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Förord 
 
Denna rapport har framtagits inom ramen för Vinnovas forsknings- och utveck-
lingsprogram ”Dynamo – Dynamiska arbetsmarknader och organisationer” och 
är en studie av ett metodutvecklingsprojekt inom en arbetsgivarring.  
 
Initiativet till projektet togs av Irene Starck och Nils Petersson grundare till före-
taget Starck & Partner. Starck & Partner organiserar Sveriges största arbetsgivar-
ring. I samtalen med medlemsföretagen framkom ett behov av aktiva insatser för 
att ge anställda i riskzonen för ohälsa möjlighet till karriärvägledning och vid be-
hov praktisera i andra arbeten. Medlemsföretagen hade noterat att det inom verk-
samheterna fanns anställda som inte föreföll motiverade i sitt arbete och inte på 
egen hand förändrade sin situation. 
 
Med detta som bakgrund tog Irene Starck och Nils Petersson kontakt med pro-
fessorerna Gunnar Aronsson och Lennart Svensson, vid tidpunkten verksamma 
vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Samtal fördes som utmynnade i en projekt-
ansökan till Vinnova våren 2004. I ansökan formulerades följande projektsyfte: 
 
”Det övergripande syftet med projektet är att utveckla metoder för att förebygga 
ohälsa, sjukskrivningar och utslagning bland anställda som befinner sig i riskzo-
nen […] De metoder som prövas och utvecklas är analys, vägledning, praktikplat-
ser m.m. för anställda ’i riskzonen’.” […] Utgångspunkterna för forskningen är 
teorier om inlåsning, rörlighet, socialt stöd, kopplingen individuellt och organisa-
toriskt lärande m.m.” (Aronsson m.fl. 2004). 
 
Ansökan ”Projekt Dynamo: Arbetsgivarringar – som strategi för rörlighet och 
hälsa i arbetslivet” beviljades bidrag (dnr. 2004-01030) och en projektgrupp bil-
dades bestående av Gunnar Aronsson, Lennart Svensson, Irene Starck och Nils 
Pettersson.   
 
År 2005 knöts John Boman och Margareta Bredmar vid Linköpings universitet 
till projektet som följeforskare. Föreliggande text är följeforskarnas slutrapport.  
 
Vi vill härmed tacka Vinnova för finansiellt stöd, Starck & Partner, Gunnar 
Aronsson och Lennart Svensson för ett inspirerande och elastiskt samarbete, del-
tagande företag och organisationer för en god öppenhet samt slutligen alla inter-
vjupersoner som ställt upp med tid, insikter och engagemang. 
 
Vi vill också tacka Mattias Hellgren, avdelningen för Sociologi vid Linköpings 
universitet, för hjälp med statistiska bearbetningar. 
 
Linköping i februari 2009 
 
John Boman  Margareta Bredmar 



    

   



    

 
Innehållsförteckning 
 
 
1. Inledning      1  

 
1.1 Syfte       1  
1.2 Arbetsliv och hälsa     2 
1.3 Rapportens disposition     3 
1.4 Rörlighet      3 
1.5 Inlåsning      5 
1.6 Anställningsbarhet     8 

 
 
2. Projektbeskrivning    11 

 
2.1 Starck & Partners metodutvecklingsprojekt 11 
2.2 Utvärderarnas metoder   11 

2.2.1 Metodanmärkningar   12 
2.2.2 Gemensamma projektaktiviteter  14 
2.2.3 Etiska överväganden   14 

 
 
3. Resultat av metodutvecklingsprojekts processer 17 

 
3.1 Förankrings- och informationsfasen  17 
3.2 Väglednings- och uppföljningsfasen  17 

3.2.1 Chefers perspektiv   18 
3.2.2 HR-personalens perspektiv  25 
3.2.3 Projektdeltagarnas perspektiv  26 
3.2.4 Fackligt perspektiv   32 
3.2.5 Projektdeltagarna – enkätsvaren  34 

  
 
4. Slutsatser    51 
 
5. Sammanfattning    57 
  
6. Litteratur    59 
    
 



    



    

1. Inledning 

 
Den här studien skulle kunna handla om tre högst existerande dimensioner av de 
flesta människors arbetsliv. I den första dimensionen känner sjuka människor sig 
slängda på sophögen när omplacerings- och rehabiliteringsprocesserna gjort sitt. I 
den andra dimensionen kämpar enskilda människor med att framställa sig så flex-
ibla och anställningsbara som möjligt. I den tredje dimensionen får medarbetarna 
ett aktivt stöd av arbetsgivaren för att minska risken för insjuknande. Det är en 
förhoppning att denna rapport ska bidra till att tydliggöra de risker som finns i 
den första och andra dimensionen. Rapporten ska också öppna portalen till den 
tredje dimensionen där arbetsgivare och arbetstagare delar på ansvaret för ett gott 
nutida och framtida arbetsliv. 
 
De flesta av oss har arbetet som en viktig beståndsdel i livet. Livet vid sidan av 
arbetet är också det givetvis betydelsefullt. Nu, en bit in på 2000-talet, lever 
många i ett gränsland där arbetet inte tar slut bara för att klockan är fem. På lik-
nande sätt lämnas inte det privata livet helt utanför på arbetsplatserna.  
 
Det moderna livet i dag kan beskrivas som flytande organiserat, där gränserna 
sällan är skarpa utan snarare flyktiga och suddigt markerade. Många forskare me-
nar att denna flytande organisering är ett resultat av breda samhälleliga processer 
som globaliserig, individualisering och nationalstatens allt mindre förmåga att 
styra våra liv utan de storfinansiella aktörernas konkreta inblandning.  
 
I detta individualiserade arbetsliv ställs alltfler och tyngre krav på att även företag 
och organisationer behöver bli mer omställningsbara och flexibla. De offentliga 
organisationerna riskerar t.ex. att förlora uppdrag och skatteintäkter på ett annat 
och mer abrupt sätt nu än för kanske 20 år sedan. De privata företagen står även 
de inför stora utmaningar, speciellt på marknader där alltfler aktörer konkurrerar 
om både uppdrag och kompetent personal. 
 
Även om det inte riktigt går att peka ut någon tydlig organisatör av arbetslivet i 
dag så tränger sig kraven på omställning, flexibilitet och rörlighet in i minsta vrå i 
kämpande företag och organisationer. Ord som omställningsprocesser, mobilitet, 
flexibilitet, employer branding och lean-production är nu här på allvar, åtminsto-
ne ett tag, innan andra rörelser och trender tar vid.   
 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med föreliggande text är att slutrapportera Starck & 
Partners metodutvecklingsprojekt ”Arbetsgivarringar som en strategi för att 
främja rörlighet och hälsa i arbetslivet”. Syftet med Starck & Partners projekt var 
att utveckla metoder för att förebygga ohälsa, sjukskrivningar och utslagning 
bland anställda som befinner sig i riskzonen. Till metodutvecklingsprojektet 
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knöts en forskargrupp som fick som främsta uppgift att granska och följa Starck 
& Partners arbete. Föreliggande text är forskargruppens slutrapport. Tidigare har 
tre delrapporter publicerats. I dessa görs specialstudier av fenomen som under 
projektets gång visats sig extra intressant. De första två delstudierna ”Mellan flex-
ibilitet och gränslöshet”1 och ”Vem vill ha mig?”2 fokuserar rörlighets- och inlås-
ningsproblematik på individnivå. Den tredje delstudien ”Ett föränderligt arbets-
liv”3 handlar om hur 1:a linjens chefer resonerar om rörlighet och inlåsning. 
 
Som nämnts är syftet med föreliggande rapport att slutrapportera Starck & Part-
ners metodutvecklingsprojekt. I fokus är särskilt att undersöka i vad mån projek-
tet kunnat identifiera de anställda som är i riskzonen för ohälsa, dvs. inlåsta med-
arbetare. Vidare är syftet att undersöka huruvida de inlåsta förändrat sin situation 
genom en ökad uppmärksamhet på rörlighet i arbetslivet under projekttiden. 
 

1.2 Arbetsliv och hälsa 

Under mitten av 1990-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige. Ökningen pågick till 
några år inpå 2000-talet. Fenomen som utbrändhet och uttryck som att gå in i 
väggen och bidragsfuskare florerade både i media och ute på arbetsplatserna. De 
ökade ekonomiska och sociala kostnaderna för ohälsan bidrog till att arbets-
marknadens parter började mobilisera krafter för att stå upp mot den hotande 
utvecklingen (Marklund m.fl. 2005). I dag tiotalet år senare stiger inte sjukfrånva-
ron totalt sett. Samtidigt visar data att det finns en risk för en ökande ohälsa 
bland speciellt ungdomsgrupperna (Folkhälsa och sociala förhållanden 2007). En 
annan oroande trend är att den minskande sjukfrånvaron kanske inte enbart ska 
förstås som om att vi faktiskt nu mår bättre, det kan t.ex. vara så att många män-
niskor inte klarat av det ekonomiska avbräck som en sjukskrivning innebär. Det 
ställs också högre krav från försäkringskassan idag än för tio år sedan, och detta 
på såväl förskrivande läkare, arbetsgivare som på den enskilde. Att vara hemma 
från jobbet kan sägas ha en delvis annan innebörd nu på 2000-talet. Högre krav 
ställs vidare på dem som överhuvudtaget vill vara kvar på arbetsmarknaden. 
Många undersökningar vittnar om att det har blivit ett hårdare och tuffare klimat 
ute på arbetsplatserna. I en tongivande forskarantologi skriver man: 

 
Det ökade förändringstrycket i arbetslivet har lett till lägre tolerans för olikheter i 
prestation. Detta i kombination med arbetstagarnas upplevelse av ökade krav och 
mindre handlingsutrymme i arbetet och låg rörlighet på arbetsmarknaden ökar 
riskerna för stressrelaterade besvär. (Marklund m.fl., 2005, s. 9)  

 
De ökade kraven i dagens individualiserade arbetsliv bidrar också till att den en-
skilde mer och mer måste ta ett mer tydligt aktivt ansvar för sin totala livssitua-
tion. Det kostar helt enkelt alldeles för mycket att retirera från arbetsmarknaden 
idag. Frågan är då vad som krävs av samhället, arbetsgivarna och arbetstagarna 
för hantera denna, enligt många bedömare, oroande utveckling. I 2000-talets ar-
betslivsforskning pågår en aktiv mobilisering för att hitta metoder och strategier 
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för att förbättra situationen i arbetslivet. Föreliggande studie utgör en del i denna 
mobilisering genom att specialstudera rörlighet, inlåsning och anställningsbarhet 
 

1.3 Rapportens disposition 

Fenomenen rörlighet, inlåsning och anställningsbarhet kommer att fylla resteran-
de utrymme i detta inledande kapitel. Därefter följer i kapitel två en beskrivning 
av föreliggande projekts olika delar. Sedan presenteras i det tredje kapitlet resulta-
ten av utvärderingsarbetet. Rapporten avslutas med ett fjärde kapitel där ett antal 
övergripande slutsatser dras. 
  

