påtvingad rörlighet som leder till att individer
friställs och tvingas över till andra yrken eller näringsgrenar eller vidareutbildningar eller till arbetslöshet (Edström & Sabel, 2005; Ds 2002:47). En mer
påtvingad rörlighet uppfattas dock mer som ett individ- än strukturproblem
(Bäckström, 2005). Idag finns en otalig mängd omställningsavtal och leverantörer av omställningsprogram som erbjuds som förmån till arbetstagare som
riskerar att bli eller har blivit uppsagda. Individen förväntas dock själv ansvara
för sin anställningsbarhet genom anpassning och utveckling av kompetens som
är användbar på arbetsmarknaden utanför företaget (jfr Benson, 2008).
För företag är omställningar ofta av strategisk betydelse för omstrukturering av
verksamhetens omfattning, inriktning, organisering och bemanning (Edström
och Sabel, 2005). Omställningar påverkar företags interna såväl som externa
rörlighet. Å ena sidan är det problem om företag måste behålla personal som inte
längre kan sysselsättas på ett meningsfullt sätt. Å andra sidan är det problem om
1

företag inte kan få tag på personal som behövs eller förlorar en alltför stor andel
av personalen som kompetensutvecklats (Furåker, 2004). Denna typ av rörlighet
handlar om kompetensförsörjning, dvs att i möjligaste mån finna en balans
mellan att skaffa, behålla, underhålla, utveckla, sprida och avveckla kompetens i
organisationer (Axelsson, 1996). Företags behov av rörlighet är dessutom
situationsberoende av t ex regionala och lokala förutsättningar, kunder och
marknader (Ds 2000:49). För vissa företag är en viss grad av rörlighet helt
nödvändig, medan det för andra är önskvärt med mindre personalrörlighet för att
systematiskt utnyttja och utveckla befintlig kompetens. När det gäller omställningar kan det paradoxalt nog finnas behov av att både avveckla kompetens,
men även att utveckla kompetens för att öka såväl vertikal som horisontell
rörlighet inom företag. Hur omställningsarbeten hanteras av arbetsgivare, uppmärksammas och värderas i allt högre grad av olika intressenter, t ex kunder och
arbetssökande (Edström och Sabel, 2005). För många företag handlar det om,
trots rådande omständigheter, att genomföra ett omställningsarbete på ett så
acceptabelt sätt som möjligt för att bevara företagets image som attraktiv arbetsgivare och att hjälpa anställda vidare arbets- och yrkesmässigt.

Syfte
Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga och bidra till en ökad förståelse
för omställningsarbetet i det studerade verkstadsindustriföretaget och individers1
benägenhet att under dessa omständigheter bryta upp från arbetet, yrket eller
arbetsplatsen och söka sig vidare arbets- och yrkesmässigt. Följande mer
specifika frågeställningar har formulerats:
1. Hur beskriver och uppfattar aktörerna som agerar i omställningsarbetet
omställningsarbetets organisering, genomförande och åtgärder?
2. Hur uppfattar individerna omställningsarbetets genomförande och åtgärder
samt deras valmöjligheter?
3. Hur har individernas arbete eller sysselsättning förändrats genom och/eller
efter omställningsarbetet, samt vilket utfall har omställningsarbetet haft för
individernas benägenhet att röra sig inom eller från företaget i syfte att förändra den arbets- och yrkesmässiga situationen.
Omställningsarbetet som är i fokus initierades hösten 2004 och fortsatte gradvis
under 2005 och trappades upp med varsel om uppsägning i början av 2006.
Omställningsarbetet pågick därefter under 2007 och 2008.
1

Med ’individer’ avses i denna rapport både nuvarande och tidigare anställda i det studerade
företaget.
2

2. Projektets uppläggning och genomförande
Det studerade omställningsarbetet på verkstadsindustriföretaget är ett delprojekt
inom klusterprojektet Horisontell och vertikal rörlighet, genus och ledarskap
inom HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet (se
liu.se/helix). Forsknings- och utvecklingsprojektet är upplagt efter en interaktiv,
gemensam kunskapsbildande forskningsansats. Det innebär att projektet har
genomförts i dialog med aktörerna i partnerskapet som agerade i omställningsarbetet: arbetsgivaren, fackförbundet IF Metall, Trygghetsrådet (TRR), Trygghetsrådet AB (TRR AB)2, Resurstorget (RT), Industrikompetens (IK) och
Kommunen (K). Forskningsprocessen kopplades till företagets praktiska verksamhet för att praktikerna och forskarna gemensamt skulle lära, förstå, och
forma alternativa handlingsstrategier i det pågående forskningsarbetet (Aagaard
Nielsen och Svensson, 2006). I forskningsarbetet fanns dock en tydlig arbetsfördelning, vilket innebar att ansvaret för att välja handlingslinje och genomföra
utvecklingsåtgärder i företaget var en primär uppgift för företagets företrädare
och inte forskarna. I tabell 1 sammanfattas aktiviteter och datainsamlingar som
genomförts i forskningsprojektet över tid.
Tabell 1. Sammanställning av olika aktiviteter i projektet och datainsamlingstillfällen.
Tid
Okt 2005 –
juni 2006

Aktivitet
Kartläggning som baseras på intervjuer (n=9) genomförda med aktörerna
från partnerskapet som agerar i omställningsarbetet.

Sep 2006

Återkoppling av intervjuresultatet till aktörer från samrådsgruppen.
Sammanställning av diskussionerna vid återkopplingstillfället.

April 2007

Möte med aktörerna där syftet var att gemensamt identifiera fortsatt
forsknings- och utvecklingsfokus vad gäller omställningsarbetet på företaget.

Våren 2007

Planering och uppläggning av intervjustudien med verkstadsanställda.
Ytterligare information om omställningsarbetet har inhämtats genom intervju
med en arbetsgivarrepresentant/ personalchef (n=1).

Våren 2008

Genomförande av intervjuer med individer (n=20), varav 5 som erbjöds
kompetensutveckling av arbetsgivaren, 8 som träffade individuella
uppgörelser med arbetsgivaren och 7 som blev uppsagda.

Maj 2009

Återkoppling av intervjuresultatet och rapportskrivning.

2

TRR AB heter numera Startkraft AB. TRR AB var ett helägt dotterbolag till Trygghetsrådet
(TRR). TRR AB arbetade gentemot LO-kollektivet i jämförelse med TRR som arbetar
gentemot tjänstemän.
3

Forskningsarbetet inleddes med en kartläggning som baseras på nio intervjuer
med aktörer, vilka flertalet agerade i omställningsarbetet. Förutom de sju
aktörerna som nämns ovan har ytterligare två aktörsintervjuer genomförts, den
ena med en företrädare för Länsarbetsnämnden, den andra med en företrädare
för SIF3. Kartläggningen syftade till att belysa hur själva omställningsarbetet
organiserats och genomförts, hur aktörerna samverkat och vilka omställningsåtgärder som erbjudits anställda4. Sammanställningen av kartläggningen låg
sedan till grund för en dataåterföring till aktörerna vid ett diskussionsmöte.
Kartläggningen och efterföljande diskussion låg sedan i sin tur till grund för en
gemensam identifiering av ett fortsatt forsknings- och utvecklingsfokus i
projektet. Det som identifierades som intressant av omställningsarbetets aktörer
och forskaren var att vidare studera vad som hänt individer som på olika sätt
kommit i kontakt med omställningsarbetet och dess olika åtgärder. Efter denna
prioritering genomfördes ytterligare en intervju med personalchefen som bildade
underlag för planering av intervjustudien.
Urvalet av individer var viktigt då de ungefär 350 som varslades och fick lämna
företaget varit med om olika omställningsåtgärder. Cirka 200 träffade individuella uppgörelser med arbetsgivaren, medan 146 sades upp. Anställda som
träffade uppgörelser kunde lämna företaget direkt med ett antal extra månadslöner eller andra ekonomiska förmåner. De förbrukade samtidigt rätten till
återanställning i företaget.
För de som blev uppsagda varierade uppsägningstiden då avvecklingen av vissa
delar av verksamheten skulle ske över två år. Den som blev uppsagd kunde
lämna företaget direkt eller vara kvar uppsägningstiden ut. Under omställningsarbetet återanställde dock företaget personer som sagts upp. Förutom de som
lämnade företaget omskolades parallellt cirka 100 anställda till nya yrken i
företagets interna omskolningsprogram. Ur dessa tre urvalsgrupper: omskolning,
individuell uppgörelse och uppsägning valdes totalt 20 individer ut för intervju,
se tabell 2.
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SIF kallas numera Unionen.
En del av kartläggningen rörde även hur aktörerna uppfattade rörlighet och dess nytta
generellt och specifikt i företaget. Dessa svar är inte explicit med i resultatredovisningen.
4
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Tabell 2. Översikt av fördelning över antal intervjupersoner som deltog i olika
omställningsåtgärder.
RÖRELSE INOM

OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER

ELLER FRÅN
FÖRETAGET

Kvar på företaget

Omskolning

Individuell uppgörelse

Uppsägning

Annat yrke (5)

-

Återanställd (4)

Pension (2)
Studier (3)
Lämnat företaget
Annan arbetsgivare (3)
Studier (2)
Startat eget (1)
* Siffrorna inom parantes anger antal intervjupersoner i respektive omställningsåtgärdsgrupp.

Av tabell 2 framgår att av de 20 individer som intervjuats är det fem som
omskolats till nytt yrke, och via intern omflyttning fått en annan arbetsplats i
företaget. Åtta individer har träffat individuella uppgörelser med arbetsgivaren
och lämnat företaget med ett avgångsvederlag. Två har lämnat företaget för
pensionering, tre har gått till annan arbetsgivare, två har börjat studera och en
har startat eget företag. Av de sju intervjupersoner som blev uppsagda har fyra
personer sagts upp och anställts av annan arbetsgivare, men väl där har de fått
erbjudande om återanställning på företaget – som de tackade ”ja” till. De är
således tillbaka på företaget och till samma jobb som när de lämnade företaget.
Tre av intervjupersonerna som sades upp har börjat studera på universitet. Av de
totalt 20 individerna som intervjuats är fem kvinnor och femton män.
Intervjuerna med aktörerna och individerna kan beskrivas som semistrukturerade då de utgått från en viss struktur och särskilt utvalda teman som följts upp
och fördjupats under intervjuns gång (se intervjuguiderna bilaga 1 och bilaga 2).
Intervjuomgången med aktörerna respektive individerna har genomförts av två
olika forskare. Den sista intervjuomgången genomfördes av rapportens författare. Varje intervju tog mellan 45 och 75 minuter. Intervjuerna har tagits upp
på ljudfil, och sedan transkriberats i sin helhet så ordagrant som möjligt. Dessa
intervjuutskrifter är grunden för analysen. Analysen har genomförts i två steg.
Analysarbetet började med att samtliga intervjuutskrifter lästes igenom ett flertal
gånger för att få en helhetsbild av intervjumaterialet och information om detaljer
och förhållanden relaterade till omställningsarbetet. I det andra steget analyserades aktörerna som agerade i omställningsarbetet som en grupp och individerna som en annan grupp. I de innehållsliga bearbetningarna och analyserna har
mönster som framstår som likheter och skillnader sökts mellan omställningsarbetets aktörer, respektive mellan de tre urvalsgrupperna av individer: omskolade, de som träffat individuella uppgörelser och uppsagda. Det innehållsliga
analysarbetet har varit en process som växlat mellan kategorisering av data och
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tolkning av de framträdande mönstren i empirin, dvs gemensamma, men också
särskiljande drag mellan aktörerna respektive individerna.
Resultaten har valts att redovisas fortlöpande i texten med hjälp av citat som får
illustrera speciella svar och detaljer. Efter varje citat har den organisation
aktören företräder, eller speciella koder i form av en bokstav för individerna
angetts för att visa att det inte är bara en aktör eller verkstadsanställd som blivit
citerad, utan att alla i någon eller flera frågor har fått göra sina ”röster hörda”.
När det gäller kodningen har individer som omskolats fått bokstäverna A–E, de
som träffat individuella uppgörelser F–M och uppsagda N–T.

6

3. Omställning av verksamheten
Företaget har genomfört flera omstruktureringar för att anpassa verksamheten
till en i princip halverad produktionsvolym, en förändrad produktionsinriktning
och en teknikutveckling som är mindre personalkrävande. För att hantera övertaligheten bland verkstadsanställda utarbetade och organiserade företaget tillsammans med andra aktörer ett särskilt omställningsarbete. I detta kapitel
beskrivs omställningsarbetets organisering och genomförande, aktörernas samverkan samt omställningsåtgärderna som erbjöds anställda som varslats.

Organisering och samverkan
Omställningsarbetets organisering baseras på en samverkan mellan aktörerna
som agerar i omställningsarbetet: arbetsgivaren (AG), fackförbundet IF Metall
(M), Trygghetsrådet (TRR), Trygghetsrådet AB (TRR AB), Resurstorget (RT),
Industrikompetens (IK), Kommunen (K), och Länsarbetsnämnden (LAN).
Denna samverkan uppfattar aktörerna är unik för att på det sätt de samarbetar
brukar inte alls förekomma vid omställningar. Trygghetsrådets företrädare säger:
Det är ju nytt för Trygghetsrådet att jobba på det sättet, det är unikt i Trygghetsrådet. Och då har ju vi funnits i trettio år så för min del så är det väldigt spännande
att personligen få vara med i sådana här konstellation. /…/ Jag tror att det är
ganska unikt över huvudtaget med den här typen av samarbete. Jag känner inte
personligen till något sådant fall. (TRR)

Samtliga intervjuade aktörer menar att de har olika roller: huvud- respektive bieller stödroller. Det finns även en s.k. inre respektive yttre krets av samverkande
aktörer i förhållande till omställningsarbetet, vilket illustreras av figur 1.
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Figur 1. Bild av omställningsarbetets organisering baserad på aktörernas beskrivningar.

Aktörerna beskriver att arbetsgivaren tillsammans med fackförbundet IF Metall
har det yttersta ansvaret och är de styrande i omställningsarbetet – de har så att
säga huvudrollerna i omställningsarbetet. Arbetsformerna i omställningsarbetet
är dock inte formaliserade, dvs med en formell styrgrupp, utan arbetsgivaren och
facket har informellt kommit överens om hur de ska samarbeta.
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Dom två huvudaktörerna är ju [företaget] som arbetsgivare och metallklubben
med sina medlemmar. Industrikompetens, Trygghetsrådet, LO är ju någon form av
verktyg i sammanhanget, och även kommunen givetvis, jag tillhör den gruppen
(K)
Det finns en styrgrupp, så det är företaget och facket som styr hela projektet, så
då. Det är dom som kollar hela tiden vad vi gör om det ska ändras inriktning och
så på vårat sätt att jobba. (RT)

När över hundra anställda varslas är det brukligt enligt aktörerna att tillsätta en
formell samrådsgrupp. I den samrådsgrupp som utsetts på företaget ingår arbetsgivaren (AG), IF Metall (M), Länsarbetsnämnden (LAN), Kommunen (K),
Trygghetsrådet (TRR), Resurstorget (RT) och Industrikompetens (IK). Att dessa
aktörer sitter vid samma bord har inte hänt förut enligt fackets företrädare:
Det är en ny situation men titta bara på det här samrådsgruppsmötet som var nu i
förra veckan här då med LAN, Kommunen, Arbetsförmedlingen, TRR,
Resurstorget, Företaget och vi. Det har ju aldrig hänt förut att vi har suttit vid
samma bord över huvudtaget då. Utan det har varit företaget, vi och från
länsarbetsnämnden i princip som har varit den här samrådsgruppen (M)

Aktörerna berättar att i samrådsgruppen informerar de varandra om vad som
händer, stämmer av läget, diskuterar stödåtgärder och behandlar finansiella
frågor. Länsarbetsnämndens och Kommunens uppgift är enligt några av de
andra aktörerna att skaka fram pengar, medan arbetsgivaren och fackets uppgift
är att söka TSL-medel5 för att Trygghetsrådet AB och Resurstorget ska kunna
leverera omställningsstöd. Det är länsarbetsdirektören som har ordförandeskapet
i denna grupp:
Det är vi då som har ordförandeskapet genom samrådsgrupp länsarbetsnämnden
och sedan är det arbetsgivarens företrädare på personalsidan, och sedan är det de
fackliga organisationerna och sedan är Kommunen, Länsstyrelsen… och
trygghetsrådet TSL som ingår. /…/ Vi har haft rollen av att vara ordförande i den
samrådsgruppen men när det har gällt de mer informella överläggningarna så har
det varit att försöka hitta på vilket sätt kan vi komplettera. Alltså oftast så har vi
diskuterat då eventuella insatser i arbetsmarknadsutbildning och personella
resurser från Arbetsförmedlingen för att hjälpa till med att informera om framtida
behov på arbetsmarknaden (LAN)