1.4 Rörlighet 

Rörlighet (mobility) kan syfta på en mängd olika företeelser och används inte 
som ett entydigt begrepp. Exempelvis kan urbaniseringsprocesser, dvs. att flytta 
från landsort till storstad ses som rörlighet likaväl som att vi kan tala om rörlighet 
vid förändring av klasstillhörighet eller socialgrupp. Utifrån ett arbetslivsperspek-
tiv är arbetskraftens rörlighet i fokus. Här diskuteras rörlighet utifrån ett mer 
samhälleligt- organisatoriskt plan som belyser exempelvis arbetskraftens geogra-
fiska rörlighet (benägenhet att flytta till annan ort för att erhålla arbete), utbild-
ningsmässig rörlighet eller arbetstagarnas rörlighet mellan olika branscher (jfr.t.ex. 
NUTEK, 2000). I ett individperspektiv betraktas rörlighet mer utifrån individens 
faktiska eller potentiella byte av arbetsplats, arbetsgivare och/eller yrke. Vid en 
diskussion om individens potentiella byten står oftast individens förmåga och 
vilja eller benägenhet till rörlighet i centrum (Furåker, 2004 i Gustavsson, 2007, s. 
4). Furåker (2005, s. 144 f.) diskuterar med koppling till Herbert Parnes definition 
av begreppet rörlighet (labour mobility) att oavsett teoretiska synsätt som 1) för-
måga till flyttning, 2) vilja eller benägenhet till flyttning samt 3) faktisk flyttning så 
är det oftast faktiskt flyttning som avses när begreppet rörlighet studeras empi-
riskt.   
 
von Otter (2003) menar att uppfattningen om en ökande rörlighet inom olika 
länder som Sverige, USA etc. är starkt överdrivna. Vid högkonjunktur i Sverige 
byter c:a 10% av arbetskraften arbetsgivare medan antalet sjunker till c:a 6-8 % 
under lågkonjunktur. Hinder för att byta arbete på en s.k. trög arbetsmarknad är 
också bristen på vakanskedjor, dvs. att rörligheten är låg vilket ger färre tillfällen 
för dem som vill byta arbete att verkligen kunna göra det. En trög arbetsmarknad 
med låg rörlighet innebär alltså utestängning av arbetskraften. En ökad rörlighet 
på arbetsmarknaden innebär att möjligheterna ökar att arbetstagare kan byta ar-
bete med varandra genom dessa vakanskedjor (von Otter, 2003, s. 36). 
 
von Otter åberopar en studie av TCO samt forskningsöversikt av FAS där det 
framkommer att en tredjedel av arbetskraften överväger att byta arbete men att 
c:a hälften anser att de inte kan byta yrke och var fjärde inte heller arbetsgivare 
(von Otter, 2004 s. 101). I ett individperspektiv kan detta tolkas som att flera ar-
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betstagare egentligen är benägna att byta arbete eller yrke men att de uppfattar att 
detta inte är möjligt att genomföra. von Otter (2004, s 102 f.) redovisar också sta-
tistiska jämförelser med koppling till en studie av Auer & Cazes hur länge arbets-
tagare haft samma arbetsgivare i ett antal olika länder. Den svenske medelarbets-
tagaren har haft samma arbetsgivare i drygt 11 år, motsvarande siffra för arbets-
tagare i England och Danmark är c:a åtta år medan c:a fyra år är medeltalet i 
USA. 
 
Synen på individens rörlighet på arbetsmarknaden har starkt varierat under 1900-
talet fram till våra dagar (von Otter, 2004). I början av 1900-talet sågs personal-
omsättning som alltför kostnadskrävande och ambitionen var att minska rörlighe-
ten och behålla personalen i företaget. Efter andra världskriget ansåg national-
ekonomerna att vad de benämnde positiv rörlighet var gynnsam för arbetsmark-
naden och företagen. Rörlighet stimulerades, men när denna sedan avtog blev 
företagens fokus karriärvägar och personalutbildning för att behålla och kvalifice-
ra sina anställda. Härefter, menar von Otter (2004, s. 100), har diskussionen förts 
om betydelsen av flexibilitet på arbetsmarknaden med en parallell diskussion om 
att en för stor rörlighet kan leda till bristande investeringar i kompetens både från 
arbetsgivarens och arbetstagarens sida.  
 
I dag framhålls dock alltmer värdet av en ökad rörlighet inom företag och på ar-
betsmarknaden som en viktig faktor för tillväxt, hälsa, innovationer, regional ut-
veckling och för att förebygga ohälsa (se även t.ex. Brulin, 2006,  NUTEK, 2000, 
Arbetskraftens rörlighet – ett smörjmedel för tillväxt och FAS, 2003, Ett rörligt arbetsliv, 
Åkerlund, 2007, Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv, VINNOVA). 
 
Rörlighetsbegreppet har en nära koppling till begreppet flexibilitet. Furåker an-
vänder definitionen ”förmåga till anpassning efter förändring” (en definition som 
formulerades av Meulders & Wilkin 1987) men utvecklar flexibilitetsbegreppet 
genom fyra huvudkategorier av arbetsmarknadsflexibilitet som exempelvis arbets-
tidsflexibilitet och löneflexibilitet (Furåker, 2005, s.146). Furåker har med denna 
utveckling av flexibilitetsbegreppet sökt att närmare reda ut ett begrepp som han 
påstår är grumligt i sin innebörd och snarare blivit ett honnörsord utan närmare 
granskning. Flexibilitetsbegreppet används i en mängd olika studier (se exempel-
vis von Otter, 2003, Allvin m.fl., 2006, Sennett, 2000, Astvik m.fl., 2006). Det 
används dock med lite olika innebörder, exempelvis talar Astvik m.fl., 2006, om 
s.k. oflexibla arbeten, där möjlighet till byte till andra arbetsuppgifter inom en 
verksamhet inte kan ges, och Allvin m.fl. (2006) diskuterar villkoren för den en-
skilde individen vid anställningar där flexibilitet ses som förtroende eller innebär 
utbytbarhet. Flexibilitet som förtroende innebär ofta flexibla arbetstider, arbete i 
projekt med deadline och ett eget stort ansvarstagande för arbetsuppgifterna och 
dess genomförande. Flexibilitet som utbytbarhet innebär att produktionen snara-
re än individen sätts i centrum så att en arbetstagare lätt kan ersättas i sin funk-
tion av en annan arbetstagare. 
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I en aktuell studie om rörlighet på arbetsmarknaden inom en arbetsgivarring har 
Gustavsson m.fl. (2007) dokumenterat ett antal hinder för rörlighet ur ett individ 
– och organisationsperspektiv. Hinder på individnivå är exempelvis individuella 
attityder och värderingar som osäkerhet hos den enskilde att våga byta arbetsplats 
eller arbetsuppgifter, låg utbildningsnivå eller kunskapsbrist samt att också åldern 
och livssituationen kan vara hinder för rörlighet. Hinder på en organisatorisk nivå 
är exempelvis att det inom företaget finns en brist på strategier och rutiner för 
rörlighet. Detta gäller särskilt för mindre företag men att också chefens inställ-
ning till arbetskraftens rörlighet är av stor vikt för hur organisationen kommer att 
arbeta med rörlighetsfrågor. Andra exempel på hinder på organisatorisk nivå är 
en pressad ekonomisk situation och resurssnålhet inom företaget. 
 

1.5 Inlåsning 

Begreppet inlåsning används av Aronsson & Göransson i ett par studier i slutet 
av 1990-talet (Aronsson m.fl. 2000:5). Med det åsyftas en grupp fast anställda 
som inte är i sitt önskade yrke. I en senare studie vidgas begreppet inlåsning till 
att också omfatta den grupp fast anställda som inte är på önskad arbetsplats 
(Aronsson m.fl., 2000:5). En person kan således vara yrkesinlåst eller arbetsplats-
inlåst. Att vara dubbelinlåsta innebär att varken vara i önskat yrke eller på önskad 
arbetsplats. De inlåsta rör sig inte till annat yrke eller arbetsplats på eget initiativ 
utan blir kvar i verksamheten. 
 
Inlåsningskategorin definieras utifrån individens svar om denne befinner sig i 
önskat yrke och på önskad arbetsplats. Det betyder att en individ som placerats i 
en inlåsningskategori inte subjektivt behöver uppfatta sig som inlåst (Aronsson 
m.fl., 2000:5).  
 
I en stor studie med ett urval om 3812 anställda inom olika företag (SCB AKU 
1997) framkommer att andelen inlåsta är 36 %. Av dessa är nio procent arbets-
platsinlåsta, sju procent yrkesinlåsta och 20 % dubbelinlåsta. 64 % uppger att de 
är i önskat yrke och på önskad arbetsplats. Denna grupp benämner Aronsson 
m.fl., (2000:5) för ”normgrupp”. Siffrorna gäller fast anställda och vid en jämfö-
relse med tillfälligt anställda framkommer en omvänd bild; här utgör ”normgrup-
pen” knappt 40% och de inlåsta över 60%. 
 
Andelen inlåsta skiljer sig också åt beroende på yrkesområden och sett till ar-
betsmarknaden i stort. Exempelvis är andelen inlåsta högre i LO-grupperna och 
bland de lågutbildade. Skillnader i andelen inlåsta mellan män och kvinnor är 
dock marginella. 
 
Ett särskilt viktigt resultat i forskarnas studie om inlåsningsproblematik är att en 
sämre hälsa kan förknippas med inlåsning. De inlåsta har förhöjda frekvenser av 
hälsobesvär jämfört med normgruppen. De hälsobesvär som forskarna lyfter 
fram är främst magbesvär, olust, sömnbesvär, ont i rygg/nacke samt trötthet och 
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håglöshet. De dubbelinlåsta har högsta besvärsfrekvensen, men förhöjda fre-
kvenser förekommer även i grupperna arbetsplatsinlåsta och yrkesinlåsta (Arons-
son m.fl., 2000:5). Andra viktiga resultat som studien visar är att de inlåsta upp-
fattar sin arbetsmiljö som sämre jämfört med normgruppen. Exempelvis rappor-
terade de dubbelinlåsta färre utvecklings- och lärandemöjligheter i arbetet. Ar-
betsplatsinlåsta och dubbelinlåsta uppgav också i högre grad jämfört med norm-
gruppen att de saknade socialt stöd från chefen när arbetet upplevdes som be-
svärligt. 
 
Det resultat studien visar om relationen inlåsning och ohälsa väcker hos forskar-
na flera frågor om exempelvis hur arbetsklimatet och samarbetet i arbetsgrupper-
na fungerar om en stor del av personalen är inlåsta, vad inlåsning utifrån ett ar-
betsgivarperspektiv betyder för effektiviteten och produktiviteten på arbetsplat-
sen, och vilka möjligheter det finns att kunna ”bryta inlåsningen” såväl individu-
ellt som strukturellt. (Aronsson m.fl., 2000:5, s. 21).  
 
I Astviks m.fl. (2006) studie På väg om en grupp långtidssjukskrivnas rehabiliter-
ing och återgång till arbetsmarknaden återkommer inlåsning och bristen på rör-
lighet i arbetslivet som viktiga faktorer för att förstå bakgrunden till den process 
som leder fram till sjukskrivningen. Forskarna identifierar tre kategorier som sce-
nario till inlåsningsproblematik och förhöjd risk för framtida långtidssjukskriv-
ning. En kategori gäller personal som trivs på sin arbetsplats och i sitt yrke men 
att de på grund av arbetsmiljöskäl, som exempelvis fysiska besvär, har allt svårare 
att orka med sina arbetsuppgifter och att möjlighet till individuell anpassning inte 
ges. En annan kategori handlar om dem som valt fel väg beträffande yrke eller 
arbetsplats, men att de inte förmår röra sig till något annat eller vågar bryta upp. 
Den tredje kategorin omfattar de individer som från början anser att de hamnat i 
rätt yrke och på rätt arbetsplats men som genom exempelvis omorganisationer 
och förändrade arbetsvillkor kommer att uppleva brist på resurser att kunna utfö-
ra sitt arbete. Det gemensamma för medarbetarna i dessa kategorier är att de inte 
bryter upp och rör sig till en annan arbetsplats eller annat yrke utan de blir kvar i en 
alltmer pressad arbetssituation som leder till känslan av kontrollförlust över arbe-
tet. För samtliga grupper blir detta scenario också en väg in i ohälsa och långtids-
sjukskrivning. 
 
I studien framkommer två typer av arbetskrav som förhindrar återgången till ar-
betet. Det är arbeten med oflexibla arbetskrav och arbeten med gränslösa arbets-
krav. De oflexibla arbetskraven innebär fysisk belastning och avsaknad av indivi-
duell anpassning till arbetsuppgifter. För att kunna återgå till arbetslivet behöver 
dessa individer kanske hitta nya arbeten som är mer flexibla och förhandlingsba-
ra. De gränslösa arbetskraven kan karaktäriseras av bland annat otydligt avgrän-
sade arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning och bristen på förmåga till självre-
glering eller ”gränssättning”. Denna grupp har ökat sina ansträngningar och sitt 
engagemang i arbetet för att försöka uppfylla de gränslösa arbetskraven vilket på 
sikt inneburit stressrelaterad ohälsa. Dessa individer behöver kanske därför mer 
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avgränsade arbetsuppgifter för att kunna återgå till arbetslivet. En fråga det väck-
er är om den enskilde individen på sikt är nöjd med sådana avgränsade arbets-
uppgifter och vilken uppfattning arbetsgivare har om anställda som, åtminstone 
tillfälligtvis, väljer avgränsning snarare än engagemang och utveckling (Astvik 
m.fl., 2006, s. 40).  
 
Forskningen om inlåsning och gränslösa arbeten har kommit alltmer i fokus un-
der senare år. Exempelvis diskuterar Allvin m.fl. (2006) i boken Gränslöst arbete 
hur det nya arbetslivet förändrats i riktning mot att arbetskraften individualise-
rats. Det innebär att individen möter ökade krav och förväntningar på förmågan 
att själv identifiera, planera, strukturera och ta ansvar för sitt arbete. Individen 
måste därför förhålla sig till flexibla arbetsvillkor, ibland med gränslösa krav och 
göra det ensam i ”en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad” (Allvin m.fl., 
2006, s. 25). 
 
När det gäller inlåsningsproblematiken menar Allvin m.fl. (2006) att den blivit 
mer påtaglig på flera arbetsplatser under senare år genom ett ökat inflytande från 
marknadskrafterna som förändrat tidigare verksamhet i riktning mot mer mark-
nadsmässiga villkor. Detta har exempelvis inneburit rationaliseringar och ned-
dragningar av personal och resurser och omfattar inte minst verksamheter inom 
offentlig sektor. Andra faktorer som påverkar inlåsningsproblematiken är out-
sourcing och brist på alternativa arbetsuppgifter inom samma verksamhet. 
 
Ett annat exempel på aktuell forskning om flexibla arbetsvillkor och gränslösa 
arbetskrav är Larssons (2007) avhandling om en grupp långtidssjukskrivna kvin-
nors återgång till arbetslivet. Studien visar att flertalet av kvinnorna återgått till 
arbetslivet efter c:a tre års projekttid, men de har gått ner i arbetstid och arbetar 
inte i den omfattning de gjorde innan sjukskrivningen. Flera av kvinnorna har 
valt att arbeta på annan arbetsplats eller valt alternativa karriärvägar. Samtliga 
kvinnor som ingick i studien, 19 personer, arbetade inom offentlig sektor och var 
lojala mot arbetsgivaren när kraven på arbetet och arbetsprestationerna ökade. 
När kraven ökade ansträngde de sig således ännu mer för att klara av sina arbets-
uppgifter. 
 
För att studera inlåsning som ett arbetsmarknadssystem finner Aronsson m.fl. 
(2000:5) det lämpligt att knyta an till kontrollbegreppet och Karaseks & Theorells 
(1990) krav och kontroll modell. Enligt denna modell uppstår psykisk påfrestning 
och ohälsa ur obalansen mellan krav och handlingsmöjligheter. Genom att an-
vända krav och kontrollmodellen som analysmetod är det möjligt att identifiera 
förhållanden som kan förknippas med förhöjda hälsorisker (Aronsson m.fl., 
2000:5)  
 
Inlåsning kan alltså betraktas som en form av kontrollförlust över den egna ar-
betssituationen, vilket kan leda till förhöjda hälsorisker. 
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Hirschman (1970) har beskrivit tre olika strategier som kan användas vid vantriv-
sel på en arbetsplats. En strategi är sorti (exit) som innebär att anställda slutar sin 
anställning i verksamheten och söker sig till annan sysselsättning. En andra stra-
tegi är protest (voice) där medarbetaren ensam eller kollektivt gör sin röst hörd 
som ett svar på vantrivsel. Den sista strategin lojalitet (loyalty) innebär att den 
anställde är kvar i verksamheten utan att öppet protestera mot eventuella miss-
förhållanden. Möjligheten till sorti; att kunna byta arbetsplats, kan vara en viktig 
förutsättning för att en medarbetare ska kunna våga använda protest som alterna-
tiv. Utifrån ett inlåsningsperspektiv kan lojalitet vara den väg som en enskild 
medarbetare väljer om möjligheter till sorti inte finns (Astvik m.fl., 2006). Lojali-
tet kan därför bli den dominerande strategin bland medarbetare i ett arbetsmark-
nadsläge med hög arbetslöshet, då det kan vara svårt att finna en ny anställning.  
 

1.6 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet (employability) handlar om huruvida individen har kompe-
tens, är attraktiv som arbetstagare, kan hålla sig kvar på arbetsmarknaden och 
skaffa ett nytt, likvärdigt eller bättre arbete om det är nödvändigt (Garsten & Ja-
cobsson, 2004, Allvin m.fl., 2006, Berntson, 2008, von Otter, 2003, 2004, jfr. 
också Beck, 2000, Bauman, 2002). En gemensam syn är att det alltmer är indivi-
dens ansvar att vara attraktiv på arbetsmarknaden och att aktivt arbeta för sin 
egen anställningsbarhet genom kompetensutveckling, livslångt lärande, att lära 
nytt etc. Arbetslivets krav på individen har förändrats och till detta krävs att indi-
viden aktivt medverkar för att utveckla sin kompetens så att den matchar företa-
gens behov (Allvin m.fl., 2006). Berntson (2008) menar att de individer som har 
högre anställningsbarhet lättare klarar av att hantera ett flexibelt och osäkert ar-
betsliv jämfört med de personer som har lägre anställningsbarhet. 
  
Berntson (2008) visar i sin studie att upplevelsen av anställningsbarhet inte enbart 
handlar om en individs självuppfattning, utan också om andra faktorer som ex-
empelvis formell utbildning, kompetensutveckling och konjunkturläge.; d.v.s. un-
der högkonjunktur uppfattar fler att de har en högre anställningsbarhet jämfört 
med under lågkonjunktur. Att vara anställningsbar innebär att ha bättre kontroll 
över sitt arbetsliv, och det kan vara en förklaring till att de med högre anställ-
ningsbarhet också har bättre hälsa (såväl mentalt välbefinnande som fysiska be-
svär) jämfört med de med lägre anställningsbarhet (Berntson, 2008).   
 
I en idéskiss över ett aktivt arbetsliv som ett grundläggande förhållningssätt inom 
arbetsmarknaden nämner von Otter, att ur den enskildes perspektiv är viktiga 
åtgärder bl.a. att öka anställningsbarheten, underlätta karriärskiften under livet 
samt underlätta ”work-life balance” (von Otter, 2004, s. 132). Att det bör råda en 
balans eller integration mellan arbete och familj men också en fungerade fritid har 
uppmärksammats alltmer sedan 1990-talet av särskilt amerikanska och engelska 
forskare (Larsson, 2007, Edwards & Wajcman, 2005). Under senare år har be-
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greppet också kommit att uppmärksammas i Sverige och benämns bl.a. som livs-
pussel.  
 
Att underlätta karriärskiften kan innebära karriärplanering, karriärcoachning, 
kompetensutveckling m.m. Tidigare betraktades karriärer som mer linjära och 
statiska och innebar att den anställde var kvar i samma företag eller möjligen byt-
te till en annan arbetsgivare under sin yrkesverksamma tid. Förändringen till en 
högre position i yrkeslivet ägde rum vid ett till ett par tillfällen och inom samma 
företag. Karriärbegreppet har kommit att förändrats och används alltmer i be-
märkelsen multipla karriärer. Det innebär mer öppna, dynamiska och flytande 
karriärvägar mellan olika anställningar och olika företag (Baruch 2003, Hallkvist, 
2005).  
 
Fokus är alltså ändrat från den traditionella karriärmodellen karaktäriserad som 
en livslång relation mellan en anställd och en arbetsgivare till ett korttids perspek-
tiv och en ”gränslös karriär” där förhandling om arbete och arbetsuppgifter indi-
vidualiserats. En gränslös karriär kan förstås som: ”…a sequence of job oppor-
tunities that go beyond the boundaries of a single employment setting.” (DeFil-
lippi & Arthur, 1996, i Sullivan, 1999 s. 458). Det innebär också en förändring av 
det psykologiska kontraktet mellan anställd och arbetsgivare, från en trygghet 
med livslångt anställningskontrakt till ett kontrakt där arbetsgivaren istället erbju-
der den anställde anställningsbarhet genom t.ex. återkommande kompetensut-
veckling etc. (Baruch, 2003, Rousseau, 1995 i Baruch, 2003). Detta går att föra 
tillbaka på bl.a. Scheins (1997) synsätt att karriärer innebär ett rörligt perspektiv 
och inte enbart handlar om att förändra en yttre position utan också om indivi-
dens egna motiv och syften. I olika faser i livet har uppgifter skilda betydelser för 
oss; exempelvis i en fas är det viktigare för individen att ägna sin tid åt familjen 
eller att få utrymme för konstnärligt skapande än att genomföra en hierarkisk yr-
keskarriär. Hur karriären utformas är således någonting som i hög grad beror på 
individens motiv, värderingar och perspektiv och varierar över tid (jfr. även Hall, 
2004, Hughes, 1981). 
 
När karriärer diskuteras avses många gånger karriärplanering med fokus enbart 
på arbetslivet (se exempelvis King m.fl., 2005). Uppenbarligen bör karriärbegrep-
pet ses som mer gränslöst, öppet och dynamiskt och också omfatta individens 
övriga livssituation som balansen mellan arbete - familj - fritid, och individens 
motiv, värderingar och perspektiv.  



 10    



 11    

2. Projektbeskrivning 

 

2.1 Starck & Partners metodutvecklingsprojekt 

Projektet planerades under hösten 2004 med en projektstart i januari år 2005. 
Projektgruppen bestod av Starck & Partner och representanter från forskargrup-
pen.  
 
Under år 2005 knöts kontakter med 14 företag i Starck & Partners Arbetsgivar-
ring. Avtal skrevs med varje företag. Avtalen reglerade projektets ekonomiska 
ramar samt förväntade aktiviteter från respektive projektpart. Viktigt var också 
att i detta inledande skede komma överens med företagen om vilken kategori av 
arbetstagare samt hur många som skulle erbjudas plats i projektet. Medan vissa 
företag valde ett selektivt urval, där företagen identifierar potentiella deltagare, 
valde andra ett generellt urval, där de anställda själva fick anmäla intresse till att 
delta i projektet. Vid ett selektivt urval var det den anställdes närmaste chef som 
identifierade tänkbara projektdeltagare. 
 
Starck & Partners metod kan enklast beskrivas i en kronologisk punktform: 
 

1. Starck & Partner informerar om projektet ute på företagen. De pratar om inlås-

ning, rörlighet, hälsa och regression i arbetslivet utifrån ett brett perspektiv.  

2. Tillsvidareanställda som i någon mån känner att de befinner sig i en negativ ar-

betslivssituation erbjuds att komma till ett möte (Introduktionssamtal) med nå-

gon av Starck & Partners arbetslivskonsulter. 

3. Vid detta möte presenterar konsulten Livs- och karriärplaneringsprogrammet. 

4. Om den anställde är intresserad av Livs- och karriärplanering ska denne kontak-

ta sin chef för att få tillstånd att påbörja programmet. 

5. En livs- och karriärplanering (vägledningsfasen) pågår under 4-6 månader. Inne-

hållet individanpassas men cirkulerar kring frågor som ”Vem är jag”, ”Vad vill 

jag” och ”Vad kan jag”. 

6. Livs- och karriärplaneringen resulterar i en handlingsplan som består av en pri-

vat del och en del som är specifikt inriktad mot arbetslivet. Den senare delen av 

handlingsplanen presenterar den anställde för sin chef. Vid detta möte medver-

kar Starck & Partners konsult. 

7. Projektdeltagaren tar, oftast tillsammans med chefen och konsulten, någon form 

av beslut om vad och om något behöver hända med arbetslivssituationen.  

 

2.2 Utvärderarnas metoder 

Den ovan presenterade metoden granskades och utvärderades av forskare. 
Granskningen designades i stor utsträckning utifrån Starck & Partners olika steg.   
 
Först lämnades en enkät ut till samtliga anställda som genomgått introduktions-
samtalet hos Starck & Partner. 173 enkäter lämnades ut varav 132 besvarades. 
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Ungefär parallellt med enkätutskicket genomfördes gruppintervjuer med ett urval 
av anslutna företags chefer (inklusive personalchefer eller HR-personal) fackliga 
företrädare och i några fall skyddsombud. Sammanlagt 12 gruppintervjuer 
genomfördes. När projektdeltagarna kommit en bit på vägen i Livs- och karriär-
planeringsprogrammet genomfördes ett antal enskilda intervjuer. Totalt 18 såda-
na intervjuer genomfördes. 
  