5

TSL är en förkortning av Trygghetsfonden Svenskt näringsliv LO. TSL är ett omställningsavtal som reglerar hur omställningar ska gå till inklusive de fackliga organisationernas (LO)
inflytande. Enligt avtalet är ersättningen 19 000 kr för varje uppsagd. För mer detaljerad
information om omställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO se t ex Bäckström,
2005.
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När det är större varsel med mera än hundra personer så vill vi ha en samrådsgrupp och där ska då länsarbetsdirektören vara omfattande sedan är ju företaget,
fackliga och kommun o.s.v. är med, där informerar man varandra vad händer i
stort. (IK)

Av figur 1 framgår även att leverantörerna av omställningsstöd: Trygghetsrådet
AB (TRR AB), Resurstorget (RT) och Industrikompetens (IK) bildar ytterligare
en grupp. Samarbetet i denna grupp sker som leverantörerna beskriver på två
nivåer, i två olika gruppkonstellationer: en projektägargrupp och en operativ
grupp.
Vi har också då en struktur kring det här, vi har pratat om projektägargrupp, där
det är jag, xxx från Industrikompetens och xxx Resurstorget, vi är ägargrupp.
Sedan har vi en operativ grupp som är de som ska vara projektledare så
småningom, som redan har klivit in i rollen, det är xxx från oss och xxx från
Resurstorget och xxx från Industrikompetens. Och det kan jag säga nu, de senaste
veckorna, är det de som blivit mer aktiva, när det närmar sig ett operativt arbete.
(TRR AB)

De tre leverantörerna av omställningsstöd menar att de äger gemensamt detta
projekt eller omställningsarbete. Det gemensamma målet är att leverera och
praktiskt utföra olika typer av omställningsstöd. Planering och samordning av
omställningsåtgärderna sker i projektägargruppen. Den operativa gruppen och
dess projektledare arbetar mer aktivt med konkreta stödåtgärder. Samarbetet
mellan framför allt Trygghetsrådet AB och Resurstorget beskrivs som ”tight”
kring coachningen, medan Industrikompetens’ uppgift snarare är att aktivt söka
upp industrijobb.
Det handlar ju mycket om samarbete som Industrikompetens har ju sina kontakter
ut mot tillverkningsindustrin och verkstadsindustrin, och det är ju också en viktig
del i projektet för att det ska lyckas. Och sen kommer vi in med våra coacher som
har stor kompetens och erfarenhet att jobba med sådant här. /…/ TRR och
Resurstorget jobbar extremt tight. Så xxx och jag är projektledare och vi jobbar ju
tillsammans och bestämmer tillsammans och coacherna jobbar tillsammans
oberoende av vilket företag. (RT)
Men vi samarbetar så det är ju inga problem utan det är väldigt bra, både med
Resurstorget och så att vi kompletterar ju varandra för vi coachar inte någonting
utan bara försöker hitta sysselsättning. /…/ det är ju olika inslag vi gör då så att
samarbetet är ju väldigt bra, det är som sagt vad både Resurstorget och
Trygghetsrådet, dom coachar ju så att säga de är lite mer åt kuratorhållet (IK)

Som även framgår av figur 1 är det styrgruppen, samrådsgruppen och leverantörsgruppen som ingår i omställningsarbetets sk inre krets. Den inre kretsen
består av de aktörer, alltså de flesta aktörer som intervjuats, som är direkt
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involverade i omställningsarbetet. Den yttre kretsen utgörs av andra externa
aktörer, t ex Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), andra fackliga
organisationer t ex SIF, men även Almi och Nyföretagarcentrum, Kunskapstorget (i kommunen) och privata utbildningsorganisationer. De intervjuade
aktörerna beskriver att samarbetet med de externa aktörerna är en nödvändighet
förutsättning för omställningsarbetets genomförande:
Vi är jätteberoende av den yttre kretsen här och det är ju därför som, vi har ju fått
stöd och uppbackning från även arbetsförmedlingen men det är bara det att där
kan man t ex önska ännu mer och det är ju bara ett uttryck för hur beroende vi är
av dom. Och de andra parterna då som finns runt omkring. (TRR)

Aktörerna menar att samarbetet med de externa aktörerna för det mesta fungerat
bra. Samtidigt finns en viss besvikelse på samarbetet med Arbetsförmedlingen.
I vissa hänseenden så har det fungerat jättebra i vissa frågor och samarbeten kring
och ibland så har det varit problematiskt /…/ det enda som jag kan se med
omställningsarbetet både på [företaget] och över huvudtaget, det är det här med
arbetsförmedlingen som jag tycker är lite sorgligt för att dom jobbar på det sättet
att folk ska vara helst arbetslösa i minst hundra dagar för att dom ska hjälpa till,
och våra coacher gör ju grundliga kartläggningar, dom gör handlingsplaner och tar
reda på exakt vad personen vill ha och det finns väldigt genomarbetad plan när
dom väl kontaktar arbetsförmedlingen och sen tar det så pass lång tid och dom blir
nästan stoppade ibland för att dom inte är arbetslösa men alla vet att den här
riskerar att bli arbetslös eller uppsagd från sitt jobb, den kommer att bli uppsagd
om en månad här och då vill inte arbetsförmedlingen gå in och betala en
arbetsmarknadsutbildning (RT)

När det gäller arbetsmarknadsutbildningar finns det enligt länsarbetsdirektören
vissa ekonomiska förväntningar som är omöjliga att infria av Arbetsförmedlingen för de saknar befogenheter som de andra aktörerna tror att de har. Länsarbetsdirektören understryker dock att Arbetsförmedlingen kan bistå coacherna,
t ex genom att stötta coacherna i deras stöttning av arbetssökande.
Vad är det då som aktörerna framhåller som framgångsrikt i detta omställningsarbete? Det är framför allt tre villkor som återkommer i aktörernas intervjusvar
som verkar lagt grunden för det framgångsrika samarbetet. Det första villkoret är
att arbetsgivaren och facket i mycket god tid innan varselförhandlingarnas
början bjöd in de andra aktörerna till diskussioner. Detta förfarande beskrivs
som något utöver det vanliga i förberedelsefasen av ett omställningsarbete, men
som uppfattas som oerhört positivt av de andra aktörerna. Detta lade också
enligt aktörerna en god grund för samarbetet för att de lärde känna varandra och
blev mer samspelta, likaså ökade deras beredskap inför omställningsarbetet.
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Om jag säger så här att dom har varit ute i god tid alltså på tid är alltid ett
diskutabelt begrepp eller värderingsbegrepp, men som jag uppfattar det eftersom
vi redan kom med förra hösten.. inte nu i höstas utan hösten 2004 blev jag
kontaktad och mycket, mycket ovanligt och mycket, mycket positivt. Det var ett
stort glädjeämne för oss att man började ta kontakter då även om de var lite mer
informella då. Vilket har gjort att vi inom kommunen då även har haft det här i
bakhuvudet som jobbar ganska långsiktigt med frågor i kring allt, budgetar och
hela den här biten och har kunnat ha den här beredskapen även om vi inte har
vetat exakt när det har kommit även om man givetvis pratade om ett
tidsperspektiv. Och det visar sig att det ungefär i det stora hela har stämt ganska
bra, lite förseningar blir det alltid men som är rimligt i alla fall. (K)
Det har varit en lång process bakom där man har bestämt sig för att, om vi säger
så här, den dagen som de bestämde att vi skulle vara leverantör tillsammans med
Resurstorget, det var alltså i juni nu i år [2005] och då var inte ens förhandlingarna påbörjade, så det var ett ovanligt läge. /…/ alltså vi har ju pratat mycket med
Metall, med personalavdelningen, alltså mer utifrån vad är det vi vill åstadkomma,
vad ska det här ge för någonting, Industrikompetens är en part i det här. Så jag
menar vi har haft många möten innan vi ens har kommit till egentligen att sätta
igång omställningsarbetet. (TRR AB)

Det andra villkoret är att aktörernas kollektiva styrkor i form av kompetens och
kontaktnät kraftsamlats och därmed har ett bättre resursnyttjande kunnat uppnås
och inte minst har dubbelarbete undvikits. Exempelvis nämner Trygghetsrådet
AB och Resurstorget att de kompletterar varandra och styrkorna kan utnyttjas i
omställningsarbetet.
Det var ett sådant stort omställningsuppdrag det här så dom [TRR AB] och vi, två
leverantörer som gick in och samarbeta för att vi hade styrkor som kunde
komplettera varandra. /…/ sen är det en tredje part i det här projektet och det är
Industrikompetens också och dom ville företaget och facket ha med också på
grund av hela deras kontaktnät ut mot industrin. (RT)

Kraftsamlingen har enligt aktörerna medfört att de har ett bredare perspektiv på
omställningsarbetet och inte bara har ”ögonen på” det egna intresset. Den har
också bidragit till minskad konkurrens för det gemensamma målet som
eftersträvas är att få omställningsarbetet att flyta så smidigt som möjligt och
inom rimlig tid hjälpa anställda till nytt jobb eller annan sysselsättning.
Det tredje villkoret är enligt aktörerna den kontinuerliga dialogen, de täta
mötena och den gemensamma problemhantering de haft under omställningsarbetets genomförande.
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Jag tror att det är dialogen. Vi har skapat ett forum för att kunna ha en dialog.
Alltså det handlar alltid om hur människor pratar eller inte pratar med varandra,
det är det som ger möjligheter och det är det som ger hinder. Att vi är olika parter,
men kanske inte olika egentligen, har pratat med varandra. Våra agendor ser helt
olika ut men det här är vårt gemensamma, det gäller att prata ihop sig. Så det
tycker jag har varit bra, att skapa goda relationer, förtroenden. (TRR AB)
Och respekt för varandra och varandras åsikter, alltså det är på något vis ligger i
våra grundläggande värderingar. Och … på det sättet började ju det här då att föra
informella diskussioner för att vi ska förstå vad vi har för problem. Och så det går
ju i en god anda, den typen av diskussioner. (AG)
Helheten att vi får den här dialogen, det här samförståndet, att man sitter ner och
pratar med varandra här och med gemensamma krafter att vi kan gå åt rätt håll.
(M)

Aktörerna menar att ”prata” varit en viktig förutsättning för skapandet av goda
relationer, respekt, förtroende och samförstånd för att tillgodose individuella
lösningar och anpassning av omställningsåtgärderna och olika aktiviteter.
Omställningsåtgärder – aktiviteter
Omställningsåtgärderna omfattar den uppsättning av olika aktiviteter som
använts. Aktiviteterna bestod av en bred repertoar och utgick från individens
personliga förutsättningar och behov av stöd och från arbetsgivarens behov av
att vara en attraktiv arbetsgivare såväl som från behov av att behålla kompetent
arbetskraft på den lokala arbetsmarknaden i regionen. De aktiviteter som
erbjudits individerna är: verktygslådan, omskolning, coachning, jobbsökande
och matchning samt kontinuerlig systematisk information.

Verktygslådan

Arbetsgivaren beskriver att denne i stor utsträckning försökt lösa övertalighetsproblematiken genom frivilliga uppgörelser med anställda som under vissa
villkor valt att sluta, och lämna företaget. Ett mer traditionellt omställningsförfarande – lägga varsel, turordningsförhandla och sedan säga upp, har också
använts men inte i lika stor utsträckning.
För att hantera hela den här övertaligheten kan vi säga, det är ett omställningsarbete som då innefattar alltifrån att hantera verktygslådan med frivilliga
uppgörelser till en mer traditionell förhandling och en turordning så att säga. (AG)

Drygt 200 anställda har enligt arbetsgivaren frivilligt sökt en individuell
uppgörelse inom ramen för den så kallade ”verktygslådan”. Verktygslådan
består av fyra olika erbjudanden, nämligen:
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Stöd för att Starta-Eget
Jobb på bemanningsföretaget Industrikompetens
Omskolning via kommunen
Ekonomiska uppgörelser (avgångsvederlag)
Dessa aktiviteter har tidigare inte erbjudits anställda vid omställningar i företaget. Stöd för att Starta-Eget har erbjudits anställda via projektet Nybyggarna
som är ett samarbete mellan bl a Almi, Nyföretagarcentrum och Inkubator.
Inkubator är placerad på företaget för att hjälpa anställda som startar eget. De
som erbjöds att jobba på bemanningsföretaget Industrikompetens har fått hjälp
att söka nytt jobb (se vidare nedan). Anställda har också erbjudits omskolning
via kommunen av dess vuxenutbildning eller privata utbildningsorganisationer.
Slutligen har anställda erbjudits olika fördelaktiga ekonomiska uppgörelser om
de av personliga skäl valt att frivilligt lämna företaget. Arbetsgivaren är
tämligen övertygad om att de flesta som valt en frivillig uppgörelse tyckt att det
varit bra att bli erbjuden en sådan möjlighet.
Det är ju annorlunda, helt annorlunda mot vad vi har gjort tidigare. Och jag
känner mig övertygad om att de allra flesta tycker att det här är ett bra sätt.
Faktiskt även de som drabbas för det innebär ju att vi går ju ut och pratar med
individen och säger att ”Du det här jobbet som du har idag, det kommer att
försvinna, det kommer inte att vara kvar. Och det innebär att vi har jättesvårt att
hitta något nytt jobb åt dig inom företaget. Men du kan välja på att antingen
frivilligt sluta eller också sitter du kvar och då får vi se vad vi kommer att kunna
hitta för någonting men vi vet inte idag vad det är för någonting utan de här
möjligheterna finns” (AG)

Företrädarna för de fackliga organisationerna är dock kritiska till företagets som
de kallar ”verktygslådeuppgörelse”. De understryker att ”lådan” som arbetsgivaren erbjudit inte är ett förhandlingsresultat:
Företaget kom ju också i ganska tidigt skede med den här verktygslådan och
presenterade den för oss. Och vi var lite tveksamma hur vi skulle ställa oss till det
här för att vi måste liksom vara medveten i det förhandlingsarbete som vi är inne i
nu så är ju verktygslådan då… ett verktyg till förhandlingsdel och utav den
anledningen så sa vi inte ja till att vi var med på den här verktygslådan. Vi sa att
som så vi har ingenting emot att företaget använder sig av verktygslådan men det
är alltså inte ett förhandlingsresultat utan det är ensidigt från företaget då att man
går ut och erbjuder det här. Att vi kände då att vi måste ha ett spelrum för att sätta
oss vid förhandlingsbordet vad vi ska begära och inte begära. Så att det var
egentligen det alternativet som gjorde att vi på den gamla linjen stod och tittade på
olika idéer och förslag om hur vi skulle hantera det här. (M)
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De fackliga organisationerna är kritiska till att de anställda frivilligt fått söka sig
till arbetsgivarens erbjudande eller självmant fått säga upp sig. En annan kritik
de ger är att arbetsgivaren erbjudit vissa anställda en verktygslådeuppgörelse,
medan andra inte alls erbjudits denna möjlighet. Likaså är fackförbunden
kritiska till att arbetsgivaren övertygat anställda att de inte blir uppsagda utan
frivilligt slutar och lämnar företaget med förmånliga ekonomiska uppgörelser.
Det som inte jag är nöjd med det är ju det att företaget har gjort det här riktat, dom
har valt ut vilka personer dom vill erbjuda det här. /…/ Men så därför har dom på
[företaget] i princip valt att peka ut vilka som, du och du och du är erbjuden här
men du får absolut inte, du får gärna säga upp dig men du får inte det här
erbjudandet. /…/ Sen har man då köpt ut alla andra som egentligen skulle blivit
uppsagda också, men dom syns ju inte. Så det är lite PR mässigt mycket bättre då.
(SIF)

Trots de fackliga organisationernas kritik och tveksamhet till verktygslådeuppgörelsen är de förvånade över att verktygslådan faktiskt fungerat, samt
överraskade av hur pass många av de anställda som nyttjat denna möjlighet.
Och jag var väl väldigt tveksam till om det där skulle fungera men det har det
gjort konstigt nog (SIF)
Nu ska jag säga det att jag är faktiskt förvånad över numerären som har anammat
det här och vi ser att det är inte slut än utan den här lådan är fortfarande öppen och
ett erbjudande ligger fortfarande kvar. Men ska jag gissa någonting så ja, jag
trodde inte att vi skulle få över hundra alltså absolut inte, nu är vi uppe kanske i
170 stycken här, som då har tagit den här möjligheten. (M)

Sammanlagt var det 200 anställda som träffade en individuell uppgörelse, och
därmed accepterade arbetsgivarens verktygslådeerbjudande.