Cirka 1 år efter handlingsplansmötet skickas ytterligare en enkät ut. Denna gång 
inkom 89 av 132 utskickade enkäter. Uppföljande gruppintervjuer gjordes också 
med chefer, HR-personal och fackliga företrädare.  
 
Forskarnas design med enkäter och intervjuer både i början och i slutet av pro-
jekttiden syftade till att identifiera eventuella hinder, finna möjligheter och börja 
skönja resultat och effekter av projektet på såväl organisations- som individnivå. 
 

2.2.1 Metodanmärkningar 

Den första enkäten delades ut av konsult vid Starck & Partner i anslutning till 
introduktionssamtalet. Med enkäten följde ett missiv med information om pro-
jektet samt ett svarskuvert adresserat till forskargruppen. Frågor ställdes också 
om informanten samtyckte till att bli kontaktad av forskarna för eventuellt för-
djupande intervjuer. Enkäten omfattade 160 frågor varav flertalet med fasta 
svarsalternativ. Enkäten delades in i olika områden där de första frågorna berörde 
den anställdes bakgrund, sysselsättningsgrad, yrke etc. I nästa område frågades 
det efter arbetssituation, arbetsmiljö, hälsa och uppfattning om Starck & Partners 
introduktionssamtal.  
 
Den andra enkäten var huvudsakligen identisk med den första enkäten. Frågor 
som tillkom berörde huruvida arbetssituationen förändrats och i så fall på vilket 
sätt den förändrats samt uppfattningen om och erfarenheterna av Livs- och karri-
ärplaneringen vid Starck & Partner. Vidare lämnades i denna enkät utrymme för 
deltagarnas egna kommentarer om projektet.  
 
Av de 14 företag som var med i projektet kom 6 företag att ingå i forskarstudien. 
De sex företagen valdes med hänsyn till variation i privat som offentlig verksam-
het, stor arbetsplats respektive mindre arbetsplats, företag inom produktion re-
spektive tjänstemannaföretag, företag där flertalet anställda var kvinnor respekti-
ve företag där huvudparten av medarbetarna var män. I ett företag var könsför-
delningen tämligen lika med viss övervikt för kvinnor. 
 
Gruppintervjuerna, med chefer, HR-personal, fackliga företrädare och skydds-
ombud (i förekommande fall) genomfördes gruppvis inom respektive företag. 
Cirka fyra till sju personer deltog i gruppintervjuerna vid respektive tillfälle. In-
tervjutiden var som regel 1½ - 2 timmar. Samtalen spelades in digitalt. Intervju-
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erna strukturerades utifrån ett antal förutbestämda teman såsom uppfattningar 
om rörlighet, inlåsning och hälsa i arbetslivet. 
 
De enskilda intervjuerna med projektdeltagarna genomfördes vanligen i en lokal i 
anslutning till informantens arbetsplats eller på Starck & Partners kontor. Inter-
vjuerna varade cirka 60 minuter och spelades in digitalt. Teman som diskuterades 
fokuserade arbetssituationen, uppfattningar om och upplevelser av rörlighet och 
inlåsning, åsikter om Starck & Partners projekt och Livs- och karriärplaneringen 
vid Starck & Partner etc. 
 
I de uppföljande gruppintervjuerna inbjöds återigen representanter från samtliga 
sex företag att delta. Eftersom det var svårt att i detta läge samla tillräckligt 
många inblandade chefer och fackliga företrädare genomfördes inte 6 uppfölj-
ningsintervjuer utan 3. Därutöver gjordes dock ett antal telefonintervjuer med 
främst chefer för att få en måhända mer rättvisande bild av deras uppfattning av 
Starck & Partners projekt. De teman som togs upp behandlade erfarenheter och 
uppfattningar av projektet samt om och i så fall hur deras (och företa-
gets/organisationens) syn på rörlighet och inlåsning förändrats under projektti-
den. Frågor ställdes också om chefernas roll i arbetet med projektet och om de 
såg en hållbarhet med att arbeta med frågor som rörlighet, hälsa och inlåsning 
(Svensson m.fl. 2007). Frågor om Livs- och karriärplaneringsprogrammet ställdes 
också. 
 

Analys  

Intervjumaterialet har transkriberats och analyserats med stöd av framtagna te-
man; likheter och skillnader i utsagorna har sökts. Citat som används i komman-
de resultatdel fungerar som illustrationer av centrala och återkommande inslag i 
intervjumaterialet. 
 
83 av 89 personer som besvarade den andra enkäten har skriftligt kommenterat 
de öppna frågorna. 15 informanter har besvarat frågorna kortfattat, medan reste-
rande delgivit sina synpunkter med mer omfattande svar. Detta kvalitativa en-
kätmaterial har sammanställts och analyserats med stöd av innehållsanalys. 
 
Enkäterna har bearbetats i SPSS. Enkätsvaren har sammanställts i frekvenstabel-
ler och signifikanstester har i förekommande fall utförts. 
 

Bortfall  

Av 173 utskickade enkäter i omgång 1 inkom 132 stycken. I omgång 2 skickades 
132 ut och 89 ifyllda registrerades. Det är alltså 89 personer som följts under hela 
projektperioden. Det finns inget tydligt mönster i de två bortfallsanalyser som 
gjorts. Vid en genomgång av variabler såsom yrke, företag och ålder framkommer 
inte några skillnader mellan den grupp som besvarade den första enkäten och den 
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grupp som inte gjorde det. Däremot finns skillnader, som senare kommer att re-
dovisas mellan mättillfällena när det gäller variabler som inlåsning och hälsa. Det 
är inte uteslutet att dessa skillnader kunde ha varit mindre eller större om fler en-
käter besvarats vid mättillfälle 2. Å andra sidan är 89 personers uppfattningar, 
upplevelser och rörelser en i sammanhanget försvarlig mängd.   
  

2.2.2 Gemensamma projektaktiviteter 

Starck & Partner var ansvariga för bedriva metodutvecklingsprojektet, men det 
ansågs viktigt att både forskargruppen och de deltagande företagen var aktiva 
under hela projekttiden. Denna ambition hölls vid liv genom att Starck & Partner 
tog ett aktivt koordinerande ansvar gentemot både företagen och forskargruppen. 
Det är också Starck & Partner som aktivt drivit metodutvecklingsprojektet, in-
formerat ute på företagen och förhandlat om avtal. En person från Starck & 
Partner har också med något undantag deltagit i gruppintervjuerna tillsammans 
med forskarna. 
 
De gemensamma aktiviteter som varit knutna till projektet gäller främst möten 
som handlat om förhandling om avtal, informationsmöten ute på företagen samt 
återkoppling till företagen av vunna erfarenheter och preliminära resultat under 
processens gång. Andra återkommande aktiviteter har varit möten i projektets 
referensgrupp samt presentationer vid Arbetsgivarringens årskonferens. I refe-
rensgruppen ingick representanter från de olika företagen i projektet, företrädes-
vis chefer och HR-avdelning, fackliga företrädare på central nivå, representanter 
från näringslivet, Vinnova och forskare.  
I projektets arbetsgrupp ingick representanter från Starck & Partner och från 
forskargruppen. Vid dessa återkommande möten diskuterades viktiga händelser, 
lärdomar och processer. Möjlighet gavs till att diskutera och planera kommande 
inslag av både praktisk och teoretisk natur.  
 
Avslutningsvis bör nämnas att metodutvecklingsprojektet, utvärderingsprocessen 
och samarbetet mellan Starck & Partner och forskarna haft en interaktiv ansats 
(se exempelvis Svensson m.fl.2002, Aagaard & Svensson, 2006, Reason & Brad-
bury, 2004). Det innebär ett gemensamt arbete där projektprocessen kontinuerligt 
diskuteras och där beslut om projektets genomförande eller ”nästa steg” ventile-
ras i arbetsgruppen. Projektets metodiska ansats; interaktiv forskning, kommer 
närmare att presenteras i en artikel.  
 

2.2.3 Etiska överväganden 

Forskarna har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanis-
tisk- samhällsvetenskaplig forskning under arbetet med projektet. Intervjuerna 
och besvarandet av enkäter har skett utifrån informerat samtycke. Endast fors-
karna har haft tillgång till inspelat intervjumaterial samt enkätsvar. Starck & Part-
ner samt företagen har inte fått ta del av källmaterial utan enbart fått resultat pre-
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senterat i tabellform eller på ett sådant sätt att enskilda personer inte är identifi-
erbara. All redovisning av resultatet har ägt rum på ett konfidentiellt sätt där in-
tegriteten för såväl företag som medarbetare som ingått i projektet har skyddats. 
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3. Resultat av utvecklingsprojektets processer 
 

3.1 Förankrings- och informationsfasen 

Som tidigare noterats föregicks Starck & Partners avtalsskrivande av en mängd 
möten med företagens representanter. Detta var en arbetsinsats som man inte 
riktigt var förberedd på. Förankringsprocessen krävde således mer tid och kraft 
än förväntat. Ofta handlade diskussionerna om hur många som skulle erbjudas 
Livs- och karriärplanering. Ute på företagen fanns det givetvis en oro för att pro-
jektet skulle bli för ekonomiskt kostsamt. Diskussioner fördes också om det i vis-
sa fall borde riktas en erbjudan till anställda som cheferna upplevde som passan-
de till projektet.  
 
Starck & Partner arbetade i detta skede mycket med att informera företagens re-
presentanter om rörlighet, inlåsning och stagnation i arbetslivet. Det handlade 
mycket om att utveckla en kommunikation som utgick från de specifika företa-
gens förutsättningar.  
 
När sedan företagen anslutit sig till projekt var det dags för att presentera projek-
tet för de anställda. Oftast skedde detta genom att företagen sammankallade till 
informationsmöten där konsulter från Starck & Partner beskrev projektets grund-
läggande tankar. Ett tydligt mönster här var att det var skillnad att tala inför tjäns-
temannaorganisationen jämfört med en typisk arbetarorganisation. Rörlighet och 
inlåsning förstås med andra ord på mycket olika sätt ute i företagen. Vissa an-
ställda såg t.ex. projektet som en ny och fräsch arbetslivstjänst medan andra 
byggde upp mera konspiratoriska tankar om en ny form av dold uppsägningsstra-
tegi från chefernas sida.     
 
En lärdom från dessa två steg i projektet är med andra ord betydelsen av att ut-
veckla och föra en företagsanpassad kommunikation.  
 

3.2 Väglednings- och uppföljningsfasen 

Både under väglednings- och uppföljningsfasen genomfördes gruppintervjuer 
med chefer, främst första linjens chefer, företrädare från företagens HR-
avdelningar och med fackliga företrädare. Ett antal fördjupade intervjuer med 
några projektdeltagare genomfördes också. 
 
I följande avsnitt presenteras intervjupersonernas uppfattningar om projektet ut-
ifrån olika perspektiv: ett chefsperspektiv, ett medarbetarperspektiv och ett fack-
ligt perspektiv. I intervjuerna med chefer berörs frågor om projektet och dess 
genomförande men också om synen på rörlighet och inlåsning, medan arbetssitu-
ationen och erfarenheterna av LOK är mer i fokus i intervjuerna med medarbeta-
re. Presentationen av de fackliga företrädarnas uppfattningar har särskilt fokuse-
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rats kring deras uppfattning om projektet, LOK och projektets resultat. Först 
redovisas intervjusvaren från vägledningsfasen och därefter intervjusvaren från 
uppföljningsfasen inom respektive kategori. I presentationen av uppföljningsfa-
sen för medarbetare redovisas också svarsmönster från de s.k. öppna frågorna i 
Enkät 2. 
 
Först ut är presentationen av chefernas perspektiv och uppfattningar om rörlig-
het och inlåsning. 
 

3.2.1 Chefers perspektiv 

Synen på rörlighet 

Cheferna har genomgående en positiv inställning till rörlighet i arbetslivet. Det 
beskrivs i ordalag som att ”grundinställningen till rörlighet är positiv” och att 
”rörlighet skapar positiv utveckling rent allmänt” inom en organisation. Några 
chefer menar dock att medarbetare inte alltid delar den uppfattningen: ”Som ar-
betsgivare är det positivt med rörlighet, men som anställd kan det uppfattas på ett 
annat sätt”. I ett medarbetarperspektiv kan rörlighet uppfattas som någonting 
hotfullt som innebär förändringar men också försämringar för de anställda. 
 
Cheferna betonar att det är viktigt att ha kontroll på rörligheten i organisationen. 
Rörligheten måste så att säga passa in i verksamheten och en för hög personal-
omsättning innebär stress och en svår arbetssituation för cheferna och för de 
andra medarbetarna i en arbetsgrupp. Det som efterlyses är ett system eller en 
struktur som möjliggör rörlighet på ett organiserat sätt i en verksamhet. En av 
cheferna formulerar detta på följande sätt: 
 

Jag tror vi måste skapa en struktur för ett bra inflöde av nya medarbetare i orga-

nisationen så att vi kan möta den här rörligheten [i förekommande fall] med ett 

högt inflöde av nya medarbetare, då tror jag att det blir väldigt positivt framför 

allt på lång sikt. 

 

Några av cheferna menar att rörlighet inom en organisation kan ses som en kon-
kurrensfördel vid rekrytering av personal. Kan man skapa ett system som möjlig-
gör rörlighet så blir det ett argument för medarbetarna att kunna få arbeta med 
olika arbetsuppgifter och även på olika arbetsplatser inom en organisation. Rör-
lighet som ett organisatoriskt system kan då innebära utveckling och stimulans 
för den enskilde medarbetaren. 
 
Cheferna knyter också rörlighet till ålder då de ofta uppfattar att yngre i högre 
utsträckning än äldre medarbetare är positiva till rörlighet. Skälen till detta kan 
vara att de yngre är mer vana med projektanställningar och att de vill byta arbete 
för att skaffa sig erfarenhet av olika arbetsuppgifter. 
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Varför är rörlighet nödvändigt? 

Varför är då rörlighet i arbetslivet nödvändigt? Ett återkommande svar i gruppin-
tervjuerna med cheferna är att det är negativt för en verksamhet att ha medarbe-
tare som är ”inlåsta” och som inte trivs på sin arbetsplats. En medarbetare som 
inte trivs förmedlar detta på olika sätt till sina arbetskamrater vilket kan påverka 
klimatet i arbetsgruppen på ett negativt sätt. Detta påverkar i sin tur effektiviteten 
i organisationen till det sämre vilket i förlängningen innebär en ekonomisk kost-
nad för verksamheten. En av cheferna säger: ”Personer som är inlåsta kostar, det 
märks därför att de tar energin i organisationen.” En annan chef förklarar: ”Om 
vi går tillbaka 10 år eller så kunde vår organisation rymma en och annan som inte 
trivdes så bra eller mådde så bra, men det finns inte utrymme längre”. 
 
Först i och med projektet kom cheferna att använda ordet ”inlåst” om medarbe-
tare som inte trivs med sitt arbete. Cheferna hade tidigare lagt märke till enskilda 
individer som varit ”inlåsta” men fick alltså i och med projektet en benämning 
för detta tillstånd och process. Vanliga kännetecken för gruppen inlåsta medarbe-
tare är att de inte trivs, inte mår bra och inte är nöjda. Men cheferna och de inlåst 
medarbetarna samtalar inte om otrivseln utan detta är någonting som cheferna 
iakttar; exempelvis genom att ”man märker att de inte mår så bra”, ”man är inte 
riktigt nöjd med sig själv”.  Medarbetaren tar heller inte initiativ att berätta för sin 
chef att han/hon inte trivs på arbetet. Detta handlar således om brister i kommu-
nikationen mellan chef och medarbetare där båda parter är medvetna om situa-
tionen men inte uttalar detta. 
 
Ett annat kännetecken är att cheferna anar att inlåsta medarbetare är på ”fel 
plats” i arbetslivet men att de inte själva förmår förändra sin situation. Det kan 
exempelvis handla om medarbetare som är överkvalificerade för de arbetsuppgif-
ter de utför. Medarbetarna gör fortfarande en bra arbetsinsats och försöker ”göra 
sitt bästa”. Det finns också exempel på medarbetare som cheferna uppfattar trivs 
på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter men som kom att söka sig till 
projektet och LOK därför att de var intresserade av att undersöka sina valmöjlig-
heter och eventuellt kunna förändra sin arbetssituation. 
 

Hinder för rörlighet 

Cheferna identifierar olika hinder för rörlighet bland inlåsta medarbetare. Dessa 
hinder bildar tre kategorier: fördelar med arbetet, att arbetet ger trygghet och 
kontroll och slutligen att arbetet ses som den enda valmöjligheten. Samtliga kate-
gorier innebär att medarbetarna håller fast vid sitt arbete istället för att bryta upp 
och röra sig till annan arbetsplats eller andra arbetsuppgifter.  
 
Den första kategorin benämns de pragmatiska fasthållarna. De håller fast vid sitt 
arbete därför att det ger särskilda fördelar såväl materiellt som socialt. Det gäller 
exempelvis medarbetare med låg utbildning och hög lön (eller mycket hög lön) i 
sitt arbete. Av ekonomiska skäl blir de därför kvar på sin arbetsplats. Det kan 



 20    

också handla om att arbetet har status och ger gott anseende i individens sociala 
nätverk eller andra sociala faktorer som att arbetsplatsen ligger nära boendemiljö 
och social service som skola etc. vilket innebär praktiska fördelar som en förhål-
landevis kort resväg mellan arbete och privata åtaganden. 
 
Den andra kategorin fasthållare kallas de otrygga fasthållarna. De håller fast vid sitt 
arbete därför att arbetet ger trygghet och kontroll i deras livssituation. Det kan 
exempelvis handla om medarbetare som arbetat länge vid samma arbetsplats och 
med samma arbetsuppgifter och inte vågar satsa på något nytt. Det kan också 
handla om medarbetare som efter några år på samma arbetsplats inser att de har 
valt ”fel yrke” men att de inte, i den situation de befinner sig, orkar satsa på en ny 
karriär. Utmärkande för gruppen är många gånger också att de är rädda för för-
ändringar inom verksamheten och för att exempelvis använda ny teknik i sitt ar-
bete. De vill att allt ska ”vara som vanligt” utifrån talesättet ”man vet vad man 
har men inte vad man får”. En konsekvens av detta förhållningssätt är således att 
denna grupp medarbetare är rädda för att byta arbete. 
 
Den tredje kategorin kan benämnas som fasthållarna utan tilltro. Denna grupp hål-
ler fast vid sitt arbete därför att de ser innevarande anställning som sin enda val-
möjlighet. De tror inte att de har tillräcklig kompetens för att kunna få ett annat 
arbete, de uppfattar att arbetsmarknaden är ”stängd” för just dem och att det inte 
finns någon annan arbetsgivare som är intresserad av att anställa dem. Därför 
måste de hålla fast vid det arbete de har. Medarbetarna i denna grupp ser sig själ-
va som resurssvaga och de har bristande tilltro till sin egen förmåga. 
 

Rörlighet ger positiva effekter 

Cheferna anser att rörlighet i arbetslivet ger positiva effekter på såväl en individu-
ell som en organisatorisk nivå. På den individuella nivån är rörlighet positivt då 
individen härigenom får nya erfarenheter och ny kompetens. Som en av cheferna 
säger: ”Personer som får möjlighet till rörlighet lyfts ju, och man ser att männi-
skor utvecklas.” 
 
Positiva effekter av rörlighet på en organisatorisk nivå är att nya medarbetare till-
för nya synsätt, ny kompetens, ett nytt sätt att tänka och att lösa problem i verk-
samheten. Detta skapar i sin tur en arbetsmiljö som är omväxlande och stimule-
rande för övriga medarbetare. 
 
Andra positiva effekter av en medveten strategi kring rörlighet inom en organisa-
tion är att organisationens attraktivitet ökar, t.ex. vid rekrytering av personal. Ef-
ter att projektet påbörjats har några av cheferna vid rekryteringssamtal börjat ta 
upp frågor om möjligheter till rörlighet inom organisationen: ”Vi vill att medar-
betarna har med sig synen på att rörlighet ska ingå i arbetet.” Rörlighet ses alltså 
som ett argument för en dynamisk organisation där medarbetare över tid kan ges 
möjlighet att arbeta inom olika avdelningar och med varierande arbetsuppgifter. 
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Rörlighet skulle därför kunna betraktas som en konkurrensfördel vid rekrytering 
av personal (Jfr. employer brandning, se exempelvis Backhaus &Tikoo, 2004). 
 

Svårigheter med rörlighet 

Rörlighet ger positiva effekter men det innebär också svårigheter. I intervjusvaren 
med cheferna tydliggörs särskilt tre faktorer som kan försvåra och t.o.m. motver-
ka rörlighet inom en organisation. För det första så kan rörlighet inom verksam-
heten skapa oro i arbetsgruppen, och det handlar speciellt om en oro bland med-
arbetarna för förändringar. 
  
En andra faktor är svårigheter med att skapa en balans i verksamheten med en 
ökad rörlighet. När nya medarbetare rekryteras ska de introduceras i arbetsupp-
gifterna, vilket innebär en ”övergångsfas” där rutinerna i arbetet inte fungerar lika 
effektivt som vanligt. Rörlighet inom en arbetsgrupp kan också tendera att gene-
rellt öka rörligheten bland övriga medarbetare i bemärkelsen att ”Rörlighet skapar 
rörlighet” som en av cheferna formulerar det. 
 
Det är dock en tredje faktor som cheferna lyfter fram som särskilt central och det 
är risken att förlora medarbetare vars kompetens behövs i verksamheten. Dessa 
medarbetare är vad cheferna benämner ”nyckelpersoner” i verksamheten. De har 
erfarenhet och kunnande och som en av cheferna säger ”… [de] är väldigt viktiga 
för verksamheten och som det blir tungt att ersätta om de gör något annat.”(Jfr. 
s.k. high potentials). Det är kostsamt att rekrytera en ny nyckelperson, men che-
ferna är ense om att det resursmässigt är bättre att en kompetent medarbetare 
söker sig vidare till en annan anställning än är kvar i verksamheten och på sikt bli 
inlåst. Rehabilitering av en inlåst medarbetare är nämligen också kostsamt och på 
olika sätt resurskrävande för organisationen. 
 

Uppfattningar om projektet 

Cheferna är genomgående positiva till verksamheternas deltagande i projektet. 
Några av cheferna säger att de först var mer tveksamma till ett deltagande, men 
att de ändrade sin uppfattning efter att medarbetare vid Starck & Partner besökt 
företaget för ett informationsmöte. Informationsspridningen om projektet upp-
fattas överlag som god då medarbetare vid Starck & Partner vid ett eller flera till-
fällen besökt företagen och informerat om projektet. 
 
Cheferna talar om projektet som ett utvecklingsorienterat projekt och som ett 
verktyg organisationen saknat: 
 

Vi pratar mycket om att vi ska vara professionella, vi ska vara kompetenta och ut-
vecklingsorienterade, ett modernt företag och då passar det här projektet väldigt 
bra in. Att låta människor ta eget ansvar över vad man vill och att ta initiativ. 
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Jag har ju vetat i alla år att vi har den här typen av problem i organisationen. Men i 
och med att vi inte har haft ordentliga verktyg i organisationen för att hantera det-
ta så har det varit tillåtet att vara inlåst. 

 
Det förekom att medarbetare var oroliga för vad företagets deltagande i projektet 
egentligen skulle innebära för den egna arbetssituationen. Det var då viktigt att 
cheferna informerade medarbetarna om att deltagandet i projektet innebar en 
möjlighet till utveckling för de anställda och inte att medarbetare skulle varslas. 
En av cheferna menar att det räcker med att någon eller några i arbetsgruppen 
tyckte att projektet var positivt för verksamheten så spred sig detta till hela ar-
betsgruppen. 
 
De flesta företagen valde att erbjuda alla anställda möjligheten att delta i projektet 
och att genomföra Introduktionsmötet på Starck & Partners kontor under arbets-
tid, d.v.s. de tillämpade ett generellt urval. Cheferna såg fördelarna med ett gene-
rellt urval även om de också kunde se möjliga risker: 
 

Vi bestämde blixtsnabbt att det skulle vara öppet för vi såg den omedelbara kopp-
lingen till vårt medarbetarprojekt, och detta projekt vänder sig till alla medarbeta-
re. Vi var överens direkt att det är såhär vi måste göra. Sedan fick vi lite hicka … 
tänk om det blev rusning. Men efter analysen kände vi nog att det skulle bli han-
terligt ändå, vilket det också blev. 