Omskolning och intern omflyttning

Förutom erbjudanden om verktygslådeuppgörelser omskolade arbetsgivaren
cirka 100 anställda till andra yrke och parallellt genomfördes interna omflyttningar i företaget. Arbetsgivaren beskriver att omskolningsarbetat skedde
systematiskt. Först identifierade de anställda med kort anställningstid i verksamhetsområden där sysselsättningen minskade. Därefter sade de upp dessa
anställda enligt turordningsreglerna, samtidigt omskolades anställda med längre
anställningstid för att kunna förflyttas till andra jobb och bristyrken i företaget.
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Den här omställningen handlar inte bara om uppsägningar utan de är mycket
omskolningar och omflyttningar internt också. Och det innebär ju också en
förändring för medarbetarna som inte alltid är positiv /../ om man inte kommer
överens om någonting annat så gäller ju sist in först ut enligt lagen, och det
innebär ju då att vi har en skyldighet att så långt som möjligt försöka att leva efter
vad de säger då, naturligtvis, och för att kunna göra det så behöver vi då områden
där vi vet att sysselsättningen går ner, så behöver vi omskola de människorna för
att kunna ta jobb där vi har folk med kort anställningstid, alltså det omställningsarbetet har vi hållit på med ett tag och det finns väldigt goda exempel på hur man
kan jobba med det alltså, och har gjort det på ett alldeles strålande sätt. Och det
tror jag också att vi kan slå oss lite för bröstet och säga att det här har vi gjort lite
mer systematiskt än vad vi någonsin har gjort tidigare. (AG)

Arbetsgivaren understryker att trots jobben försvann i verksamheten var det
svårt att övertyga anställda med långa anställningstider till omskolning och
omflyttning i företaget när andra sades upp.
Och det där är en grannlaga uppgift för det första så ska man få övertyga dem som
har varit länge att de ska byta jobb, att de skola in sig på något helt nytt, och sedan
även om man inte säger det rent ut så innebär det ju att den som tar emot den här
sedan och som så småningom ska ersättas, de vet ju att jag kommer inte att få vara
kvar här. Även om vi inte har kommit så långt så att vi har börjat säga upp folk så
förstår man ju om det är någon som ska börja skolas in på det jobbet varför då. Så
alltså det där är ju en rätt knepig process att hålla på med. Men det tycker jag att vi
har gjort bra, väldigt bra. (AG)

Vid en tillbakablick anser arbetsgivaren att under rådande omständigheter har
situationen hanterats väldigt bra.

Coachning

En central omställningsåtgärd har varit att erbjuda anställda som träffat
individuella uppgörelser och uppsagda en personlig coach. Det bestämdes tidigt
att Trygghetsrådet AB och Resurstorget skulle ”coacha” anställda under omställningsprocessen. Enligt facket är det en nyhet i företaget att använda extern
hjälp och coachning som verktyg för att stödja anställda som väljer eller tvingas
lämna företaget.
Men vi bestämde på ett ganska tidigt stadium att vi skulle använda TRR och
Resurstorget här då för att stötta de som blir drabbade. Och det är som sagt, det är
första gången som vi har gjort så överhuvudtaget, aldrig skett tidigare utan vi
jobbar i princip själva då. (M)
Ungefär hälften av dom som vi jobbar med, det är dom som är uppsagda och
hälften av dom vi jobbar med dom har gjort en egen uppgörelse med företaget
d.v.s. dom har inte blivit uppsagda på ett formellt sätt utan dom har själva satt sig
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vid förhandlingsbordet och kommit överens med arbetsgivaren om olika villkor
som gör att dom väljer att sluta då. Och det är en viss skillnad ändå, för det ser lite
olika ut. Men vi i programmet alltså vi jobbar med dom precis likadant men det
alltså från kunden så kommer det från [företaget] så kommer det två olika grupper
(TRR)

Tre coacher är från Trygghetsrådet AB och tre från Resurstorget. Varje coach
hanterar ett 20-tal personer åt gången. En anställd eller uppsagd får en personlig
coach som denne träffar vid ett flertal gånger under omställningsprocessen.
En deltagare får en coach och då är det den coachen som deltagaren träffar under
hela omställningsprocessen. Så att det är inte så att man byter coacher och
deltagare och sådana saker utan man har samma deltagare hela tiden. /…/
coacherna dom uppfattas som väldigt, väldigt bra att dom har fått det här stödet,
för omställningsstödet är ju nytt, det är ju bara ett och ett halvt år gammalt det då,
att dom just kan få hjälp med coachning och det finns jobb och dom får hjälp hela
tiden, dom har alltid någon att fråga om det är någonting som dyker upp (RT)

Resurstorget och Trygghetsrådet AB menar att de erbjuder det stöd och den
hjälp individen behöver som skapar trygghet. De konkreta åtgärder som
coacherna tillhandahåller är samtal, granskar individens bakgrund med avseende
på erfarenheter och kompetens och noterar individens arbetsönskemål.
Coacherna gör också tillsammans med individen upp en handlingsplan för
framtiden. Dessutom hjälper coacherna till med att t ex skriva CV, granska
ansökningshandlingar och öva inför en anställningsintervju. Trygghetsrådet
menar att coachernas möjlighet att hjälpa har underlättats av att de individuella
avtalen och uppsägningarna kommit undan för undan under drygt ett upp till två
års tid. Fördelar som nämns är dels att de hjälpsökande inte kommit ut i en
”klump” på arbetsmarknaden, dels att individerna fått tid att känna efter vad de
verkligen själva vill göra.
Varje månad så kommer det in ett antal personer men dom kommer ändå lite
stötvis så har man ändå valt t ex jag tror det var i maj precis efter ### och sen var
det i februari rätt många så där, januari februari och så och augusti är en ny
tidpunkt då. (TRR)

Jobbsökande och matchning av arbetsönskemål

Förutom coacher tillhandahåller Trygghetsrådet AB och Resurstorget s.k. ”jobbjägare”. Jobbjägarna letar aktivt efter arbetstillfällen och matchar arbeten och
individer som söker nytt jobb.
Vi har ju också jobbjägare som jobbar ute på marknaden från Resurstorget och
Trygghetsrådet i det här projektet, så vi har väldigt mycket fokus på det här att
stödja människor i arbete, nytt arbete. (TRR)
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Sen har vi också en person som jobbar som jobbjägare, kallar vi det för, så hon
kontaktar företag för att driva in nya jobb (RT)

Trygghetsrådet menar att i sökandet efter nya jobb har Industrikompetens en
viktig uppgift att förse Trygghetsrådet AB och Resurstorget med arbetstillfällen
som matchar arbetssökande. Enligt Resurstorget kan individer som vill ha hjälp
av Industrikompetens också lämna en intresseanmälan om nytt industrijobb.
Individens arbetsönskemål läggs in i en bank samtidigt som Industrikompetens
intervjuar individerna för att få en uppfattning om deras kompetens, intressen
och rörlighetsmöjligheter, t ex om de kan pendla eller flytta.
TRR och Resurstorget är väl inte direkt kanske att se till att industrin får tillgång
till arbetslösa. De utgår mycket mer från individen. Men vi gör ju klart för
personen att om dom vill så får dom notera det att vill dom att vi ska söka jobb åt
dom så får dom säga det till oss, är det några som inte vill det så gör vi ju inte det.
Så vi går igenom att så här kan vi göra och vill du vara i våran bank som letar vi
upp jobb åt dig inom industrin motsvarande eller i närheten. (IK)

Företrädaren för Industrikompetens understryker att deras huvudsakliga uppgift
är att se till att industrin i regionen får tillgång till arbetssökande.

Återkommande information

Tidig och återkommande information är en annan konkret aktivitet som nämns
av samtliga aktörer. Arbetsgivaren påpekar att de genom aktiva informationsinsatser innan varslet försökt att medvetandegöra anställda om övertalighetsproblematiken och företagets förändrade kompetensbehov.
Det som vi har gjort annorlunda den här gången det är ju att vi medvetandegjort
våra medarbetare i ett väldigt tidigt skede, långt innan vi överhuvudtaget la något
varsel. Så vi har ju pratat om det här i säkert över ett år och haft alltså
medarbetardiskussioner där företaget har … ja talat om att så här kommer det att
se ut framöver och försök att se om er framtid o.s.v. och även bidragit med hjälp
och stöd. Så det känner jag att det har varit bra (AG)

Övertaligheten har ju inte varit en ”hemlighet” i företaget, men information om
företagets långsiktiga kompetensbehov har inte varit så tydlig i tidigare
omställningsarbeten. De tidiga informationsinsatserna har dock enligt aktörerna
underlättat omställningsarbetet, även om det ibland också upplevs vara svårt att
nå ut med information till alla anställda. Leverantörerna av omställningsstöd
beskriver att de och arbetsgivaren i omgångar genomfört återkommande
informationsträffar innan och efter varslet, vilket beskrivs på följande sätt:
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Dom informerades då i samband med varslet och då fanns det bara vi med som
representanter och arbetsförmedlingen och även den yttre kretsen fanns med då.
Och sen i samband med uppsägningen som en del fick då i början på året.. nu ska
vi se vilket datum det var, i början på januari i alla fall, så fanns vi också på plats
ett par dagar senare och hade informationsmöten med samtliga. Och det gjorde ni
tillsammans med företaget? Ja mm ,det var första delen. Vi såg det som tre steg
då ehh och det var första steget var att vi gjorde ett kort möte i tre grupper med
den var inbjudna till och det var ungefär 50 personer vid varje tillfälle då som var
inbjudna. Och sen veckan därpå, då hade vi mindre informationsmöten med
samtliga dom här 146 personerna som blev uppsagda och då var det max 15
personer i varje sådan här grupp och … då hade vi det under två dagar,
koncentrerat, jättemånga sådana tillfällen där vi informerade och då var det just
coachen som dom fick träffa, så det var två coacher i varje grupp. Och coachen
bokade upp med dom som var intresserad i ett första individuellt samtal då bokade
dom upp ett första möte och det är tredje steget då. (TRR)

Av citatet framgår att informationsinsatserna genomförts i flera steg och samtliga uppsagda har fått möjlighet att ta del av informationen i mindre grupper. De
har även vid dessa informationsträffa, om så önskats, funnits möjlighet att boka
möte med en coach. Trygghetsrådet understryker att uppsagda inte är bittra eller
besvikna på företagets agerande, utan tvärtom uppfattar de att anställda ger
uttryck för att de är väl informerade och fått nödvändig hjälp för att gå vidare till
annat jobb eller annan sysselsättning.
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4. Individerna i omställningsarbetet
I detta kapitel redovisas individernas bakgrund och uppfattningar om arbetssituationen före varslet, beskedet om omställningen, valmöjligheterna, stödåtgärderna, vägen till det nya jobbet eller annan sysselsättning, samt omställningsarbetets utfall för den enskilda individen.

Individernas bakgrund
I tabell 3 sammanfattas individernas bakgrund i förhållande till omställningsåtgärderna: omskolning, individuell uppgörelse, uppsägning.
Tabell 3. De individernas bakgrund sammanfattas med avseende på ålder, anställningstid,
utbildningsnivå och om de innan omställningsarbetet har haft andra yrken eller
arbetsuppgifter i eller utanför företaget.

BAKGRUND
Ålder
Anställningstid
Utbildningsnivå*
Andra yrken/ jobb:
- i företaget (före)
- utanför företaget (före)

Omskolning
Annat yrke (5)
42–62 (m=52)
24–44 (m=31)
3

OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER
Individuell uppgörelse
Uppsägning
Pension (2)
Återanställd (4)
64–65
31–42 (m=36)
14–40
6–14 (m=9)
0
4

1–2
2 av 5

Ålder
Anställningstid
Utbildningsnivå*
Andra yrken/jobb:
- i företaget (före)
- utanför företaget (före)
Ålder
Anställningstid
Utbildningsnivå*
Andra yrken/jobb:
- i företaget (före)
- utanför företaget (före)
* Antal med minst 2-årigt gymnasium eller motsvarande.

2–3
1 av 2
Annan arbetsgivare (3)
36–64 (m=50)
16–30 (m=23)
2

0–1
4 av 4
Studier (3)
30–37 (m=33)
6–10 (m=8)
3

2–3
3 av 3
Studier/Startat eget (3)
37–42 (m=39)
16–18 (m=17)
3

1
3 av 3

2
1 av 3

Av tabell 3 framgår att de fem som omskolats har i genomsnitt en ålder på 52 år
och en anställningstid i företaget på 31 år. Tre av de omskolade har gått en 2årig gymnasieutbildning eller motsvarande. De åtta som träffat en individuell
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uppgörelse har en varierad ålder och anställningstid. De två som pensionerades
har en ålder på 64 respektive 65 år och en anställningstid på 14 respektive 40 år.
Ingen av dem har en gymnasieutbildning eller motsvarande i botten. De tre som
gått till annan arbetsgivare har i genomsnitt en ålder på 50 år och en
anställningstid på 23 år. Alla tre har en gymnasieutbildning. De som studerar
eller startat eget företag har i genomsnitt en ålder på 39 år och en anställningstid
på 17 år. En av tre har en gymnasieutbildning.
Om man ser till uppsagda har de fyra som återanställdes i genomsnitt en ålder på
36 år och en anställningstid på 9 år och de tre studerande har i genomsnitt en
ålder på 33 år och en anställningstid på 8 år. Alla de sju som sades upp har gått
en gymnasieutbildning.
De fem som studerar såväl de som träffat uppgörelser som sades upp har gått
vidare till högre utbildning, t ex sjuksköterska, sjukgymnast, fritidspedagog,
men även Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY) t ex till lokförare. Den som
startat eget företag har gjort det i annan bransch än verkstadsindustri.
Om man ser till den interna rörligheten uppger samtliga som intervjuats att de
under anställningstiden aldrig bytt eller haft ett till tre andra yrken eller arbetsuppgifter i företaget innan omställningsarbetet. De som varit anställda utanför
företaget av annan arbetsgivare är framför allt de som träffade en individuell
uppgörelse som gick till annan arbetsgivare samt de som sades upp. De har
arbetat som montörer eller operatörer i andra branscher och bemanningsföretag
De har också arbetat med telefontillverkning, fläkthjulstillverkning, kartongtillverkning, men även som hemsamarit, sjöman och bilmekaniker.

Arbetssituationen innan varslet
För flera som intervjuades var varslet ingen hemlighet. Varslet hade under en
relativt lång period föregåtts av märkbara förändringar och fortlöpande avveckling i verksamheten. Några omskolade och de som träffat uppgörelser beskriver
att deras arbetsuppgifter successivt avvecklades i takt med att tillverkningen
lades ner eller när detaljer började köpas från underleverantörer. Till slut fanns
bara en eller två anställda kvar som utförde ett fåtal arbetsuppgifter och sedan
upplöstes avdelningar. En av de omskolade beskriver att på avdelningen där det
tidigare funnits ett tjugotal anställda blev hon plötsligt ensam kvar:
Hela verksamheten skulle bort så tillslut vart vi bara två man som satt på
avdelningen. /…/ Det var en kontrollant, det är han som kontrollera jobben och så
var det jag som packa dom efter så att säga. Tillslut var det bara han och jag kvar
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och då skulle han upp till [annan avdelning] som kontrollant och då sa min bas det
att då får du följa med så då fick jag följa med och där var jag två veckor innan
semestern (omskolning A)

Några som träffat individuella uppgörelser menar att när verksamheten lades ner
nappade de på arbetsgivarens erbjudande om en uppgörelse eftersom alternativen var få. Framtiden var inte särskilt ljus. Deras anställningar var för korta för att
få stanna i företaget, samtidigt fanns det få jobb på andra avdelningar.
Och i den vevan så fick jag sån här uppsägning då med ett års lön då, kan man
säga. /…/ hela den biten skulle läggas ner och sen blev jag ju erbjuden det här då
och då nappade jag på det då för det var, just då var det ont om jobb på andra
avdelningar också så det var tal om att flytta till nåt annat. (Uppgörelse F)
Ja det var nog 16 år nästan exakt. Det är ju en ganska lång tid? Ja, men det var
för kort anställningstid. Var det för kort anställningstid? Ja när dom skulle ta
bort folk. Vad var riktmärket? Nej jag kommer inte ihåg vad det var, grejen var
väl att jag kanske hade vart kvar på [företaget] men mitt jobb fanns inte då så jag
kunde ha hamnat precis vart som helst (Uppgörelse H)

För andra som intervjuades fanns inga tecken i verksamheten som tydde på
neddragningar. Några som omskolats och träffat uppgörelser beskriver att
arbetet ”rullade på” på sedvanligt sätt. De anade inget förrän dagen då uppsägningarna kom på arbetsplatsen. Likaså beskriver samtliga uppsagda att arbetsuppgifterna ”rullade på” som vanligt, men att det också spekulerades friskt i
företaget om och hur de skulle bli uppsagda.
Vi hade ju fullt upp så att säga, det var ju inga – inga tecken som tydde på att det
skulle bli något galet av det var det ju inte utan det – det rullade ju på som det
brukade göra. (Uppgörelse I)
Det var mycket spekulationer om hur man skulle bli uppsagd, vilket om man hade
jobbat X antal år vart den här gränsen skulle gå det var det hela tiden. För det vet
jag då att två stycken där som låg på gränsen dom hade jobbat i 10 och 12 år eller
nåt sånt där och det gick massa rykten om vart den där gränsen gick så dom
mådde jättedåligt av det att dom liksom för dom låg alldeles liksom ”ska jag få
sparken, ska jag inte” (Uppsagd P)

Den bild som framträder är att det finns olika uppfattningar om arbetssituationen
innan varslet. Några fick besked om att de skulle lämna arbetsplatsen, andra
kände sig mer säkra på att få vara kvar på arbetsplatsen, medan andra gick i
ovisshet om hur det skulle bli framöver. Flera av de uppsagda berättar att de
kände oro för att de inte visste om de skulle sägas upp eller inte – de låg i
gränslandet mellan att få stanna och bli uppsagda. Andra inväntade lugnt besked
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om vad som skulle ske. De menar att det inte var någon idé att grubbla över
framtiden. Oavsett hur arbetssituationen uppfattades understryker samtliga
intervjuade att innan varslet var det mycket ”skitsnack” och ryktesspridning om
vilka som skulle få vara kvar och vilka som skulle lämna företaget. Situationen
på arbetsplatsen beskrivs som turbulent:
Som jag har upplevt situationen sista åren på [företaget], det har varit väldigt
turbulent, nu pratar jag bara för mig själv med facit utifrån när jag har kommit
därifrån att just när dom här ryktena börjar dra igång med varsel och alltihop då är
dom själv närmast, det blir skitsnack, det blir liksom du tänker i första hand på dig
själv. Å det blir en väldigt jobbig stämning, det är helt klart. (Individuell
uppgörelse K)

Flera som intervjuats menar att det var jobbig att inte veta vad som skulle ske.
Ovissheten beskrivs som fruktansvärd och intriger uppstod när folk i första hand
började tänka på sig själva. Flera blev ledsna och några menar att det blev
jobbigt att lyssna på deras problem. Några äldre som intervjuats menar också att
arbetsledningen började ”tjata” att de skulle ”gå hem”. Något som upplevdes
som besvärande och särskilt när detta återkom flera gånger i en vecka.