 
Fördelar med ett generellt urval är att medarbetarna ges möjlighet att tala om 
projektet och att detta kan skapa en större öppenhet i organisationen att diskute-
ra rörlighetsfrågor. Det ger alltså förutsättningar för ett mer positivt och avdra-
matiserat förhållningssätt till frågor om rörlighet, men också att stimulera till rör-
lighet bland medarbetarna. Deltagandet i projektet ger också medarbetarna möj-
ligheter till reflektion om deras arbetssituation i bemärkelse; ”… vad ska jag hålla 
på med…?” Detta kan långsiktigt gynna kvaliteten, och som en av cheferna for-
mulerar det: ”Vi tycker att många har gjort ett medvetet val [om sin arbetssitua-
tion], men det är bra att fler tänker på detta.”. Även i andra avseenden kan meto-
den kring ett generellt urval vara fördelaktig, då en annan av cheferna berättar:  
 

Genom projektet kan vi ge dem[medarbetarna]chansen att gå vidare. Det var väl-
digt bra att det var frivilligt [för medarbetarna att delta i projektet], för det var en 
person som jag inte hade tänkt att tala med, och det här [LOK] var precis det den 
personen behövde. Det hade jag inte sett. 

 
I några enstaka verksamheter har erbjudandet om deltagande i projektet skett ut-
ifrån ett selektivt urval, d.v.s. att chefen har valt ut de medarbetare som erbjudits 
Introduktionssamtal vid Starck & Partner. Vid urvalet har fokus lagts på de med-
arbetare som chefen bedömt är i behov av Livs - och karriärplanering och som är 
i riskzonen för att på sikt utveckla ohälsa i arbetet. Diskussionerna om projektet 
och rörlighetsfrågor har inte varit särskilt omfattande bland arbetsgrupperna 
inom dessa organisationer utan främst förts inom chefsgrupperna. 
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Handlingsplanen 

Flertalet chefer delar uppfattningen att det i början av projekttiden var svårt att 
veta sin roll vid mottagandet av handlingsplanen. Cheferna uppfattade detta möte 
med medarbetaren som stressande och kravfyllt och att de var osäkra på hur de 
skulle förhålla sig i samtalet. Det är uppenbarligen så att cheferna hade behövt 
närmare vägledning och information om syftet med dessa samtal om handlings-
planen och hur de kan genomföras innan samtalen kom att äga rum. Efterhand 
kom dock samtalen att fungera bra menar flera av cheferna. Till detta bidrog ock-
så konsulten från Starck & Partner, som alltid deltog i chefens och medarbetarens 
möte om handlingsplanen: 
 

Jag kände mig som en mottagare av en kravlista, eller önskemål som jag ska han-
tera på något sätt, och dessutom vara trevlig och tillmötesgående. Personen sade: 
hur ska du se till att jag får detta? [att uppnå sitt mål]. Det blev som en förhand-
lingssituation. Men det gick bra och det berodde på att handläggaren var så skick-
lig. 

 
Jag visste inte om min roll på något sätt. Det blev bra, det blev det ju. Jag fick pre-
senterat för mig hur resonemangen hade gått och den här handlingsplanen, och 
min roll efteråt då vi skulle ha uppföljningar och gå vidare med vissa saker. Och 
det har vi gjort. 

 

Uppföljningen 

Cheferna är överlag positiva till projektet och till att deras organisation har delta-
git i projektet under två till tre års projekttid. Flera av verksamheterna har haft 
andra parallella projekt under projekttiden i syfte att skapa större delaktighet 
bland medarbetarna som exempelvis medarbetarenkät, friskvård etc. Men som en 
av cheferna säger: ”All kompetensutveckling har man nytta av, det [deltagandet i 
projektet] har varit positivt för organisationen.” Cheferna framhåller också att de 
uppfattar att coacherna på Starck & Partner arbetat professionellt med LOK i 
samtalen med medarbetarna. 
 
De resultat som främst kan lyftas fram gäller en förändrad attityd hos medarbeta-
re som genomfört LOK, att LOK har blivit ett verktyg för organisationen att fö-
rebygga inlåsningsproblematik bland medarbetare, men också att frågor om rör-
lighet finns med på ett annat sätt än tidigare i samtalen inom organisationen. 
 
När det gäller en förändrad attityd hos medarbetare som genomfört LOK menar 
cheferna att medarbetare som genomfört LOK och sedan kommit tillbaka till 
samma arbetsplats visar en annan attityd och inställning i arbetet. De är mer posi-
tiva, mer nöjda och har en bättre självkänsla. Detta är i sin tur positivt för de 
andra anställda i verksamheten. En av cheferna beskriver det som en vinst för 
organisationen när en medarbetare återkommer men med en förändrad inställ-
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ning: ” Då har man vunnit ännu mer, fått mer mognad, och man har fått en med-
gångare istället för en tvärgångare i organisationen.”. 
 
Cheferna menar att de resurser som LOK har kostat organisationen har återbeta-
lats genom att medarbetare har återkommit till arbetsplatsen med en mognare 
attityd och att de mår bättre. ”Om det inte är så många [som går vidare till LOK] 
så har man pengar. Det är värt det.”. 
 
Det är uppenbarligen så att LOK blivit ett verktyg för organisationen att förebyg-
ga inlåsningsproblematik bland medarbetare. I början av projekttiden talades det 
en hel del om projektet främst inom lednings- och chefsgrupperna men också 
bland medarbetare (företag med generellt urval). Vid uppföljningen har dessa 
samtal klingat av, men cheferna menar att verksamheterna har tagit med sig erfa-
renheterna från projektet. Det som särskilt lever kvar i organisationerna är LOK 
som metod och synsätt. Cheferna anser att LOK har blivit en viktig del i företa-
gens verktygslåda för att förebygga ohälsa bland medarbetare, och att det är ett 
verktyg som man tidigare saknat. LOK har helt enkelt blivit ett begrepp och en 
tillämpad metod inom organisationerna. Det innebär att cheferna har en konkret 
åtgärd att erbjuda den medarbetare som är i riskzonen för inlåsning och ohälsa. 
Det handlar om en attityd och förhållningssätt som innebär, som en av cheferna 
formulerar det: ”Att det är bra med förändring utan att arbetsgivaren vill bli av 
med medarbetaren. Man blir mer öppen för förändring.”. 
 
Flera av cheferna anser att LOK bör genomföras utanför organisationen, och 
fungera som en interorganisatorisk resurs, eftersom en extern aktör, eller inter-
mediär som exempelvis Starck & Partner, har ett vidare perspektiv på livs - och 
karriärfrågor jämfört med vad en enskild organisation kan ha. Det finns dock oli-
ka infallsvinklar kring denna fråga då några företag pekar på betydelsen av att frå-
gor om rörlighet och livs - och karriärplanering bör finnas med som ett inslag i de 
ordinarie utvecklingssamtalen, inte minst för att bidra till medarbetares anställ-
ningsbarhet. Det finns också ett par exempel på företag inom arbetsgivarringen 
som under projekttiden anställt en coach till HR -avdelningen med uppgiften att 
just genomföra LOK inom den egna organisationen. 
 
Frågan om LOK som framtida, hållbar resurs utifrån ett organisatoriskt perspek-
tiv är inte minst viktig mot bakgrund av att cheferna även efter projekttiden mär-
ker att det finns inlåsta medarbetare kvar i organisationen. Det kan exempelvis 
gälla medarbetare som inte har möjlighet att förändra sin arbetssituation 
(och/eller livssituation) just för tillfället. 
 
Ett tredje viktigt resultat är att frågor om rörlighet finns med på ett annat sätt än 
tidigare inom samtalen i organisationen. Delvis har denna fråga redan berörts 
ovan exempelvis då rörlighetsfrågor och livs - och karriärfrågor numera tas upp i 
utvecklingssamtalen vid några av företagen. Ett sammanfattande intryck är dock 
att projektet bidragit till att rörlighetsfrågor lyfts fram mer på agendan inom de 
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olika företagen under projekttiden och att detta, som en av cheferna säger: ”… 
har ökat medvetenheten inom organisationen om betydelsen av rörlighet, och 
denna medvetenhet finns kvar.”. I vad mån denna ökande medvetenhet om rör-
lighetsfrågor lever kvar inom organisationerna idag kan vi inte uttala oss om, men 
en faktor som ändå talar för detta är att LOK aktivt används som en metod och 
åtgärd inom verksamheterna. Uppfattningen att projektet bidragit till att rörlig-
hetsfrågor lyfts fram på agendan och i samtalen inom organisationen förmedlas 
också av företagens HR-personal. De menar att projektet har bidragit till en 
medvetenhet om och legitimitet till att tala om rörlighetsfrågor inom företagen. 
 

3.2.2 HR-personalens perspektiv 

HR-personalen är positiva till projektet och coacherna på Starck & Partner och 
menar att deltagandet i projektet bidragit till ett nytt tänkande och lärande inom 
organisationen. I intervjusvaren framkommer att projektet och LOK som metod 
har gett organisationen andra möjligheter till att arbeta förebyggande med inlåsta 
medarbetare innan långtidssjukskrivning är ett faktum. Särskilt viktigt är att man 
nu kan agera i ett tidigare skede än som var fallet innan projektet genomfördes. 
 
HR-personalen uppfattar att rörligheten bland medarbetare har ökat under pro-
jekttiden; det är fler än vanligt som bytt arbetsplats, men det finns också exempel 
på medarbetare som kommit tillbaka till samma arbete efter att de genomfört 
LOK. De medarbetare som genomfört LOK och kommit tillbaka har en föränd-
rad attityd: ”De har fått en självinsikt, ett självförtroende och en annan energi 
och det är en stor vinst för företaget.”. Genom LOK har medarbetare sett olika 
alternativa möjligheter i arbetslivet, vilket inneburit att de fått en ökad kunskap 
om sin anställningsbarhet. HR-personalen anser att attitydförändringen bland 
medarbetarna är viktig då de fått insikten om betydelsen av att styra sitt eget liv 
och att göra sina egna val; ”De har gått från att vara offer till att vara aktiva välja-
re.”, som en av HR-personalen formulerar det. 
 
HR-personalen anser att cheferna genom projektet har fått ett nytt verktyg i mö-
tet med medarbetare. Det gäller naturligtvis möjligheten att kunna erbjuda LOK 
men också att cheferna genom deltagandet i projektet nu kan identifiera inlåsta 
medarbetare i ett tidigt skede. De har fått kunskaper om vikten av självförtroende 
och självinsikt hos den enskilde medarbetaren, vilket har betydelse i mötet och 
bemötandet mellan chef och medarbetare. De ser också värdet av samtalandet 
och har fått en annan öppenhet i att kunna ta upp olika ämnen eller problem i 
samtalen med medarbetare ”… att det inte behöver vara så stora saker egentli-
gen.”. Dessa kunskaper har cheferna också nytta av när de ska genomföra så kal-
lade svåra samtal med medarbetare. HR-personalen betonar dock att stöd till che-
ferna i form av utbildning i LOK är viktigt för att ge cheferna förutsättningar att 
exempelvis genomföra samtalen med medarbetare utifrån handlingsplanen. De 
anser också att chefernas roll i metoden bör stärkas och tydliggöras. 
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Avslutningsvis återfinns i intervjusvaren en intressant förändring av synsättet i 
organisationen på den enskilde medarbetaren med inlåsningsproblematik; från en 
person med problem, en person som är besvärlig eller sjuk till en person som 
behöver LOK. Synsättet innebär att det är viktigt att stärka individen. Föränd-
ringen kan förstås som att man går från att se på individen som ett problem, 
d.v.s. en medikalisering av den enskilde, till en individ som har behov av föränd-
ring.  
 
I följande avsnitt kommer medarbetarnas perspektiv att behandlas. 
 