När omfattar det mig?
Det finns en skillnad i svaren mellan omskolande och ej omskolade, dvs de som
träffat uppgörelser samt uppsagda, när de förstod att de skulle komma att omfattas av personalneddragningarna och omställningsåtgärderna. Om man ser till
omskolade beskriver samtliga att de förstod, fast det inte var uttalat att de skulle
drabbas av omställningen. Alla omskolade ger ett eget exempel på då de förstod
vad som skulle ske och att de var övertaliga. De ger följande beskrivningar: ”när
mina arbetskamrater försvann då förstod jag”, ”när det påbörjade förändringsarbete lades ner”, ”när chefen frågade mig om jag ville flytta” och ”när min
maskin inte fanns med på ritningarna då förstod jag att jag var överflödig”.
Exemplen visar att de omskolade själva listade ut att de var övertaliga. När de
väl förstått situationen, nämner flera att de fick information om omställningsarbetet och erbjudande om en verktygslådeuppgörelse. Ryktet som dock spreds
var att tog de inte kontakt med personalavdelningen blev de uppsagda.
Man fick ju bara reda på att man kunde gå ut till honom och prata och liksom söka
sig till annat. Men det var ju många rykten som sa liksom att går du inte till
honom så blir du uppsagd. Så man kände ju liksom det tvånget att man var
tvungen att gå till honom också då. Men så gjorde jag ju det och så fick jag ju det
här erbjudandet men sen, ja tog han väl kontakt med mig nån gång men det var i
stort sett att jag skulle säga upp mig, jag fick den uppfattningen i alla fall, det
fanns inget jobb på [företaget]. Så han hotade ju med, på ett finare sätt, att jag
skulle säga upp mig själv ungefär. Men jag hade is i magen så jag lät det liksom
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bara vara, sen satt jag ett helt år efter det då och ingen brydde sig. /…/ Men vad
gjorde du under det här året då? Nej jag satt och lät tiden gå bara. Det kom ju
in ströjobb om man säger varje dag men det var inte mycket jobb så jag satt ju i
stort sett av tiden. (Omskolad A)

De omskolade förstod behovet av personalneddragningar, samtidigt visste de
inom sig att de inte kunde bli ”sparkade” av arbetsgivaren. De beskriver att
känslan då var att det fanns stora chanser att få vara kvar för de hade så många
anställningsår.
Jag visste ju det inombords att dom kunde ju liksom inte bara kicka mig så där
eftersom jag hade ju 23 år på [företaget]. (Omskolad A)
Jag visste ju att jag skulle få vara kvar, för att jag hade så många år alltså, så jag
visste ju det, jag får ta nåt annat jobb. (Omskolad B)
Det gick ju då på anställningsårena, och då hade ju jag så pass många så då låg ju
jag, tyckte jag, utanför all tvivel. (Omskolad D)

De omskolades handlingsstrategi kan enligt deras beskrivningar beskrivas som
uthållighet. Under hotet om uppsägning försökte de ha ”is i magen” och avvakta
för att så länge som möjligt försöka hänga kvar och låta tiden gå för att öka
möjligheterna att få stanna.
Jag tänkte så här att jag hänger på så länge det går och ser om jag får följa med då
och då fick jag ju följa med över till den sidan så att säga. Då hade, då gick dom ut
och sa si så här ”Nu har vi den organisation som vi ska ha” Sen tog det ett år, sen
vart det massor av uppsägningar. (Omskolad B)

Ser man till de som träffat individuella uppgörelser uttrycker de en likartad
känsla. Året innan varslet hade även de ”på känn” att de var övertaliga. De
beskriver allt eftersom tiden gick anade de åt vilket håll det brakade iväg – det
var bara en fråga om tid när beskedet om varslet om uppsägning skulle komma
så de väntade.
Det vi fick veta det var ju vad vi hade misstänkt hela tiden att dom var tvungna
och göra personalnedskärningar för att spara in då på, ja, vi var övertaliga helt
enkelt. Å det är klart säljer man ingenting så kan man ju inte springa och behålla
massa folk hur länge som helst utan då måste man göra någonting åt det, det
begriper till och med jag. (Individuell uppgörelse I)

Några beskriver att när uppsägningarna började komma i omgångar, var det bara
att räkna antal anställningsår och dra slutsatsen om man skulle få vara kvar eller
inte. Andra säger att de fick information från olika ”håll”, exempelvis från
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facket och cheferna. Någon beskriver att de blev inkallade till personalchefen
som förklarade situationen på företaget. Ytterligare andra pratar om att de fick
information från arbetsgivaren och erbjudande om frivilliga uppgörelser. Om
intresse fanns att sluta ett individuellt avtal uppmanades de ta kontakt med
personalavdelningen för ytterligare information.
Jag vart uppkallad till vår personalchef då och han förklarade läget, vi var väl tre
uppe hos oss som fick gå upp då. Så vi fick ett erbjudande så att jag i papperen är
uppsagd på grund av arbetsbrist men vi har ju olika avtal med dom då. Och det
gick ut på? Ja att jag var uppsagd på grund av arbetsbrist och sen att dom
betalade en taxiutbildning åt mig då för man såg att mitt jobb skulle inte finnas
kvar då, så hade jag kunna tacka nej till det här så kanske jag hade kunna vara
kvar på [företaget] men jag vet ju inte vart jag hade hamnat då. Man hade ju alla
kompisar och allting och det finns ju vissa ställen som, ja som man inte har något
intresse av att vara på då överhuvudtaget. (Individuell uppgörelse H)
Jo dom gick ut med information gjorde dom och då prata man även efteråt att man
kunde göra en frivillig uppgörelse men det var upp till dig och kontakta personal
för vidare information (Individuell uppgörelse L)

De som träffade uppgörelser menar att när beskedet om varslet kom fick de veta
om de var placerade på företaget eller inte. Att träffa en frivillig uppgörelse var
ett alternativ när de inte var placerade på företaget.
Det var personal som tog kontakt med mig och sa liksom att när jag vart uppsagd
så där så erbjöd dom mig sån här liksom uppsägningsgrej då att jag fick fyra
månader betalt och så kunde jag plugga samtidigt. Så jag fick ett sånt erbjudande
liksom så att jag vart inte uppsagd i den bemärkelsen utan jag typ tog en deal
innan. /…/ Mig spelade det inte så stor roll för att jag skulle ändå sluta förr eller
senare så att då fick jag ju fyra månader (Uppsagd S)

De intervjuade som sades upp beskriver att de visste att de skulle bli uppsagda.
Det var en fråga om tid när det skulle ske. Några menar att de lyssnade på
ryktena om uppsägningar och arbetsgivarens erbjudande om frivilliga uppgörelser etc. De är positivt inställda till arbetsgivarens agerande att tidigt ”köra
med öppna kort”. Andra uppsagda menar tvärtom att de inte lyssnade utan
avvaktade för det spelade inte så stor roll när de ändå skulle sägas upp.
När jag fick det svart på vitt var ju när varslet var klart och man var inkallad till
chefen då att man var uppsagd då. Men man kände nästan på sig att det skulle bli
så innan. (Uppsagd Q)
Det hade ju hållit på nästa hela hösten där 2005 måste det ha varit då att till och
från då det ska bli uppsägningar och alla rykten och det här men liksom man
lyssnade inte riktigt på det. Men det var ingen som hade gått ut officiellt redan
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då och informerat? Nej, det vart vi inte förrän sen jag funderar på, för det var ju
flera utav dom som gjorde avtal utav mina jobbarkompisar, om jag säger som
hade för få år. Jag var väl lite kall där då. /…/ Och dom gjorde avtal november,
december jag kommer inte ihåg riktigt och så fick ja reda på det i februari och
gick hem siste april 2006. (Uppsagd O)

När uppsägningsbeskedet kom var det en bekräftelse på det de redan visste, dvs
att de skulle få lämna företaget. Beskedet kom via officiella informationsmöten
som hölls av personalavdelningen och fackförbundet, via telefonsamtal från
personalavdelningen, eller via den närmaste chefen. Uppsagdas handlingsstrategi kan beskrivas som avvaktan och sedan lämna företaget när uppsägningsbeskedet kom.

Valmöjligheterna
Hur individerna resonerar om valmöjligheterna i just denna situation skiljer sig
åt mellan omskolade, de som träffat uppgörelser och uppsagda. De omskolade
ger uttryck för två valmöjligheter. För det första fick de erbjudande om att träffa
en verktygslådeuppgörelse med arbetsgivaren. De poängterar att de inte var
intresserade av detta erbjudande och därför valde de aktivt bort detta för de ville
hellre vara kvar på företaget. För det andra erbjöds de omskolning. En del valde
omskolning frivilligt för det sågs som en chans att få stanna i företaget. Andra
menar att de mer eller mindre tvingades välja omskolning och byta yrke för att
få stanna.
Det var ju ett val som man fick möjlighet att göra själv då hos personal och då satt
ju jag och prata med honom och då tyckte jag att nej men det kan väl vara kul att
testa det. Jag valde mellan SB och komposit, eftersom jag har jobbat med
komposit så kändes (skratt) det inte så speciellt lockande. Du kände att du ville
prova något nytt? Mm och det var liksom man hade inte så stora möjligheter så
då tyckte jag att SB kunde jag prova på. (Omskolad A)
Nu blev det ju så att jag blev ledig här så jag fick det här erbjudandet helt enkelt
och då hoppade jag på det här (Omskolad B)
Jag tänkte väl liksom lite framåt, jag tror att det är säkrare och jobba med
komposit än sliperiet./…/ Var det nåt annat som gjorde att du valde å byta? Ja,
det var väl mest att … jaa, lite kan vara kul att prova på nåt nytt igen då. Nåt helt
annat som jag aldrig varken visste knappt inte vad det var eller någonting sånt där
heller då. Det var helt nytt för dig? Ja, jag är van att vara smutsig om händerna,
och nu var det vita vantar på. Så det är lite skillnad. (Omskolad C)

När de som träffat individuella uppgörelser resonerar framträder bilden av en
valmöjlighet. Valmöjligheten var att sluta – att säga upp sig och göra en uppgörelse med arbetsgivaren. Å ena sidan medger några att det bara var ”skönt” att
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lämna företaget för att det var utvägen. Vid tillbakablick är dock en som
pensionerats missnöjd med uppgörelsen. Han önskar att han hade gjort en bättre
uppgörelse med arbetsgivaren. Å andra sidan menar andra att de målmedvetet
valde att lämna företaget för det var dags att göra annat i livet. Att träffa en
uppgörelse med arbetsgivaren var chansen att ta ett kliv framåt i livet och inte
stå och stampa på samma ställe. Drivkraften var enligt dem själva önskan om
såväl personlig utveckling som yrkesmässig förändring.
Nej det fanns inget annat, det erbjöds inget annat heller så det var bara det att sluta
då eller vänta tills man helt enkelt fick sparken, det var bara det att välja på.
Sparken då tog jag det här ettårsavtalet. Vilka möjligheter eller vilket stöd
erbjöd företaget dig då? De hade säkert erbjudit mig något stöd men jag brydde
mig inte i det, jag tyckte bara det var skönt att komma därifrån. (Individuell
uppgörelse F)
Det kändes som att det var dags att göra något annat att man kunde det där. Så
jobbet i sig, det var varken bu eller bä, det var inte tråkigt, det var inte roligt men
folket var ju bra men ja, jag kände för att prova nåt annat och eftersom jag hade
gått och funderat på, jag hade ju inte funderat på att göra nåt annat länge då men
just det där taxi hade jag haft i bakhuvudet länge då och kanske köra lite som
extra till att börja med, då tänkte jag att då tar jag chansen, eller chansen det är fel
ord men så vart det. Okej, men var det ingen chans då? Jo på ett sätt är det ju
det för att chans, man gick ju i sina ingrodda, dag in och dag ut samma sak så det
var väl lite för att komma, ja bryta loss lite och göra någonting annat helt enkelt.
(Individuell uppgörelse H)
Då var ju inte valet så svårt för min del (skratt) utan då kändes det som att då ville
jag hellre säga upp mig. För att mig personligen så gav det inte så mycket, jag
tyckte att jag stod och stampa på samma fläck, kan man säga och jag ville
utvecklas som person, jag ville göra någonting annat i såna fall. /…/ läste jag in
svenska B på distans då, på komvux gjorde jag det, så då hade jag ju börjat att
studera lite och då hann jag ju med det under tiden jag var där, det var ju under en
termin och då tyckte jag ju att det var spännande att studera igen, jag tyckte det
var skojigt. Så då fanns det ju lite i bakhuvudet när det kom det där pratet om att
man kunde göra en uppgörelse. (Individuell uppgörelse L)

När uppsagda resonerar om valmöjligheterna säger de till skillnad från
omskolade och de som träffat uppgörelse att det inte fanns några valmöjligheter
– det enda var att sluta eller tvingas sluta. De uppsagda menar att de inte fann
vare sig några personliga eller yrkesmässiga fördelar med att träffa en
uppgörelse med arbetsgivaren. Den återkommande anledningen till att inte träffa
uppgörelse med arbetsgivaren är att de inte ville mista rätten till återanställning,
utan de ville bli tillfrågade om framtida lediga jobb. Flera som sades upp
stannade också uppsägningstiden ut, upp emot ett år.
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Det var som jag sa jag har gått och intalat mig själv att jag får gå hem sen var det
inte mer med det. /…/ Ja, jag gick väl och funderade men så tänkte jag, jag väntar,
blir jag uppsagd så blir jag uppsagd och annars så klarar jag mig kvar. Visst tänkte
man men ser jag med facit i hand nu så, hade det ju inte blivit något bättre. Det
var ju samma villkor i stort sett. Det enda är att, ja det är väl några som har
kommit tillbaks nu efteråt som hade gjort avtal men annars fick ju inte dom skriva
på och jag fick ju skriva på om jag ville bli tillfrågad igenom om det behövdes.
/…/ Så annars var det inte nåt mer fördelaktigt och göra ett avtal. (Uppsagd O)
Ja, studera var jag inte så sugen på det hade jag nog sagt redan för mig själv så att
det blir det nog inte. I så fall ska det vart något som är yrkesinriktat, nåt kortare så
där inte sätta sig i skolan och läsa flera år. Nä, jag var nog inte så orolig, jag tänkte
det finns nog alltid nåt att sysselsätta sig med. /…/ Man är ju lite dumdristig om
jag säger, man är lite kall, väntar in i det sista, det kan ju hända och ske liksom så
men… Nej jag sökte inget under uppsägningstiden. Det kunde man ju ha gjort
men, nej. /…/ Ja det gick de väl ut med innan från att varslet var lagt och fram till
uppsägningen skedde så kunde man väl om man var sugen och intresserad gå till
personal och göra en personlig uppgörelse fast då försvann man ju från
återanställningsskyddet (Uppsagd P)