3.2.3 Projektdeltagarnas perspektiv 

Vägledningsfasen 

I medarbetarnas berättelser framkommer många liknande erfarenheter av hur de 
upplever sin arbetssituation innan de kom att delta i projektet och genomfört 
LOK. Flera upplevde arbetet som enahanda, att det inte innebar några utmaning-
ar, att det fanns en hopplöshet eller tristess i arbetslivet – och/eller vardagslivet 
och att de inte klarade av att förändra sin situation på egen hand. En kvinna be-
skriver detta med orden: ”Jag stod still, jag utvecklades inte längre.”. En man för-
klarar att han inte såg några möjliga vägar att ”kunna gå vidare” och att han kän-
de sig alltför osäker på sig själv för att våga förändra sin arbetssituation. 
 
Dessa beskrivningar i intervjusvaren bildar bakgrund till att medarbetare sökte sig 
till Introduktionssamtalet vid Starck & Partner och till LOK.  
 
De flesta uppfattar att LOK var mycket mer tidskrävande och innebar mycket 
mer arbete än de från början hade föreställt sig. Det var många frågor att besvara 
och många uppgifter att förbereda till följande samtal hos Starck & Partner. 
Mönstret är dock väldigt tydligt – medarbetarna är överlag nöjda med hur livs – 
och karriärplaneringen har fungerat. Några exempel på hur medarbetare tycker 
att LOK har fungerat är följande: 
 

Det har varit väldigt bra, och man diskuterar ju kring allt möjligt och sedan får 
man göra uppgifter, och det är verkligen utifrån en själv och även lite om vad 
andra tycker, vad de har för bild av mig. 

 
Och det var väldigt nyttigt att få sätta ord på tankar, idéer och drömmar, så det 
var jättebra, det var det. Hade en jättebra handledare eller vad man ska kalla det. 
För det är ju nästan det, det är, mer som handledning. 

 
En kvinna berättar att hon efter tre möten på Starck & Partner ”… hade fyllt i 
massor med frågor…” och att hon ville få ut mer av dessa samtal än ifyllandet av 
olika uppgifter. Hon tar upp detta i samtalet med sin handläggare som lyssnar på 
kvinnans synpunkter. Vid följande möten får kvinnan mer konkret information 
på det sätt hon efterfrågat, och kvinnan och handläggaren inventerar nu tillsam-
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mans möjligheter och hinder till de olika utbildningsvägar kvinnan är intresserad 
av. Kvinnan är mycket positiv till att LOK anpassades efter hennes behov av in-
formation. Detta är också ett exempel på hur ett generellt genomförande av LOK 
kopplas till en enskild individs behov. 
 
Flera medarbetare beskriver att de kände sig lite osäkra inför mötet med chef när 
de skulle presentera sin handlingsplan. En kvinna berättar: ”Så att det kände jag 
väl lite att först var det lite tufft, men sedan så, när de flikade in från Starck & 
Partner, då kändes det som bättre känslor, det är svårt att förklara.”. Det kan 
också uppfattas som lite oklart vad man kan ta upp i samtalet med chefen, vilket 
framgår av vad en annan kvinna säger: ”Kan jag verkligen våga säga [till chefen] 
vad jag har skrivit i handlingsplanen?” 
 
Intervjusvaren visar att medarbetarna överlag är nöjda med hur samtalet med 
chef och presentationen av handlingsplanen fungerade. En kvinna berättar att 
hon såg LOK och presentationen av handlingsplanen som ett särskilt stöd för att 
kunna få acceptans att sätta gränser i sitt arbetsliv. Genom förmågan att sätta tyd-
ligare gränser har kvinnan blivit mer harmonisk och nöjd i sitt arbetsliv, och detta 
har också hjälpt henne att sätta tydligare gränser i sitt privatliv. En man, som be-
skriver sig själv som en tidigare mycket osäker person, ser LOK och presentatio-
nen av handlingsplanen som en utmaning, som tvingade honom att ”gå vidare 
och att våga.”. Hans önskan var att få prova på ett annat arbete och göra praktik. 
Chefen tillmötesgick hans önskan och gav ”god feed - back” vid presentationen 
av handlingsplanen. Mannen fick genomföra praktik vid en annan arbetsplats 
med bibehållen lön. En kvinna berättar att hon kände sig besvärad vid presenta-
tionen av handlingsplanen, inte minst för att cheferna och hennes närmaste chef 
kände till hur dåligt hon hade mått. Mötet innebar dock en stor lättnad då kvin-
nan fick bekräftelse på att hon var uppskattad som medarbetare: ”Det var väldigt 
skönt, för då, …, faktiskt, min närmaste chef sade då att hon tyckte att jag var 
väldigt plikttrogen och gjorde jobbet bra.”.  
 
En annan kvinna säger att LOK och presentationen av handlingsplanen har be-
tytt mycket för hennes möjlighet att planera sin framtid: ”Det har gett mig en 
plan, det har gett mig hopp. Jag har sett att det finns andra vägar att gå.”. Kvin-
nan har sedan länge insett att hon arbetar i fel yrke och trots att hon försökt att 
förändra sin arbetssituation, bland annat genom vägledningssamtal på arbetsför-
medlingen, anser hon att hon inte fått tillräcklig kunskap om hur hon praktiskt 
ska gå tillväga för att kunna genomföra en förändring. Genom LOK och utarbe-
tandet av en handlingsplan har kvinnan fått hopp om att kunna ”gå vidare” efter-
som hon nu har mål, vilket hon inte tidigare hade: ”Jag hade inga mål, nu har jag 
mål.”. Kvinnan genomför nu kurser efter arbetstid för att kvalificera sig att söka 
till en högskoleutbildning som ger henne kompetens att arbeta inom ett annat 
yrke. 
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Detta senare exempel leder fram till vad som hänt medarbetare under projektti-
dens senare fas, d.v.s. under uppföljningen. 
 

Uppföljningen 

Hur ser medarbetarna på LOK och på sin arbetssituation vid uppföljningen, c:a 
ett år efter att de kom att delta i projektet? Följande presentation baseras i stor 
utsträckning på enkätsvaren på de s.k. öppna frågorna.  
 
Vad har då LOK inneburit för medarbetarna när de ser tillbaka på denna erfa-
renhet i ”backspegeln”? 
 
Ett tydligt mönster i enkätsvaren är att LOK inneburit att medarbetarna har tänkt 
igenom sin livssituation både arbetsmässigt och privat. De har fått tänka igenom 
och reflektera över sin arbetssituation, inventera sina resurser och förmågor och 
formulera mål för sitt framtida arbetsliv. Detta har fått till följd att medarbetarna 
på ett annat sätt än tidigare fått vetskap om sin kompetens: ”Jag har kommit un-
derfund med mina bortglömda talanger, mina kunskaper och erfarenheter.”, En 
annan person skriver: ”Jag har blivit starkare i min tro på att jag kan, att jag har 
kompetens. ”Ytterligare ett exempel är: ”Jag har fått större insikt i mina styrkor, 
vilket jag kunnat använda när jag varit på arbetsintervju.”. 
 
Många beskriver också att de genom LOK fått en ökad självinsikt och ett bättre 
självförtroende. Exempelvis beskriver en kvinna i ett mycket omfattande och de-
taljerat svar hur hon genom LOK ”… blivit mer säker som person…” och att 
hon på ett mycket tydligare sätt än tidigare kan sätta gränser och fatta beslut såväl 
i sitt privatliv som i sitt arbetsliv. En annan person skriver på frågan om vad 
LOK främst inneburit att: ”Jag har träffat härliga, positiva människor [Starck & 
Partner] som gjort att självförtroendet och självinsikten stärkts.”. I intervjumate-
rialet finns ett mycket illustrativt exempel när en man som genomfört LOK be-
rättar:  
 

Jag har förändrats, det har jag. LOK är en bidragande orsak till detta. Jag har fått 
en bättre självinsikt och självkänsla. Jag har blivit positivare och gladare. Jag har 
fått en större acceptans. Jag stressar inte upp mig så mycket nu. 

 
Det finns också flera exempel på att LOK haft positiv betydelse för medarbetar-
nas förhållningssätt i privatlivet. Som en man beskriver detta så ”hänger privatli-
vet och arbetslivet ihop” och att om du trivs i arbetslivet så är det lättare att ha 
ett fungerande privatliv och vice versa. En kvinna skriver att hon genom LOK 
fått en mycket bättre planering av sin fritid och att detta bidragit till att hon nu 
mår mycket bättre. 
 
Ett annat tema som återkommer i enkätsvaren (men också i intervjusvaren) är att 
LOK inneburit att medarbetarna i arbetet med handlingsplanen har kunnat lyfta 
fram och formulera olika mål för deras arbetsliv. Detta att ha tydliga mål som 
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framtida ledsagare bedöms som mycket viktigt: ”Att jag har en handlingsplan att 
arbeta efter, att jag har mål.” En annan person skriver: ”Det LOK främst betytt 
för mig är att jag fick en handlingsplan att arbeta efter… Nu ska jag gå vidare till 
mina andra delmål.”. LOK har också inneburit att medarbetare har fått kunskap 
om hur andra arbetsplatser fungerar, men också om olika studievägar och möjlig-
heter till utbildning. En medarbetare skriver på frågan vad LOK främst inneburit 
för honom att: ”Jag har fått en chans att se hur andra branscher fungerar och ser 
ut samt att man via studier, och vilka studier, man kan ta sig dit [till annan arbets-
plats].”.  
 
Vad har då LOK inneburit för medarbetarnas rörlighet i arbetslivet? I enkät- och 
intervjusvaren framträder olika och också komplexa rörlighetsmönster för med-
arbetarna. Dessa bildar översiktligt fem olika kategorier: Att vara kvar på samma 
arbetsplats med samma arbetsuppgifter men på sikt vilja förändra sin arbetssitua-
tion, att aktivt välja att vara kvar på samma arbetsplats med nya eller delvis nya 
arbetsuppgifter, att aktivt välja att gå tillbaka till samma arbetsplats och med 
samma arbetsuppgifter, att ha bytt arbete och arbetsplats och att välja en annan 
väg som utbildning/ studier.  
 

Att vara kvar men på sikt förändra 

Att vara kvar på samma arbetsplats men på sikt vilja förändra, innebär att medar-
betaren i sin handlingsplan satt upp mål och delmål för hur de i ett längre tids-
perspektiv ska kunna förändra sin arbetssituation. De vill alltså röra sig till någon-
ting annat, till ett annat arbete men måste avvakta innan de har möjlighet att 
kunna förändra sin situation. En tydlig illustration av denna kategori är exemplet 
med kvinnan i föregående avsnitt som berättar att hon vill arbeta inom ett annat 
yrke men att hon, för att kunna göra det, måste ”… läsa upp sina betyg” för att 
kunna söka till högskoleutbildning. Hon studerar nu efter arbetstid för att på sikt 
kunna förverkliga sina mål. Ett annat exempel från enkätsvaren är en person som 
”… kommit till klarhet om att jag vill gå vidare och pröva något annat i arbetsli-
vet.”, men att hon av praktiska skäl, som har med privatlivet att göra, måste vänta 
tills det är möjligt att byta arbete och arbetsplats.   
 

Att aktivt välja att vara kvar men med nya arbetsuppgifter 

Denna grupp medarbetare väljer aktivt, efter att de genomgått LOK och presen-
terat sin handlingsplan för chef, att vara kvar på arbetsplatsen, men nu med nya 
eller – vanligen - delvis nya arbetsuppgifter. I ett sådant exempel från intervjuma-
terialet berättar en kvinna att hon i samtalet om handlingsplanen med chef 
beskrev för denne att hon önskade få nya arbetsuppgifter men att hon ville vara 
kvar på samma arbetsplats. Kvinnan har fått delvis nya arbetsuppgifter inom 
samma företag, som hon sökt i konkurrens med andra sökande till detta mer kva-
lificerade uppdrag. Kvinnan berättar att hon att på sikt planerar att söka en högre 
tjänst inom företaget när en sådan utlyses. 
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Att aktivt välja att gå tillbaka 

Att aktivt välja att vilja gå tillbaka till samma arbete och samma arbetsplats gäller 
såväl de medarbetare som provat en annan anställning/ genomfört praktik eller 
de som under projekttiden har varit kvar på samma arbete/arbetsplats. De har 
efter LOK och eventuell en annan anställning eller praktik kommit fram till att de 
vill vara kvar på sin tidigare arbetsplats. En person skriver: ”Jag har insett att jag 
passar rätt bra på mitt jobb. Även om det är upp och ned ibland.”. En annan per-
son skriver: ”Jag har kommit fram till att jag faktiskt inte har det så dåligt på job-
bet.”.  I intervjumaterialet finns exempel på en man som efter att han genomfört 
LOK på eget initiativ sökte och fick anställning hos en annan arbetsgivare. Efter 
ett antal månader på det nya arbetet bestämde han sig för att gå tillbaka till sin 
tidigare tjänst och arbetsgivare. Mannen beskriver detta som ett eget aktivt val 
som han är nöjd med. Han förklarar att arbetsledaren nu har förstått ”… att jag 
behöver mer inspiration och omväxling i arbetet.”. 
 