Intressant att notera är hur de beskriver sig själva som: lata – de väntade in i det
sista med hopp om att det skulle lösa sig, naiva – de tänkte inte vad de skulle
göra förrän beskedet kom, och glidare – de lade inte ner det lilla extra utan
hankade sig kvar.
När man fick beskedet så började man naturligtvis fundera på det. Innan hade jag
inte gjort det så mycket för jag vet inte man går väl och hoppas och tror att det
inte ska gälla mig, någon naiv inställning ((skrattar)) jag vet inte. Men naturligtvis
när jag fick beskedet så började man ju fundera på vad man har för alternativ.
(Uppsagd T)

En uppsagd var tjänstledig för studier, samtidigt ville han inte bli uppsagd för att
mista tryggheten att inte kunna komma tillbaka till ett arbete efter studierna.
Konkreta stöd och stödåtgärder – vem ifrån, vad och hur
När det gäller konkreta stöd och stödåtgärder ser det olika ut vem som fått vilket
stöd och vem som deltagit i vilka stödåtgärder. De som omskolades erbjöds
omskolning, medan de som träffat individuella uppgörelser och uppsagda en
personlig coach. Samtliga intervjuade beskriver dock att de fick erbjudande om
en verktygslådeuppgörelse och stöd av arbetsgivaren för att ändra den arbetsoch yrkesmässiga situationen. Alla har dock som nämndes ovan inte valt eller
valt bort en verktygslådeuppgörelse. Ser man till omskolade är de generellt sett
nöjda med arbetsgivarens stöd och den omskolning de fick till annat yrke.
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Mm och det var liksom man hade inte så stora möjligheter så då tyckte jag att SB
kunde jag prova på. Det är inte så mycket tjejer som tar den utbildningen om man
säger, så det kan ju vara en tuff grej att försöka sig på med det och lyckas då, men
jag klarade kursen eller själva prova på kursen vart jag ju godkänd (Omskolad A)
Det ramlade ju på då, sen fick man ju gå, ja typ här på skolan då, utbildning till SP
montör, för det är ju ett helt annat, än vad jag var förut då. (Omskolad D)

De som träffade individuella uppgörelser och uppsagda fick erbjudande om
coachning. Några nämner att de aldrig hann få hjälp av coachen, eftersom dem
själva skaffade en annan sysselsättning. Om man ser till de som fick hjälp av en
coach så varierar deras uppfattningar: från att hjälpen var bra till att den inte var
ett dugg värd. De fåtal som är missnöjda uppger att personkemin inte stämde
mellan dem och coachen. De flesta är dock nöjda med den tilldelade coachen
och de återkommande samtal de haft under perioder som varierat mellan 6 till 12
månader. De menar att de kom bra överens med coachen som visade intresse
och fixade det mesta. Coacherna tog reda på erfarenheter och önskemål, liksom
lärde ut hur de skulle läsa platsannonser, söka jobb, skriva CV, etc.
Jag var ju inne på dom banorna att ja byta yrke helt enkelt. Jag var inne på
elektriker lite först men det nej ja, det ändrades hela tiden efter resans gång,
kändes det som. Hade du mycket kontakt med personen från Resurstorget?
Till och från, men mycket byggde ju att jag skulle själv ta tag i det då om man
säger så. Vad var det för typ av grejer som ni fick göra? Ehh, skriva CV helt
enkelt, uppmuntran var det mycket, diskutera, bollplank om man säger. Jag hade
väl egentligen mitt mål klart redan från början och det var skolan. (Individuell
uppgörelse K)
Vi fick en coach, en jobbcoach, som vi fick gå och samtala med och hjälp med
CV för det har man ju inte skrivit på många, många år ((skrattar)) och allt är ju
ändrat så att förr skulle man skriva en liten snutt om sig själv nu är– var det inte
alls så för jag gjorde nåt snarlika och hon bara ”nej så här ska du inte skriva”
(Uppsagd O)
Stödet var väl att man fick en sån här personlig coach. Vad gjorde den coachen?
Det var väl lite att man – man så att säga pratade lite om som jag hade gjort själv
vad jag funderade på och vad man har för valmöjligheter och vad man har för
bakgrund och vad man kan tänka sig att göra istället och försöka hjälpa att slussa
rätt, hitta kontaktpersoner och fylla i blanketter och allting. Just hjälpa till med
jobbsökande eller vad man nu behövde hjälp med. (Uppsagd T)

När det gäller stöd lyftes även fråga vilket stöd omskolade, de som träffat
uppgörelse och uppsagda fått från facket, närmaste arbetsledning och arbetskamraterna. På frågan vilket stöd har du fått från facket ger de intervjuade

29

individerna följande svarar: ”vet ej” eller ”nej, de hörde jag inte av”. Flera
kritiska röster höjs om bristen på stöd från fackförbundet.
Nej jag ringde ju till dom när jag kände att det var riktig kris, nu vill jag liksom få
reda på vad som kommer att hända, men dom, nej jag kan inte säga att dom
hjälpte mig på vägen, det gjorde som inte (Omskolad A)
Ja dom drev ju alltså det här att sist in först ut. Dom drev ju det stenhårt då, så
blev det ju också, så ville ju inte företaget göra. Facket ville naturligtvis ta bort
dom som inte eller som oss, hade dom ju helst tagit bort eftersom vi inte hade nåt
jobb, så är det ju. Och det kan jag ju förstå med så fungerade det ju inte, tack och
lov, här i alla fall, inte den gången. (Omskolad B)
Facket, vilken roll hade facket i det här arbetet? Ja dom hörde jag inte mycket
av, du. ((skrattar)) Jag fick bara information om vilka försäkringar och sånt som
gällde när man slutat. Det var väl det enda. I övrigt så hade jag inte någon kontakt
med dom. (Individuell uppgörelse I)
Är det någonting i den här processen som har gjort ett bestående intryck på
dig? Ja fegheten från fackets sida (skratt) Hur menar du då? När jag ska
förhandla med företaget så får jag gå dit som ensam person däremot så uppmanar
facket mig till att ”Ta kontakt med oss innan du skriver på så att du inte blir lurad
så att vi kan jämföra med andra som har gjort uppgörelse så att du inte får mer
eller mindre än vad andra har fått” Så då kontaktade jag en person på facket och
då sa han det att ”Ja men om jag tittar ja hur gammal är du” då sa jag att jag är si
och så gammal, då sa han ”Om jag tittar på andra i din ålder som har varit
anställda ungefär lika länge, dom har fått en månad mer” Det var väl den enda
hjälpen jag fick och jag tycker ändå att det är rätt så fult, jag tycker att facket
skulle vara mer öppen med att om jag erkänner att jag har gjort det här på helt
frivilligt bevåg, ingen har pressat mig till att göra en uppgörelse för det var det
enda dom frågade om ”Är det nån som har pressat dig och sagt att vi tycker att du
ska sluta?” /…/ För jag är ju besviken på att man inte när man så tydligt går ut
och säger att det är på helt eget bevåg så tycker jag att facket kunde gå in och
stötta mer faktiskt, det är jag besviken på. (Individuell uppgörelse L)

När det gäller stöd från närmaste arbetsledning och/eller arbetskamraterna
skiftar uppfattningar bland de intervjuade från: inget stöd till att det fanns ett bra
stöd. De som inte hade något stöd menar att arbetsledningen inte brydde sig och
att arbetskamraterna bevakade egna jobbintressen.
Man tycker ju att en arbetsledare ska ju liksom bry sig, man känner liksom man
har ingen (suckar) inget stöd från honom och då blir ju allt bara jobbigt
(Omskolad A)
Vilket stöd tyckte du att du hade av dina arbetskamrater? Nej sista tiden
fanns ingenting, alla var rädda om sitt jobb. Å det måste jag säga de gick ju
bakom ryggen på en (Individuell uppgörelse G)
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De som fick stöd från närmaste chefen menar att relationen till chefen redan var
bra och att chefen aktiv stöttade under omställningsprocessen.
Sen så är jag positivt överraskad att kompositen tillhörde ju i alla fall då framtiden
på [företaget] tyckte man ju att de här jobben kommer att komma i framtiden att vi
ändå hade en chef som våga säga ”Om du vill sluta så kommer jag att hjälpa dig”
Det kan jag ändå tycka är väldigt positivt att han går ut och stöttar mig och inte
försöker hålla mig kvar utan om jag förklarar varför jag vill sluta så säger han ”Ja
men det är okej” och frågar mig ”jaha, när vill du sluta” jag vill sluta i mitten av
januari för då börjar mina studier på komvux. Ja men då säger vi så, då är det jag
som har fått styra efter mina behov som jag har, så det kan ju upplevas som
väldigt positivt. Det var inga tveksamheter där utan bara jag förklarar varför eller
så, så tyckte han att det var helt okej. (Individuell uppgörelse L)

Två intervjuade har även haft kontakt med Arbetsförmedlingen respektive
Företagshälsovården. Deras erfarenheter är att de inte fick något stöd från någon
av dessa aktörer som förbättrade situationen.

Hur de fick det nya jobbet/sysselsättningen eller återanställdes
Hur de fick det nya jobbet eller sysselsättningen skiljer sig delvis åt mellan de
som omskolats, träffat individuella uppgörelser och sagts upp. Om man ser till
omskolade ger samtliga uttryck för att de aldrig haft för avsikt att lämna utan att
försöka stanna i företaget. De kunde i princip tänka sig vilket jobb som helst för
att få stanna. För at få stanna och få nytt jobb agerade de omskolade på två sätt.
Å ena sidan valde några att acceptera och därmed anpassa sig till arbetsgivarens
villkor för omskolning. Omskolningen var en nödvändighet för att få stanna.
Mm så det var ju villkoret att jag skulle börja på det här då, att det var två skift
och sen att jag skulle gå en utbildning med då. (Omskolad A)

Å andra sidan uppger andra omskolade att de såg arbetsgivarens erbjudande som
en möjlighet att faktiskt lära sig något nytt. De tog själva initiativet att fråga
chefer, personalavdelningen etc. om möjligheterna till omskolning och fortsatt
arbete i företaget. De menar att det var deras drivkraft att faktiskt vilja byta yrke
som gjorde att de fick nytt jobb i företaget.
Ja, det var ju att det skulle bli sån omställning så jag, jaa, jag tänkte att nu kan jag
prova nåt nytt, jag har ju varit så länge då på samma ställe hela tiden. Jag bara fick
det för mig att nu ska jag byta. /…/ jag tog ju som tag i det själv när det vart
aktuellt och sen har det bara flutit på. /…/ jag fick bara en idé det att ja nu ska jag
byta. Ja, det kan man, man kanske behöver en spark i baken för att göra något,
annars har man ju stått där hur länge som helst egentligen. (Omskolad D)
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Samtliga som träffat uppgörelser uppger att de hamnade i ett vägval – att stanna
eller lämna företaget. Alternativet att lämna företaget övervägde dock för
drivkraften att förändra livs- och arbetssituationen var starkare än att stanna. De
menar att de lämnade företaget på ”vinst och förlust” för ett annat jobb eller en
annan sysselsättning t ex studier. Att lämna företaget beskrivs som en plan som
successivt växte fram, men även som undermedvetet funnits i ”bakhuvudet”.
Tankar väcktes upp i och med omställningen som efterhand tog form när de
övervägde vad de ville göra i livet, t ex börja studera eller skaffa nytt jobb.
Omställningsarbetet gav dem en ”spark i baken” för att förverkliga planen att
komma från företaget och förändra den arbets- eller yrkesmässiga situationen.
Jag gick på vinst eller förlust, det är helt klart. Jag hade ändå sju månader betalt
eller fram till jag vart arbetsbefriad från maj 2006, sen hade jag lite tid att tänka
och fundera och jag började på FU då. FU? Folkuniversitetet, inne i stan.
Vårterminen 2007, läste upp betygen och sen är jag på universitetet nu. /…/ Så att
det var mycket kanske att jag hade en plan redan från början vad jag skulle göra
och det var bara frågan hur jag skulle landsätta den. Var det något som du hade
funderat på innan omställningsarbetet att du hade tänkt plugga vidare eller
var det i och med det du tog steget? Ja jag tror det faktiskt. Det var ingenting
medvetet som jag hade tänkt på undermedvetet kanske. Nej för jag upptäckte ju
att på ett sätt man har vart fruktansvärt låst genom [företaget] på ett sätt. Hur
menar du då? Du har haft din trygghet där, det har liksom rullat på, du har aldrig
behövt fundera över huvudtaget på att byta jobb eller nånting, du har trivts fast du
kanske har vantrivts. Vissa människor behöver en spark där bak för att komma
vidare, så enkelt är det. Jag behövde det, det vart bra som jag ser nu, helt klart.
(Individuell uppgörelse K)

Om man ser till uppsagda finns det en grupp, de som studerar, som ger en
liknande beskrivning som de som träffade individuella uppgörelser. De menar
att de under en längre tid funderat på att utbilda sig till nytt yrke. Till skillnad
mot dem som träffade uppgörelser tycks dessa uppsagda inte trivts med jobbet i
företaget. De uppger att de aktivt sökte sig från företaget till studier för att som
de själva uttrycker inte trivdes med industriarbetet för att arbetsuppgifterna inte
var stimulerande och utvecklande.
Jag har funderat ett tag för när jag gjorde lumpen så var jag sjukvårdare i lumpen
precis som alla andra killar som går och läser sjuksköterska. Då så var det kul att
läsa för vi läste en del medicin där och då tyckte jag att det var roligt och då kom
jag fram till att det kanske man skulle jobba inom. Så jag har funderat på det ända
sen typ jag var 18 mer eller mindre fram och tillbaka om man skulle jobba som
eller göra det i stället, ändra inriktning. Så det här med industriarbetet det var
bara en mellanlandning? Ja, det kan man säga. För att det vart så jag funderade
ju på att jag skulle omutbilda mig efter det men sen fick jag jobb som bilmekaniker och så vart det så, så jobbar man ett tag och sen testar man olika och då
tänkte jag att någonting här måste ju vara kul men det var det inte. Det var det
inte. Nej, så att då var det en kompis som började plugga, han läste till maskin då,
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och då tog han tjänstledigt och började plugga och då kände jag att nämen då
börjar jag också plugga. (Uppsagd S)

De uppsagda som lämnade företaget men senare återanställdes, började jobba
hos annan arbetsgivare med liknande arbetsuppgifter. Väl där erbjöds de återanställning som de utan att tveka tackade ”ja” till för de ville tillbaka till företaget. Deras väg tycks ha varit ”tur och retur” till företaget. När de jämför
arbetssituationen hos annan arbetsgivare (trots den relativt korta anställningen)
ses den i företaget som mer fördelaktig såväl arbets- och lönemässigt som
restiden till och från jobbet.
Jag hade precis hunnit börja jobba på [xxx] då så nästan en och en halv vecka som
jag hade börjat jobba på [xxx] så ringde dom från [företaget] igen och undra.
Erbjöd mig en fast tjänst igen. Var det med precis samma arbetsuppgifter? Ja
det var precis samma ställe då så Vad tänkte du, hur resonerade du när du
valde mellan att stanna kvar på [xxx] och gå tillbaka till [företaget] igen? Jaa,
jag hade ju trivts jättebra på [företaget] förut … jag trivdes ju bra på [xxx] med då,
men det är väl pengar och arbetstider och restider då, och så tjänar man ju mer här
på [företaget] och så jobbar jag bara dagtid det är ju skillnad. (Uppsagd Q)

Med fler för- än nackdelar var det inget svårt alternativ att välja gå tillbaka, utan
det var en självklarhet att låta sig återanställas.

Omställningsarbetets utfall för den enskilda individen
Om man ser till förändringen av den arbets-, yrkes- eller sysselsättningsmässiga
situationen är de flesta nöjda med det individuella utfallet. Trots att förändringen, när de var mitt uppe i den, upplevdes som svårhanterlig och att de av och till
var irriterade på arbetsgivaren.
Beskriv din arbetssituation före omställningsarbetet? När jag ser på det från
ett utomperspektivet om man säger, jag skulle jämföra det med ett ekorrhjul, jag
tänkte när situationen uppkom jag visste inte riktigt om jag skulle be de fara och
flyga eller om jag skulle tacka dom, men jag kan säga så här, jag tackar dom idag
för att 17 år, det räckte, just den kicken att komma därifrån och börja på nåt nytt är
värt mycket. (Uppgörelse K)

Alla utom en beskriver att situationen förbättrats eller är oförändrad. Den som
upplever en försämring träffade en pensionsuppgörelse med arbetsgivaren som
denne vid tillbakablick ångrar. De som menar att situationen förbättrats är
samtliga omskolade samt de som träffat uppgörelser och sagts upp som idag
studerar. De som uppger att situation är oförändrad finns bland dem som träffat
uppgörelser och som gått till annan arbetsgivare, men även uppsagda som åter-
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anställts. De återanställda menar att de var nöjda med att komma tillbaka till
företaget. Oavsett inställning till förändringen finns åsikter om vad som antingen
förbättrats eller försämrats relaterat till:
Arbetssituationen
Personlig utveckling
Förändrings- och handlingsbenägenhet
För det första om man ser till arbetssituationen finns uppfattningen, oavsett om
de intervjuade stannat eller lämnat företaget, att lönen är lägre och löneutvecklingen är sämre. Förklaringar som ges till en lägre lön är att de börjat arbeta på
en sämre betald plats i företaget, fått en provanställning eller utbildningslön hos
annan arbetsgivare, eller att de nu studerar och försörjer sig på studiemedel.
Även om det är inom, inom företaget - nej för mig har det varit till det sämre. Ja,
okej. Börja på en sämre betald plats, det har jag gjort, som är svårare att ta åt sig
dom lönebitarna som var på det gamla stället då. Så det är ju lite tråkigt.
(Omskolad E)
Sämre än så länge är väl lönen då givetvis, för där har man ju inte krupit upp nåt
speciellt än/…/ Vad får jag ut som mest, ja det är väl 3000 mindre ungefär. Men
nu har jag gått som provanställd då och då går du ju hundra kronor i timmen då
men eftersom jag fick fast nu så då kommer man in, dels så går ju grundlönen upp
lite och så får du även del av bonusen då. (Individuell uppgörelse H)
Det enda som är sämre det är det ekonomiska nu naturligtvis eftersom man
ungefär halverar ju sin inkomst och den inkomst man har är ju lån ((skrattar till))
så att det är klart det är ju lite skillnad. (Uppsagd T)

En omskolad nämner att denne fått en högre lön vilket motiveras med en
kompetensökning och övergång till skiftarbete.
Intressant att notera är uppfattningen att den fysiska och/eller psykiska hälsan
förbättrats på grund av den förändrade arbetssituationen.
Ja för det första har jag gått ner 25 kilo och har inte lika mycket negativa tankar
som jag hade när jag jobbade, det var väldigt destruktivt. Fått en helt annan syn på
tillvaron. På vilket sätt var det destruktiva tankar med jobbet? Nej men vad
ska man säga, man älta mycket problem och det gick ju även ut hemma. Problem
som uppstod i jobbet som du tog med dig hem? Jobb med arbetskamrater, med
chefer, man såg bara problem hela tiden, det fanns liksom ingen ände på problem
kändes det som, och så tidspress konstant hela tiden, så att nu visst okej, det finns
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problem nu men nu löser man dom istället för att gå omkring och älta på dom för
det hjälper inte (skratt) så det är bara så. Nej jag mår hundra gånger eller hundra,
tusen gånger bättre nu än då i alla fall (skratt) (Individuell uppgörelse K)
Ja den är ju bättre, ja den blir ju naturligtvis psykiskt bättre eftersom man har
roligare och det gör ju att man mår bättre. (Uppsagd T)

För det andra vad gäller personlig utveckling ger omskolade, de som studerar
och startat eget företag uttryck för att de växt som människa, fått ett personligt
lyft och ökat självförtroende för att de vågar göra sådant de inte tidigare gjorde.
Det har verkligen vart ett lyft för mig alltså att just det här att man känner ett
ansvar och att man är delaktig i själva … ja man är delaktig i vad ska jag säga i
verksamheten eller [företaget] över huvudtaget, om man säger process eller
produktion. Å det kändes ju starkt för mig att jag visade dom att jag kunde, att jag
hade viljan att lära mig och att jag lyckades (Omskolad A)
Jag tycker att jag har vuxit mycket som människa, jag vågar ta för mig mycket
mera och jag känner att jag ångrar inte att jag sa upp mig, gör jag inte. Även om
det finns svackor med att studera också (skratt) (Individuell uppgörelse L)

Bland omskolade framträder även uppfattningen att omskolningen bidragit till
ökade utvecklingsmöjligheter och mer utmanande arbetsuppgifter. Ser man till
de som träffat uppgörelser och uppsagda, oavsett om de lämnat eller är återanställda i företaget är åsikten att utvecklingsmöjligheterna är begränsade. Samtidigt beskriver återanställda att de kommit tillbaka till delvis nya arbetsuppgifter, men att inskolningen till dessa arbetsuppgifter varit obefintlig men skulle
varit behövligt.
För det tredje ger samtliga intervjuade såväl de som stannat och lämnat företaget
som återanställda uttryck för att omställningen varit en nyttig erfarenhet som
bidragit till lärdom. Uppfattningen är att deras handlings- och förändringsberedskap är större om en liknande situation skulle inträffa. Åsikterna går dock
isär hur en snarlik situation skulle hanteras, men troligtvis skulle den hanteras på
likartad sätt, nämligen:
Se möjligheterna, våga ta steget, prova nytt och söka jobb
Avvakta, ta det lugnt, se vad som händer för det löser sig i slutänden
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Det första sättet baseras på en mer aktiv handlings- och förändringsstrategi. De
som valde denna strategi beskriver att de tog itu med omständigheterna för att
möjligheten fanns att lära nytt, få nytt jobb eller förändra situationen.
Ligg på så att säga då med att söka jobb och försöka kolla med alla som du känner
så att säga kontakter och sånt för det verkar vara det smidigaste om du inte vill
sitta och ringa och sälja telefoner, det är det smidigaste sättet att ta sig in nånstans
tycker jag i dagens läge (Individuell uppgörelse H)
Se möjligheterna! Att se möjligheterna? Ja. Något mer? Våga, prova nytt /…/
För mig som har gått på och vart utan arbete lite nu och då, höll jag på att säga,
men i mellan båtar och sisådär, för mig är det ju (..) ta tag i det själv och gör
nånting av det och framförallt se möjligheterna och prova nånting nytt och inte
hela tiden blir jag av med den här titeln nu då måste jag leta efter likadana arbeten
och då begränsar du ju nåt kopiöst. Utan våga prova på lite nya grejer. Absolut! Så
det är väl erfarenheterna jag byggt på min under åren, det är väl att prova nytt och
se möjligheterna istället för att nåra andra mirakelkurer har jag inte. (Uppsagd R)
Man kan ju faktiskt skola om sig. Det finns ju – man är liksom inte låst i sitt yrke
om man säger utan att man kan ju faktiskt liksom göra nåt annat så att det finns ju
alltid nånting att göra så det tror jag. /…/ Det är nog att man ska fundera igenom
om man verkligen är nöjd med sitt yrke. För att när man blir uppsagd då har man
verkligen liksom, då är man tillbaka på noll, så då kan man verkligen liksom ”ska
jag verkligen fortsätta inom det här yrkesområdet” eller vad man ska säga liksom
”vill jag verkligen göra det eller har jag nåt annat som jag kanske vill testa på” så
ska man passa på att testa på det då, tycker jag. (Uppsagd S)

Det andra sättet baseras på en mindre aktiv handlings- och förändringsstrategi.
De som valde denna strategi uppger att de var mer tillbakalutade, avvaktade och
inväntade vad som ske. Attityden som uttrycks är ”det löser sig efter hand”.
Nej jag skulle inte göra nåt annorlunda faktiskt utan det är som det är idag så, ja
eller som situationen var då om situationen blir likadan då att jag fortfarande
skulle ha ett jobb kvar, då skulle jag bara avvakta och se vad jag fick. Annars
måste jag liksom det är inte så lätt att få tag i bra jobb (Omskolad B)
För det har jag inte varit i förut ((skrattar)) så här utan det här – det har flutit på,
jag har aldrig varit arbetslös ja nån månad hit eller så där utan det har löst sig med
jobb hela tiden dom gångerna jag har varit utan då. Oftast har man ju nästan fått
det ena innan man säger opp sig från det andra (Uppsagd O)

Det båda handlings- och förändringsstrategierna tycks fungerat för att ta sig
vidare arbets- och yrkesmässigt.

36

5. Diskussion
I detta kapitel diskuteras dels omställningsarbetets organisering samt verktyg för
att öka rörligheten inom och från företaget, dels olika rörlighetsmönster som
framträder i form av lär-, yrkes- eller karriärbanor som illustrerar individernas
val och benägenhet att (o)frivilligt röra sig inom eller från företaget samt hur
denna förändring inverkat på deras arbets- och yrkesmässiga situation.

Organisering för effektivt omställningsarbete
I den samverkansorganisation som byggdes upp har samarbete skett mellan
aktörer i en inre och en yttre krets, samt på olika nivåer och i olika forum. De
aktörer som ingått i den inre kretsen är de aktörer som varit direkt involverade i
omställningsarbetet, tillika de som intervjuades: arbetsgivaren, fackförbundet IF
Metall, Trygghetsrådet, Kommunen, Länsarbetsnämnden samt leverantörerna av
omställningsstöd: Trygghetsrådet AB, Resurstorget och Industrikompetens.
Samarbetet mellan den inre kretsens aktörer har skett inom olika gruppkonstellationer: styrgruppen, samrådsgruppen, projektägargruppen och den operativa
gruppen. Samrådsgruppen är den enda av grupperna där arbetet styrts av fastlagda rutiner för samverkan vid varsel om uppsägning. I de andra gruppkonstellationerna har arbetet till sin karaktär varit mer informellt. Samarbetet i dessa
grupper har utvecklats i och genom det praktiska omställningsarbetet och kring
konkreta åtgärder och aktiviteter för med gemensam kraft finna individuella
lösningar. Alla involverade aktörers insatser uppfattades som viktiga för att
leverera en helhetslösning för att hjälpa anställda vidare och samtidigt se till
verksamhetens kompetensbehov. Även om organiseringen till sin karaktär
främst kan beskrivas som informell har det varit tydligt vem som skulle bidra
med vilka insatser i omställningsarbetet. Samverkan mellan olika aktörer och
viljan att faktiskt finna gemensamma lösningar är något som i andra omställningsarbeten visat sig vara svårt på grund av intresseolikheter, olika
regelsystem och informella normer och värderingar (Bruhn, 2003).
Om man ser till just detta omställningsarbete kan man fråga sig varför samarbetet fungerat mellan dessa aktörer? Vilka var de gynnsamma förutsättningarna? För det första tycks det inte ha funnits något konkurrensförhållande
mellan aktörerna, utan de har utvecklat ett samarbete som bygger på strävan att
se helheten för att hjälpa anställda vidare. För det andra ville arbetsgivaren på ett
tidigt stadium tillsammans med facket och med stöd av leverantörerna av omställningsstöd, kommunen etc. ta ett stort ansvar för att hjälpa anställda vidare
arbets- och yrkesmässigt. Innan varslet lades involverade därför arbetsgivaren i
samråd med facket de andra aktörerna i omställningsprocessen genom att bjuda
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in till möten där de informerade, diskuterade, lärde känna varandra och bytte
erfarenheter kring konkreta åtgärder. Dialogerna som tidigt initierades av
arbetsgivaren har sedan kontinuerligt fortsatt under omställningsarbetet i olika
mötesgrupper där de olika aktörerna har kunnat prata ihop sig för att förstå de
problem som de med gemensamma krafter haft att hantera. Detta är unikt enligt
samtliga aktörer att så pass tidigt involveras i en omställningsprocess och de är
överraskat positiva till arbetsgivarens initiativ att tidigt mötas kring omställningsarbetets organisering, konkreta åtgärder och vardagliga problem. Tidig omställning förespråkas som strategi av Juhlin, Sundström och Tengblad (2002) då
risken för övertalighet finns men tidsmässigt före individuella uppsägningar för
utveckling av en omställningsorganisation som baseras på löpande förtroendefull samverkan och effektiva beslut. Samtidigt visar studier av omställningsarbeten att det är sällsynt att redan på planeringsstadiet involvera andra aktörer
än parterna, men lösningen som förordas är just att träffas tidigt för att öka delaktigheten, undvika missförstånd och bättre utnyttja resurserna (Bruhn, 2003).
För det tredje tycks samverkansorganisationen ha utgjort en plattform för utnyttjande av aktörernas samlade resurser i termer av kompetens och kontaktnät
för att hjälpa anställda vidare. Aktörernas parallella kompetenser och kompletterande roller beskrivs som en viktig mix av resurser som setts som en styrka då
de kunnat samplanera och kraftsamla insatserna i omställningsarbetet. Likaså
utveckla ett mer stödjande förhållningssätt för att ge enskilda individer hjälp att
påbörja sin omställning (jfr Juhlin m.fl., 2002). Inte minst har nyttjandet av
aktörernas upparbetade kontakter med olika aktörs- och industrinätverk utgjort
en god förutsättning för att bygga upp omställningsorganisationen.
Den yttre kretsen bestod av andra externa aktörer, t ex Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Nyföretagarcentrum, vilka uppfattades som centrala för
samordning kring olika åtgärder och aktiviteter i omställningsarbetet. Samverkansrelationerna med de externa aktörerna uppfattades som goda och vara en
förutsättning för omställningsarbetets genomförande. Aktörerna i den inre
kretsen uttryckte dock ett visst missnöje med Arbetsförmedlingens insatser i
omställningsarbetet. Detta missnöje bottnade troligtvis i att de andra aktörerna
hade alltför högt ställda förväntningar och bristande kännedom om Arbetsförmedlingens befogenheter och ekonomiska möjligheter att faktiskt kunna
hjälpa anställda till nytt jobb eller annan sysselsättning.
Verktygslådan ett verktyg för ökad rörlighet …
Företaget har under hela omställningsarbetet haft ett stående erbjudande till
anställda om en frivillig verktygslådeuppgörelse med olika typer av överens-

38

kommelser om de frivilligt valde att lämna företaget. Det var cirka 200 anställda
som utnyttjade arbetsgivarens erbjudande att träffa en individuell uppgörelse.
Arbetsgivaren har via verktygslådeerbjudandet försökt att hantera avvecklingsprocessen ”schysst” för att ge anställda stöd men även för att omställningen i
perspektivet av en god personalpolitik skulle ske så smidigt som möjligt (jfr
Edström och Sabel, 2005; Edström och Aronescu, 2004). Personalfunktionen
fick en viktig roll i omställningsarbetet för att realisera verktygslådan. Rykten
spreds att om man ville försöka vara kvar och inte bli uppsagd var det bra att
personligen kontakta personalavdelningen.
De individer som intervjuats uppgav nästan alla att de fått information och
erbjudande av arbetsgivaren eller personalavdelningen om en verktygslådeuppgörelse. Vad som däremot skiljer sig åt är hur detta erbjudande togs emot av
individerna. De omskolade menade att när de hörde talas om verktygslådan var
de inte intresserade och därför valde de också aktivt bort erbjudandet om verktygslådan. De som träffade individuella uppgörelse nappade frivilligt på erbjudandet för de såg det som en chans. Andra mer ofrivilligt då det kanske var det
enda alternativet som fanns till hands just då när jobben minskade på företaget.
De uppsagda berättade att de inte lyssnade på erbjudandet eftersom erbjudandet
att göra upp med arbetsgivaren varken bidrog till en personlig eller yrkesmässig
vinning för dem. Oavsett hur verktygslådeerbjudandet tagits emot uppskattade
individerna arbetsgivarens agerande och tidiga öppenhet även om ovissheten var
stor inför framtiden. Den bestämda åsikt leverantörerna av omställningsstöd
hade, var att anställda uppskattade företagets agerande och att de fick nödvändig
hjälp för att finna annat arbete eller att gå vidare i livet.
Ser man till de fackliga organisationernas åsikter om verktygslådan är de inte
lika positiva. De ville inte bli sammankopplade med verktygslådan, utan de
menade att detta var ett verktyg som arbetsgivaren utvecklade och använde sig
av. De är kritiska till vertygslådeuppgörelsen för att den inte ingick i förhandlingen utan var ett avsteg från grundprincipen ”sist in – först ut” och att
turordningsreglerna därmed inte följdes full ut av arbetsgivaren. En förklaring
till de fackliga organisationernas negativa inställning till verktygslådan kan vara
att den utgör en alternativ möjlighet för arbetsgivaren att göra avsteg från
turordningsreglerna, som över tid förhandlats fram mellan parterna. Att finna
möjligheter till avsteg från turordningsprincipen kan enligt Andersson, et al
(2002) minska arbetsgivarens kostnader för genomförande av drifts- och
personalnedskärningar. Om det är så i detta fall kan inte med hjälp av denna
empiri verifieras, men det kan vara en förklaring till fackets negativa inställning
till verktygslådan. Facket menade också att alla inte erbjudits samma möjligheter till en verktygslådeuppgörelse.
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Att bevaka medlemmarnas intressen och kontrollera att lagar och avtal följs är
en av fackets centrala uppgifter på arbetsplatsen. Därför är det intressant att
notera att individerna som intervjuats samtidigt ifrågasätter fackförbundets roll i
omställningsarbetet. Kritiken de riktar mot facket bottnar i en besvikelse över att
det fackliga arbetet inte varit direkt synligt och de erinrar sig att de saknat deras
stöd i omställningsprocessen. Varför det förhåller sig så är svårt att säga, men
Bruhns (2003) studie av omställningsarbetet vid Ericssons Kumlafabrik 2001-02
uppvisar ett liknande resultat där anställda överlag var positiva till arbetsgivarens agerande, samtidigt som de riktade kritik mot fackets insatser under
omställningsprocessen. Ett liknande resultat visar även Juhlin m.fl. (2002) som
beskriver att vid utvärderingar av omställningsarbeten får fackliga företrädare
ofta kritik av medlemmarna för att deras tillgänglighet är för låg och att de inte
ger något stöd framför allt i omställningsarbetens genomförandefas. Karlsson
och Svensson (1994) menar att intressemotsättningar kan uppstå mellan fack
och arbetsgivare när arbetsgivaren använder nya metoder för direktinflytande för
anställda. I detta fall upplevde de anställda att verktygslådan var ett gott initiativ
från arbetsgivarens sida som baserades på frivillighet, samtidigt som ansvaret
för omställningen överläts till enskilda individer. Arbetsgivarens verktygslåda
tycks dock ha ökat rörligheten från företaget, och faktiskt hjälpt individer att
hitta annat arbete eller annan sysselsättning. Vilket också facket medgav är
häpnadsväckande att ”lådan” faktiskt fungerade och att ett så stort antal
utnyttjade möjligheten till individuell uppgörelse med arbetsgivaren.
… men även andra aktiviteter för ökad rörlighet
En annan viktig aktivitet i omställningsarbetet var att erbjuda de som valde eller
tvingades träffa uppgörelser och uppsagda en personlig coach från Trygghetsrådet AB eller Resurstorget. Att använda coachning för att stötta individer vid
omställningar var något som inte tidigare används i företaget. Coacherna
samtalade och kartlade individers kompetens och önskemål, och gav handfast
hjälp t ex skriva CV. Leverantörerna av omställningsstöd menade att arbetsgivarens fortlöpande avveckling upp emot en tvåårsperiod skapat gynnsamma
förutsättningar för coacherna att faktiskt hjälpa anställda som sökte hjälp.
Förlängda uppsägningstider minimerade även risken att få en ”ketchup” effekt
på den regionala arbetsmarknaden eftersom alla inte sökte hjälp av coacherna
samtidigt. Liksom leverantörerna av omställningsstöd upplevde individerna att
förlängda uppsägningstider var positivt därför att de fick gott om tid till
reflektion över sin om- och nyorientering. Detta uppfattades som en nyttig
erfarenhet, samtidigt som det där och då fanns individer som var irriterade på
företaget. Trots detta lämnade de flesta företaget med en känsla av att de fick tid
att mentalt bearbeta situationen och söka nytt jobb eller ny sysselsättning.
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Vad tyckte individerna om hjälpen från coacherna? Först ska nämnas att alla
intervjuade individer inte fått hjälp av en coach, även om de erbjudits ett sådant
stöd. Flera menade att de inte hann träffa coachen för att de skaffade nytt jobb
eller annan sysselsättning på egen hand. Uppfattningarna mellan de som fick
coachning variera. En grupp av individer menade att samtalen var bra därför att
coachen visade intresse och likaså den handfasta hjälpen de fick, t ex skriva CV
och fylla i blanketter. Att skriva CV kan enligt Benson (2008) ses som en trivial
aktivitet men det kan också utgöra en spegling av individens tilltänkta yrkesbana
som kan inverka på individens val och hur de kommer att handla. De få som
uttryckte ett missnöje med coachens hjälpinsatser förklarade att personkemin
helt enkelt inte stämde överens.
De individer som omskolats har inte fått hjälp av en personlig coach.
Arbetsgivaren erbjöd dem som alternativ att omskolas till bristyrken i företaget.
Ett erbjudande och ett stöd från arbetsgivaren som de omskolade generellt sett
verkar tacksamma för trots att en del uppfattade omskolningen som en
nödvändighet för att uppfylla önskan om att få stanna i företaget. Arbetsgivaren
berättade att omskolningen genomförts mer systematiskt än vid tidigare
neddragningar. Detta kan ha bidragit till en ökning av den interna personalrörligheten som även tog hänsyn till det kompetens- och rekryteringsbehov som
lokalt fanns i företaget.
Arbetsgivaren, liksom leverantörerna av omställningsstöd lade även kraft på att
informera om neddragningarna och ”prata med” varslade anställda om det stöd
och den hjälp de kunde få för att hitta annat arbete eller annan sysselsättning.
Trots återkommande informationsinsatser uppfattade individerna att det var en
orolig period med stor ovisshet om hur det skulle bli framöver. Mycket ”skitsnack” och rykten cirkulerade om vilka som skulle få stanna respektive lämna
företaget. Några fick besked om att lämna arbetsplatsen medan andra om att
stanna. Flera fanns i gränszonen och visste inte hur det skulle bli utan väntade
besked. Informationen om varsel och uppsägningar var för en del väntad och
bekräftade de tecken på neddragningar som fanns och funnits under en relativt
lång tid i verksamheten. För andra individer kom beskedet utan förvarning för
att det fanns ingen som helst antydan till neddragningar i verksamheten.
När det gäller stöd från närmaste arbetsledningen menade en del att de fick aktiv
stöttning under omställningsarbetet av chefen, medan andra inte alls fick något
stöd för att chefen inte brydde sig. Likaså stödet från arbetskamraterna
uppfattades som ”si och så” när varslade anställda började gå hem. Arbets-
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kamraterna bevakade sina egna jobbintressen och började i första hand tänka på
sig själva och den egna arbets- och yrkesmässiga situationen.
Vägen till nya jobbet eller sysselsättningen – tre rörlighetsmönster
Vägen till det nya jobbet eller sysselsättningen kan med hjälp av olika lär-, yrkeeller karriärbanor beskriva hur individerna frivilligt eller ofrivilligt om- och nyorienterat sig och realiserade sina möjligheter eller chanser till förändring av den
arbets- och yrkesmässiga situationen. Dessa lärbanor illustrerar gradvisa rörelser
eller mer omvälvande, språngartade, förändringar från eller till ett yrke, arbete
eller annan sysselsättning (Engeström, 1999; Nielsen och Kvale, 2000; Wenger,
1998). Dessa banor har en riktning som över tid kan skapa individuella och/eller
generella rörlighetsmönster som kan bli synliga i grupper och organisationer
(Sawchuk, 2003). I detta omställningsarbete framträder åtminstone tre generella
rörlighetsmönster, nämligen:
Stannarna
Lämnarna
Återanställda lämnarna
Stannarna är de individer som aktivt valde att vara kvar på företaget och som
senare omskolades till nytt yrke. Lämnarna är de som valde att lämna företaget
för en ny arbets- och yrkesmässig karriär. Återanställda lämnarna är de som
tvingades byta arbete, men senare aktivt valde att återvända till företaget.
Liknande rörlighetsmönster har också kunnat iakttas i andra studier av, t ex omställningar (Juhlin, m.fl., 2002) och inlåsning i yrken och/eller på arbetsplatser
(Boman och Bredmar, 2008).

Stannarna

Stannarna är de som aktivt valde att vara kvar på företaget och som omskolades
till nytt yrke. Vägen till det nya yrket i företaget som de omskolade ger uttryck
för är att de aldrig haft för avsikt att lämna företaget utan ambitionen var att
försöka stanna kvar så länge som möjligt. När beskedet om omställningen kom
förstod de fast det inte var uttalat i företaget att omställningen skulle drabba
dem. De listade själva ut det, de avvaktade och försökte hänga kvar och hade ”is
i magen” under väntan. Samtidigt visste de inombords att arbetsgivaren inte
kunde sparka dem, utan de kände att de hade stora chanser att få vara kvar.
Finns det någon förklaring till varför de hade denna känsla? Med tanke på
framför allt deras långa anställningstid i företaget, drygt 30 år så kanske den
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ingav en viss säkerhet att få stanna och särskilt då anställningsåren började
räknas. Enligt Andersson et al (2002) finns det relativt få studier om anställda
som stannar i företag som under långa perioder minskar personalstyrkan. En
studie vid Fokker Aircraft i Holland de emellertid refererar till visar att anställda
som stannade skiljer sig avsevärt från de som frivilligt eller ofrivilligt lämnade
företaget. De som stannade hade längre anställningstider och mer företagsspecifika kunskaper som inte kunde användas utanför företaget. Detta är delvis
en likhet med dem som stannade kvar i detta företag under omställningen då de
också varit medvetna om att de haft just långa anställningstider.
Med detta framför ögonen och avsikten att realisera möjligheten att stanna så
kanske deras resonerande om valmöjligheterna och det fortsatta handlandet kan
förstås. De två valmöjligheterna som beskrevs var dels erbjudandet från arbetsgivaren om en verktygslådeuppgörelse. Detta var över huvud taget inte
intressant och de valde aktivt bort detta erbjudande för det uppfattades inte som
ett alternativ. Dels erbjöd arbetsgivaren dem omskolning. Omskolningen till nytt
yrke var ett alternativ för att realisera önskemålet om att få eller kunna stanna. I
princip kunde de tänka sig vilket jobb som helst i företaget bara de fick stanna.
Att realisera möjligheten att stanna ser dock lite olika ut i gruppen omskolade. Å
ena sidan valde några att acceptera och anpassa sig till arbetsgivarens villkor
genom avvaktan i företaget. Om arbetsgivaren krävde omskolning blev valet att
lära ett nytt yrke en nödvändighet för att kvalificera sig för ett nytt jobb. Med ett
nytt yrke ökade också deras chanser att få stanna i företaget. Å andra sidan tog
andra omskolade ett mer aktivt initiativ och frågade om det fanns möjligheter till
omskolning och nytt jobb. Deras drivkraft som de själva menade var eget
initiativtagande och viljan att faktiskt passa på, när erbjudandet ändå fanns, att
lära sig ett nytt yrke för att sedan ha chans att få ett nytt jobb. När de mer eller
mindre frivilligt beslutade att omskola sig var samtliga nöjda med utbildningsstödet från arbetsgivaren under omskolningen.
Om man ser till benägenheten att lämna eller röra sig från företaget verkar den
varit obefintlig. De omskolades benägenheten till intern rörlighet var åtminstone
till en början, nödvändig för anpassning till arbetsgivarens villkor och behov att
fylla på bristyrken. Omskolningen genomfördes av arbetsgivaren på ett
systematiskt sätt för att identifiera anställda med lång anställningstid och
därefter erbjuda dem omskolning, men även på tillfälligheter i omställningssituationen, t ex vem de fått erbjudandet av och hur de själva agerat och förvaltat
erbjudandet. Oavsett graden av tvång eller nödvändighet menade samtliga att
förändringen bidrog till personlig utveckling och att den yrkes- och arbetsmässiga situationen idag ger större utvecklingsmöjligheter. De fick ju nytt jobb
och stanna i företaget något de strävat efter under omställningsarbetet.
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Lämnarna

Lämnarna är de som valde att lämna företaget för en ny arbets- eller yrkesmässig karriär eller pension. Denna grupp utgörs av de som träffade individuella
uppgörelser samt uppsagda som valde att studera vidare. Åldern i denna grupp
varierar mellan 30–65 år och deras anställningstid varierar mellan 6–40 år. De
som pensionerats har självklart en högre medelålder än de som lämnade
företaget för studier. Det generella rörelsemönster som kan iakttas i gruppen
som lämnade företaget kan beskrivas som en mer språngartad förändring eller
omställning av livs- och arbetssituation. Vägen till den nya arbets- eller
yrkesmässiga karriären eller pension blev som lämnarna uttrycker ett vägval i
livet, och de våndades över om de skulle stanna eller lämna företaget. Det
personliga beslutet att lämna företaget växte medvetet eller undermedvetet
gradvis sig starkare under omställningsarbetet. Flera berättade att de lämnade
företaget på vinst och förlust för att kasta sig ut i det okända för förändring av
sin situation.
De som lämnade företaget beskrev att de också hade på ”känn” att de var övertaliga i organisationen året innan varslet kom. Det var bara en fråga om tid och
därför inväntade de beskedet om varsel för att se om de var placerade på
företaget eller inte. Situationen upplevdes som otrygg då flera uppgav att deras
korta anställningstider inte direkt var till deras fördel utan de var osäkra på om
de skulle få stanna eller inte i företaget. Arbetsgivaren uppmanade dem att träffa
en individuell uppgörelse inom ramen för verktygslådan, vilket de beskrev som
ett alternativ – och kanske det enda alternativet, om de inte fanns på företagets
lista på företagsplacerade. Den valmöjlighet de hade var att träffa en individuell
uppgörelse med arbetsgivaren. Hur och varför de valde att lämna företaget
uttrycks på olika sätt. Några sade upp sig och lämna företaget – det tyckte det
var ”skönt” att bara sluta. Exempelvis lämnade de två som pensionerades
företaget relativt omgående när beskedet om övertalighet och omställning av
verksamheten kom (jfr handlingsmönstret ”flyttfåglarna” som beskrivs av Juhlin
m.fl., 2002). En av dem kanske för snabbt för idag i efterhand ångra han sitt
beslut.
Andra planerade lämnandet från företaget mer målmedvetet för att de kände det
var dags att göra annat i livet. Uppgörelsen med arbetsgivaren blev språngbrädan för att förverkliga planen om en radikal förändring av den arbets- och
yrkesmässiga situationen. En plan som efterhand tog form när de grubblat och
övervägt de egna möjligheterna att faktiskt realisera förändringen – en
förändring som de inte på förhand visste vad den skulle komma att innebära för
dem. För individer som byter eller söker sig till annat jobb så kan det vara en del
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i ett karriärbyggande där det kan finnas olika typer av belöningar, exempelvis
högre lön (Bienkowska, 2007). För några av dem som lämnade företaget kan det
ha varit början på en helt annan yrkes- eller karriärbana, t ex sjuksköterska,
sjukgymnast, fritidspedagog medan det för andra kan ha varit en fortsatt
yrkeskarriär i ett snarlikt arbete hos annan arbetsgivare.
Benägenheten att röra sig från företaget tycks efterhand ha ökat parallellt med
insikten om att en individuell uppgörelse med arbetsgivaren var ett och det enda
alternativet i denna situation. Samtidigt blev drivkraften för förändring starkare
desto mer de tänkte på möjligheterna och chanserna som fanns att göra något
annat i livet. Viljan att förändra den arbets- och yrkesmässiga situationen blev
starkare än att försöka stanna och bli uppsagd av arbetsgivaren som de
återanställda lämnarna (se nedan). Efter viss betänketid och mental bearbetning
samt vissa också med stöd från coacherna tog de steget från företaget för att lära
något nytt, något de inte tidigare kanske tänkt på eller något som innan bara
varit en tanke i bakhuvudet.

Återanställda lämnarna

Återanställda lämnarna är de som tvingades byta arbete men senare valde de
också aktivt att återvända till företaget när tillfället erbjöds. De återanställda
lämnarna är en relativt homogen grupp om man ser till anställningstid (6 till 14
år) och ålder (31 till 42 år). Det generella rörelsemönster som framträder i denna
grupp kan beskrivas som ”tur och retur” till företaget. De ville inte på några
villkor förändra den arbets- och yrkesmässiga situationen, utan de tvingades
lämna företaget och söka nytt jobb när de sades upp av arbetsgivaren. De visste
hela tiden att de skulle bli uppsagda, det var bra en fråga om tid när beskedet
skulle komma. De avvaktade och fortsatte jobba. Attityden kan beskrivas som
likgiltig för det spelade ingen roll när de ändå skulle sägas upp. När
uppsägningsbeskedet kom bekräftades det de redan visste och då gick de hem.
Någon valmöjlighet fanns inte, utan de tvingades sluta på företaget. Det fanns
inga andra alternativ, men de lyssnade ändå på arbetsgivarens erbjudande om en
verktygslådeuppgörelse. Att studera uppfattades inte som ett alternativ för dem.
De ville bli uppsagda av arbetsgivaren för att inte mista rätten till återanställning
om det möjligen skulle yppa sig en chans att få komma tillbaka. Trots att
uppsägningen var ett faktum och att de var väl medvetna om situationen när de
gick hem insåg de plötsligt att de vara tvungna att söka nytt jobb. Alla hittade
nytt jobb. Och under en kortare period arbetade de också hos annan arbetsgivare
med liknade arbetsuppgifter. När erbjudandet om återanställning kom, tvekade
de inte en sekund utan valde att tämligen omgående återvända till företaget.
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Även om de återanställda lämnarna kom tillbaka till liknande arbetsuppgifter,
gav de uttryck för att under den period de varit från företaget hade innehållet i
arbetsuppgifterna förändrats. De fick när de återvände till företaget helt enkelt
lära sig nya arbetsuppgifter fast de kom tillbaka till samma jobb. När det gäller
deras benägenhet att röra sig både inom eller från företaget så tvingade
omställningen fram en ofrivillig rörlighet från företaget men vägen tillbaka till
företaget var frivillig för avsikten var att aldrig förändra den arbets- och
yrkesmässiga situationen.

Personliga förbättringar och försämringar
De rörlighetsmönster som iakttagits speglar också huruvida rörligheten inom
eller från företaget varit frivillig eller ofrivillig, men även om en till början
tvingande rörlighet efterhand ändå kan ha bidragit till en förbättring av individens arbets- och yrkesmässiga situationen. Som resultatet visar har den förändrade situationen bidragit till en förbättrad eller en oförändrad situation – en
redan bra situation. Undantaget är en som tvärtom upplevde att situationen
försämrades. De förändringar som skett kan följas och förstås som olika lär- och
yrkes-/karriärbanor som gradvis eller mer omvälvande bidragit till nya lärdomar
och nyttiga erfarenheter som ställt arbets- och livssituationen i ett nytt ljus.
Vilket även tycks gällt för de individerna som återvände till sitt ”gamla” jobb.
Lärdomarna och erfarenheterna har ökat deras förändrings- och handlingsberedskap, vilket uppfattades vara till nytta om de i framtiden skulle hamn i en
liknade situation. Att få veta hur de själva hanterar en omställnings- och uppsägningssituation var nyttig då de lärde att de faktiskt kunde hantera en
förändrad arbetssituation, men också att ta sig vidare yrkes- och arbetsmässigt.
När det gäller andra personliga vinningar tycks de som omskolats, de som
studerar och startat eget företag vunnit mest om man ser till personlig utveckling. Omställningsarbetet har som de beskrev bidragit till ett personligt lyft
och att de ”växt” som människa. Omskolade har även fått ökade utvecklingsmöjligheter och mer utmanande arbetsuppgifter. Den personliga vinningen tycks
också ha varit en såväl bättre fysisk som psykisk hälsa. Det flera individer
förlorade på i och med omställningsarbetet var en försämrad lön och löneutveckling.
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6. Slutsats och praktiska implikationer
Man kan utifrån resultaten i denna studie konstatera att i de olika rörlighetsmönster – stannarna, lämnarna och återanställda lämnarna, som framträder i
omställningsarbetet verkar vissa individer vara mer utvecklingsorienterade än
andra. Några kastade sig mer eller mindre frivilligt ut i det okända på vinst och
förlust hellre än att invänta den oundvikliga uppsägningen, andra avvaktade och
jobbade uppsägningstiden ut i hopp om att få vara kvar i företaget. För en del
blev omställningen och när de mer eller mindre tvingades röra sig inom eller
från företaget också början på en ny yrkes- och karriärbana. Vad kan ha bidragit
till att vissa individer varit mer utvecklingsorienterade än andra? Det kan
givetvis finnas en mängd förklaringar till detta men åtminstone tre aspekter kan
ha haft betydelse för ett mer utvecklingsorienterat förhållnings- och
handlingssätt, nämligen:
Personliga förutsättningar
Viljan till att frivilligt röra sig inom eller från företaget.
Omgivningsstöd och tillfälligheter under omställningsarbetet.
För det första kan individens personliga förutsättningar ha betydelse för ett
utvecklingsorienterat förhållnings- och handlingssätt. Till exempel olika
individuella förutsättningar som ålder, anställningstid, utbildningsbakgrund,
kompetens, tidigare erfarenheter etc. kan ha betydelse för hur individen tar emot
besked om övertalighet, varsel och uppsägning. När det gäller övertalighet och
omställning talas det ofta om rörlighetskompetens, dvs individens förmåga att
faktiskt kunna röra sig mellan olika arbetsuppgifter och/eller arbetsplatser
(Juhlin och Tengblad, 2004). Betoningen ligger på om individen kan röra på sig,
dvs har den nödvändiga förmågan som krävs för det. Individen kanske kan men
inte vill röra sig. Det innebär att viljan till att frivilligt röra sig inom eller från
företaget för det andra kan ha betydelse för om individen är utvecklingsorienterad eller inte. Resultaten i denna studie visar att det har funnits olika faktorer
som varit styrda av individernas inre behov, t ex egna intressen, drivkrafter och
motivation till förändring av den arbets- och yrkesmässiga situationen.
Individens avvägning mellan om denne kan och vill röra på sig lägger fokus på
den benägenhet individen har att röra sig för förändring av sin situation.
Individens benägenhet verkar vara styrd av konstruerandet av individen som en
självständig, väljande aktör som rättfärdigar situationen och dess konsekvenser
som en produkt av individens val (Benson, 2008). Detta medför enligt Benson
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(2008) att ansvaret för själv- och karriärutvecklingen överlåts på individen, men
i praktiken möter individens önskningar och behov yttre omständigheter som
begränsar möjligheterna till förändring. Benson (2008) menar vidare att många
ofta gör dygd av nödvändigheten till anpassning till yttre omständigheter då det
ofta handlar om ”att vilja det man måste, än om att göra det man vill” (sid 315).
Det innebär för det tredje att omgivningsstöd och tillfälligheter under omställningsarbetet också kan ha betydelse för individens benägenhet till förändring
och att röra sig inom eller från företaget. Kanske dessa omständigheter också
hjälpte till att hitta individer som var ”inlåsta” i yrket och/eller på arbetsplatsen,
alltså de som efter hand blev medvetna om att de ville röra på sig, t ex byta jobb,
studera etc (jfr Boman och Bredmar, 2009). Några av de yttre omständigheter
som i detta omställningsarbete kan ha fungerat som stöd i individernas sökande
efter annat jobb eller annan sysselsättning, och som kan ha ökat rörligheten
inom eller från företaget är följande:
Organiseringen och utformningen av omställningsarbetet, samt och ett
samarbete mellan olika aktörer samt nyttjande av kompetens och
kontakter.
Tidig involvering och tidiga insatser av centrala aktörer i omställningsarbetet och delaktighet kring problem, konkreta åtgärder och aktiviteter
för rörlighet.
Stort urval av olika typer av omställningsåtgärder/aktiviteter samt internt
och externt stöd för ökad rörlighet.
Verktygslådeerbjudandet från företaget stödde en individuell om- och
nyorientering.
Löpande avveckling av anställda och verksamhet parallellt med löpande
och systematisk personalomflyttning inom och från företaget.
Förutom dessa omständigheter kan det givetvis ha funnits andra händelser och
personer i individernas omgivning som bidragit till den arbets-, yrkes- och
sysselsättningsmässiga förändringen.
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Efterord
I den lågkonjunktur som nu präglar arbetslivet, där varsel om uppsägning och
nedläggningar är återkommande kan man avslutningsvis ställa sig frågan: Är
detta ett unikt omställningsarbete? Vid forsknings- och utvecklingsprojektets
sista dataåterkoppling till aktörsgruppen: företrädare för arbetsgivaren, fackförbundet IF Metall, Startkraft AB (fd TRR AB) och Unionen (fd SIF) i maj
2009 har det studerade industriföretaget lagt ett nytt varsel om uppsägning.
Enligt arbetsgivarföreträdarna och de fackliga företrädarna refererar de ofta till
omställningsarbetet som redovisas i denna rapport när de nu planerar för ett nytt
omställningsarbete. Vad gjorde vi bra, vad gjorde vi mindre bra? Hur ska vi göra
nu? Det som framhålls som unikt för omställningsarbetet som redovisas i
föreliggande rapport är hur detta organiserades och med den intensitet arbetet
bedrevs i de olika gruppkonstellationerna. Därtill intresset, engagemanget och
respekten som aktörerna visade varandra under omställningsarbetet. Företrädarna för Startkraft AB understryker att denna entusiasm och intensitet har varit
utöver det vanliga och skiljer sig från de åtskilliga omställningsarbeten de
medverkat i under åren. Arbetsgivaren berättar att de ännu inte valt leverantörer
av omställningsstöd för det nya omställningsarbetet, utan det är nu i planeringsfasen under förhandling. Bilden av omställningsarbetet som framträder i
rapporten känns igen av aktörerna. De fackliga företrädarna menar att de idag
”hör” liknade röster och åsikter från verkstadsgolvet inför det kommande
omställningsarbetet. Det som mest förvånade aktörerna var att så pass många
individer som träffat uppgörelser och sagts upp efter omställningsarbetet ändå
var förhållandevis nöjda med sin arbets-, yrkes- eller sysselsättningsmässiga
förändring.
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Omställningsarbete

Bilaga 1

Intervjuguide aktörer i omställningsarbetet
I Bakgrundsfrågor
1. Vilken aktör eller samarbetspartner representerar du i detta omställningsarbete?
2. Vilken är din befattning?
II Omställningsarbetet - tillbakablick/nuläge
3. Beskriv kortfattat bakgrunden till SAAB:s omställningsarbete
4. Vad syftar omställningsarbetet till? /Vad ska det leda fram till?
5. Vilka andra aktörer medverkar i omställningsarbetet?
6. Den aktör du representerar, vilken roll har den/har den haft i detta omställningsarbete?
7. Finns det några aktörer/personer som varit extra viktiga i arbetet?
8. Finns det någon som är/varit mer drivande? (Är parterna jämställda?)
9. Anser du att den aktör du representerar kan påverka omställningsarbetet?
10. Hur är samarbetet mellan de olika parterna i detta omställningsarbete?
11. På vilket sätt har just du deltagit i omställningsarbetet?
12. Vilken är nyttan med att samverka vid ett omställningsarbete?
13. Vad har du upplevt som bra i omställningsarbetet?
14. Vad har du upplevt som dåligt/mindre bra i omställningsarbetet?
15. Hur tror du att de anställda har uppfattat aktuellt omställningsarbete?
16. Hur har de anställda informerats om omställningsarbetet?

III Omställningsarbetet framöver
17. Den partner du representerar, på vilket sätt kan den bidra i det fortsatta
omställningsarbetet?
18. Vad tycker du är viktigast att tänka på i det kommande omställningsarbetet?
19. Vad förväntar du dig av forskarna från HELIX när det gäller detta omställningsarbete på
SAAB?
IV Allmänt om rörlighet på arbetsmarknaden
20. Vad lägger du i begreppet ”rörlighet”?
21. Vad ser du för styrkor/svagheter med rörlighet?
22. Ser du några fördelar/nackdelar med rörlighet på arbetsmarknaden?

BILAGA 2

Intervjuguide – omställningsarbetet
Bakgrundsfrågor
Ålder?
Anställningstid (inom yrket: i företaget?
Nuvarande befattning?
Utbildning?
Tidigare yrkeserfarenhet (inom företaget/utanför företaget)?

A. Arbetssituationen före omställningsarbetet
Om du blickar tillbaka. Kan du beskriva Din arbetssituation före omställningsarbetet?
vad/vilka arbetsuppgifter arbetade du med, vad gjorde du en vanlig arbetsdag
hur och med vem arbetade du, i vilken grad hade du själv möjligheter att bestämma vad du
skulle göra och på vilket sätt
var arbetade du (inom och utanför den egna enheten) – rörlighet – byte mellan olika
arbetsuppgifter, arbetsplatser etc.
På vilket sätt hade du stöd hos dina arbetskamrater? Chefer?
vilka relationer hade Du (och dina arbetskamrater) till ledningen (cheferna)?
Hur lärde du dig detta arbete, yrke?
Vad var viktigast att kunna/Vad behövde du kunna för att utföra det här arbetet på ett bra sätt?
Kan du ge exempel på arbetsuppgifter som ställde ditt yrkeskunnande på prov? Vilka
arbetsuppgifter? Och på vilket sätt?
Hur användes din kompetens? Tycker du att du utvecklade din kompetens/ditt
yrkeskunnande i arbetet? Ge exempel.
Fanns det tillfällen då du lärde dig (eller tvingades lära dig) nya saker i arbetet?
Vilka möjligheter hade du att avancera/få mer kvalificerade arbetsuppgifter?
Vilka möjligheter hade du att delta i kompetensutvecklingsaktiviteter (i arbetet eller utanför
arbetet)
Under vilka förutsättningar skedde arbetet (såväl arbets- som privatliv). Hur ser du på relationen
mellan arbete och privatliv/fritid?

B. Deltagandet i omställningsarbetet
När fick du veta att företaget skulle göra neddragningar, säga upp ett antal anställda?
Hur uppfattade du syftet ("meningen") med dessa neddragningar, omställningen av
arbetet?
När fick du veta att dessa omställningsåtgärder skulle komma att omfatta dig, påverka din
arbetssituation? Vad fick du veta? Och hur, på vilket sätt skulle det påverka dig?
Vilka var dina valmöjligheter? Vilka var dina alternativ? Hur resonerade du i denna situation?
Vad var det som gjorde att du tog steget att förändra din arbetsmässiga och/eller yrkesmässiga
situation?
1

Vilka stödåtgärder (omställningsåtgärder) och möjligheter
(kompetensutveckling, individuella uppgörelser, uppsägning)
Vad/Vilka stödåtgärder stod till förfogande för dig?
Vad, vilka aktiviteter deltog du i?

erbjöd

företaget

dig?

Hur genomfördes aktiviteterna och med vilket stöd (omställningsprocessen)?
Vem tillhandahöll aktiviteterna, t ex arbetsgivare, fackliga organisationer, TRR,
Resurstorget? Vem har praktiskt utfört omställningsarbetet (omställningsorganisationen)?
Vilka aktörer samverkade och agerade i omställningsarbetet (fack, TRR) och praktiskt
utförde omställningsarbetet? Vad fungerade det bra resp mindre bra?
Förutsättningar i omställningen – vad har underlättat respektive försvårat omställningsarbetet
enligt din uppfattning? (faktorer, händelser eller personer)
Vad har ditt deltagande betytt för dig personligen? Kan du beskriva hur Du upplever Ditt
deltagande i omställningsarbetet?
Vad har du fått ut av ditt deltagande? Har ditt deltagande inneburit något
positivt/negativt för dig?
Har du lärt dig något nytt?
Kan du nämna något som gjort ett bestående intryck på dig?

C 1: Arbetssituationen efter omställningsarbetet
Kan du beskriva din arbetssituation idag? (efter omställningsarbetet – förändring av arbetsplats
och/eller yrke)
vad/vilka arbetsuppgifter arbetar du med idag, vad gör du en vanlig arbetsdag
hur och med vem arbetar du, i vilken grad har du själv möjligheter att bestämma vad du ska
göra och på vilket sätt
var arbetar du (inom och utanför den egna enheten) – rörlighet – byte mellan olika
arbetsuppgifter, arbetsplatser etc.
På vilket sätt har du stöd hos dina arbetskamrater? Cheferna?
Hur lärde du dig detta arbete, yrke?
Finns det arbetsuppgifter som ställer ditt yrkeskunnande på prov? Vilka arbetsuppgifter?
Och på vilket sätt?
Hur används din kompetens? Tycker du att du utvecklar din kompetens/ditt
yrkeskunnande i arbetet? Ge exempel.
Finns det tillfällen då du lär dig (eller tvingas lära dig) nya saker i arbetet?
Under vilka förutsättningar sker arbetet (såväl arbets- som privatliv). Hur ser du på relationen
mellan arbete och privatliv?
Om du jämför din arbetssituation du har idag med den du hade tidigare, innan omställningsarbetet vad är bättre resp sämre? Om du värderar din nya arbetssituation – hur ser du på:
anställningstryggheten. På vilket sätt har det blivit bättre?
lönen, löneutvecklingen (bättre el sämre) På vilket sätt har det blivit bättre?
arbetstiderna. På vilket sätt har det blivit bättre?
lär-kompetensutvecklingsmöjligheter (karriärmöjligheter). På vilket sätt har det blivit bättre?
Hur bedömer du dina möjligheter idag att delta i kompetensutvecklingsaktiviteter i och
2

utanför arbetet. På vilket sätt har det förändrats?
din hälsa. På vilket sätt har den blivit bättre?
helhetsomdömet – den sammantagna uppfattningen

C 2: Situationen efter omställningsarbetet
Kan du beskriva din situation idag? (efter omställningsarbetet – pension, studier eller annat)
vad gör du idag
Hur ser du på framtiden?
Om du jämför din situation du har idag med arbetssituationen du hade tidigare, innan
omställningsarbetet vad är bättre resp sämre? På vilket sätt har det blivit bättre? sämre?
Om du värderar din nya situation – hur ser du på:
din hälsa. På vilket sätt har den blivit bättre?
annat?
helhetsomdömet – den sammantagna uppfattningen

D. Slutligen …
Vilka erfarenheter och lärdomar kan du dra av denna situation – då du mer eller mindre tvingades
att förändra din arbets- eller yrkesmässiga situation, om du skulle hamna i samma situation igen?
Eller vilka råd skulle du ge om någon kompis, släkting etc. skulle hamna i samma situation som
du gjorde?
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