Att byta arbete 

En ytterligare kategori kring rörlighet i arbetslivet är den grupp som bytt till ett 
annat arbete och/eller arbetsgivare. Denna grupp har vågat ”gå vidare” efter 
LOK och trivs med sitt nya arbete. 
 
En kvinna skriver: ”[Genom LOK] … jag fick en otrolig självinsikt och jag fick 
självförtroende. Jag fick reda på att jag kan mer än jag trodde. Nu har jag fått ett 
nytt jobb.”. I ett annat exempel beskriver en kvinna att hon lyckats: ”… ta sig ur 
den inlåsta situationen. Nu har det äntligen löst sig genom att jag har sökt mig till 
en annan arbetsgivare.”.  I ett ytterligare exempel beskriver en man: ”Jag har fun-
derat intensivt på alternativa jobb, eventuellt starta eget företag. Men nu ska jag 
prova en annan intern tjänst i sex månader.”.  I ett avslutande exempel framgår: 
”Jag har bytt arbete helt och hållet och mår alldeles förträffligt idag.”. 
 

Att välja en annan väg  

I denna kategori återfinns medarbetare som aktivt valt en annan inriktning i sitt 
arbetsliv och som, för att nå detta mål, börjat studera på heltid. En kvinna skriver 
i sitt enkätsvar att: ”LOK har förändrat många saker i mitt liv till mycket bättre 
och det tack vare en underbar handledare.”. Efter LOK sökte kvinnan en hög-
skoleutbildning och hon beräknar att vara klar med studierna efter tre år. För att 
dryga ut försörjningen för sig och barnen arbetar hon extra ett 30-tal timmar i 
månaden på sin tidigare arbetsplats.  
 
Alla har dock inte samma positiva erfarenheter av LOK som ovan redovisats. I 
enkätsvaren framkommer att några personer är negativa till projektet och LOK. 
Detta kommer att behandlas i följande avsnitt. 
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Kritiska röster om LOK 

Den negativa kritik som några medarbetare framför i enkätsvaren gäller främst 
arbetsgivarens syfte med att delta i projektet och egna negativa erfarenheter av att 
ha genomfört LOK. 
 
I några svar går att utläsa att medarbetare ifrågasätter arbetsgivarens egentliga 
syfte med att delta i projektet. Bilden av att arbetsgivaren önskar stödja en enskild 
individ i dennes arbetssituation och att kunna förändra dennes situation till nå-
gonting bättre stämmer inte alls menar några medarbetare. De ser det snarare så 
att arbetsgivarens egentliga syfte med att delta i projektet är att göra sig av med 
anställda som betraktas som besvärliga och som inte är önskvärda på arbetsplat-
sen. Några exempel på medarbetares kritiska röst är följande: ”Det [projektet och 
LOK] är ett sätt för arbetsgivaren att bli av med anställda som eventuellt är över-
taliga, och som inte kan sägas upp.”. En annan person skriver: ”LOK är ett snyg-
gare sätt att göra sig av med folk som de inte vill ha kvar.”.  
 
Det är också några personer som beskriver att de har negativa erfarenheter av att 
ha genomgått LOK. Det har snarare inneburit att de blivit mer osäkra och att de 
uppfattar att chefen pressar dem att sluta sin anställning. En person skriver:  
 

Jag skulle aldrig ha gått LOK om jag vetat vad jag vet idag. Det har varit totalt 
värdelöst, bortkastad tid. Jag känner mig mobbad av chefen, han attackerar mig 
ständigt med frågor om min arbetssituation. Det har förvärrat saker, jag känner 
mig mer förvirrad. 

 

En annan person framför liknande kritik: ”Jag känner mig mer utlämnad än nå-
gonsin. Min chef försöker hela tiden ställa mig till svars och framtvinga ett beslut 
att jag ska sluta [min anställning].”.  
 
I enkätsvaren, med fasta svarsalternativ, som gäller medarbetarnas uppfattning 
om LOK och vad LOK har bidragit med i deras liv framkommer att 85 % eller 
fler är positiva till erfarenheterna av att ha genomfört LOK. Ett sådant svars-
mönster återfinns på frågor som gäller: att de uppfattade arbetet med handlings-
planen som meningsfullt, att de blev behandlade med respekt av handläggaren på 
Starck & Partner, att de har fått bättre kunskap om vad de kan, att de fått en 
ökad självinsikt, att de har fått bättre kontroll över och balans i sitt liv, etc. På en 
fråga om huruvida de var nöjda med mötet med chefen då de presenterade sin 
handlingsplan så bryts detta svarsmönster då enbart c:a 50% anser att de är nöjda 
med mötet. Det återfinns alltså en kritik bland medarbetarna kring hur överläm-
nandet och uppföljningen av handlingsplanen kom att genomföras. Denna kritik 
framgår också i svaren på de öppna frågorna i Enkät 2  
 
Kritiken handlar främst om att medarbetaren saknade gensvar och engagemang 
från chefen när handlingsplanen presenterades, men också i de fall medarbetaren 
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fått en ny chef som inte följer upp handlingsplanen eller att det som chefen och 
medarbetaren kom överens om vid mötet aldrig kom att genomföras. Detta beror 
på, enligt några enkätsvar, chefens bristande förmåga till uppföljning av medarbe-
tarens handlingsplan: ”Jag tycker att det borde vara bättre uppföljning och gen-
svar från chefen.”, ”När min chef slutade gällde inte längre överenskommelsen 
som vi skrivit under.”.  Några medarbetare ser det också som en brist att Starck 
& Partners handläggare inte följer upp handlingsplanen c:a ½ - 1 år efter att 
LOK har avslutats. 
 
Några medarbetare är också kritiska till inslaget med praktikplatser. De hade upp-
fattat det som ett löfte och en möjlighet att få genomföra praktik på annan ar-
betsplats som en del i projektets steg III:  
 

I den information jag fick från början skulle de ha möjlighet att erbjuda mig en 

praktikplats på andra företag eller organisationer, om jag kom fram till att jag ville 

jobba med annat än det jag gjorde. Det visade sig i slutändan inte finnas några prak-

tikmöjligheter alls via dem [Starck & Partner]. 

 

Viljan till bekräftelse 

En avslutande kommentar utifrån presentationen av medarbetares perspektiv är 
att det såväl i intervjusvaren som i enkätsvaren framkommer att medarbetare ef-
tersöker en tydligare bekräftelse på sin kompetens och sina prestationer från che-
fens sida. Detta illustreras med ett exempel från intervjusvaren. En kvinna i 30-
års åldern reflekterar på följande sätt: 
 

Man får inte så mycket feedback på det man gör i jobbet egentligen. Det borde 
finnas mycket mer i arbetslivet av en uppmuntran. Det behöver inte vara så ofta, 
men att någon gång få beröm. Det blir roligare att jobba då. … Jag var så glad när 
jag gick ifrån mötet [presentationen av handlingsplanen]. På mötet fick jag höra 
att jag är mycket viktig för företaget, och att det finns möjligheter för mig här.  

 

 

3.2.4 Fackligt perspektiv 

 

Vägledningsfasen 

De fackliga representanterna ute på företagen deltog i de förhandlings - och in-
formationsmöten som Starck & Partner genomförde i början av projekttiden. Vid 
dessa möten deltog också företagens chefer och personal från HR-avdelningen. I 
intervjusvaren framkommer att de fackliga företrädarna anser sig ha fått informa-
tion om projektet i ett tidigt skede under processen. Detta gäller fackliga företrä-
dare på samtliga företag med ett undantag. I detta fall har de fackliga företrädarna 
inte fått information om projektet förrän efter projektstart. 
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De fackliga företrädarna delar uppfattningen att det är viktigt att förankra projek-
tet inom fackförbundet, inte minst då medarbetare kontaktar dem för att ställa 
olika frågor om vad projektet närmare innebär. 
 
Från början ifrågasatte flera fackliga företrädare syftet med projektet. Det fanns 
en oro och frågor kring om projektet kunde vara ett sätt för arbetsgivaren att 
”göra sig av med folk”, d.v.s. en möjlig väg att försöka säga upp anställda, och att 
det skulle kunna leda till att vissa medarbetare på företaget ”pekades ut”. De 
fackliga företrädarna beskriver också känslan av uppgivenhet för att detta skulle 
kunna vara ”ett projekt bland alla andra projekt”, och att det inte skulle bidra 
med någon egentlig förändring till det bättre för de anställda. 
 
Efter att de fackliga företrädarna fått mer information om projektets syfte, inne-
håll och genomförande kom dessa farhågor att tonas ner. Istället säger de fackliga 
företrädarna att de har en positiv inställning till projektet, och att några betraktar 
detta som en bra och delvis ny form av förebyggande arbetsmiljöarbete för med-
arbetare, som kanske inte annars skulle ha tagit några initiativ till att förändra och 
att förbättra sin arbetslivssituation. Man är dock noga med att betona att en sti-
mulansåtgärd för att öka rörligheten inom en organisation inte får leda till att 
människor tvingas bort från sin anställning. 
 

Uppföljningen 

I uppföljande gruppintervju framkommer att de farhågor som de fackliga före-
trädarena hade från början om att projektet skulle vara en sätt ”att bli av med an-
ställda” inte hade besannats. De fackliga företrädarna är positiva till projektet och 
till LOK. De anser att LOK fungerar som en möjlighet för den enskilde medar-
betaren att kunna tänka igenom sin arbetssituation och livssituation och härige-
nom få kunskap om alternativa karriärvägar. 
 
De fackliga företrädarna har fått information om projektet under projekttiden, 
men det har främst gällt vid informationsmöten och arbetsplatsträffar inom före-
taget och de har inte varit närmare involverade i projektprocessen. De är dock 
eniga om att LOK behövs för att hantera inlåsningsproblematik bland medarbe-
tare. De ser också LOK som en viktig möjlighet för medarbetaren att kunna få 
reflektera över vad livskvalitet betyder för denne, och kunna diskutera viktiga 
frågor som exempelvis kring balans i livet. En av de fackliga företrädarna funde-
rar kring att den typen av frågor egentligen kanske borde vara viktiga inslag i 
samtalen när medarbetaren besöker företagshälsovården. 
  
När det gäller projektets resultat anser de fackliga företrädarna att det har gjort 
cheferna mer medvetna om inlåsnings- och rörlighetsfrågor. De ser också att che-
ferna genom projektet och LOK har fått ett ”tydligare instrument” i det förebyg-
gande arbetet:  
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Vi jobbade mer med eftervård, rehabilitering, förut. Efter projektet jobbar chefer-
na mer proaktivt, de är mer medvetna om att ta tag i frågorna i tidigare. Ja, de ser 
medarbetaren tidigare och tar tag i det. 

 
De fackliga företrädarna berättar att de också för samtal med inlåsta medarbetare 
och genom samtalen försöker inventera vad medarbetaren vill. De betonar att det 
är viktigt att LOK finns kvar i organisationen för de medarbetare som vill för-
ändra sin situation och ”gå vidare”: ”LOK behövs definitivt.”. De anser att det är 
mest fördelaktigt att en extern konsult genomför LOK eftersom ”Man kanske vill 
pröva tanken att gå vidare med någon annan utanför organisationen. Det handlar 
om integritet. Det är en fördel om LOK läggs ut för då vågar nog fler att gå.”. De 
fackliga företrädarna påpekar också att det är mycket viktigt att deltagandet i 
LOK ska vara frivilligt.  
 
Avslutningsvis framkommer att de fackliga företrädarna ser frågorna kring balan-
sen mellan arbetsliv - och privatliv som en viktig fråga inför framtiden: ”De  före-
tag som kommer lyckas bäst i framtiden är de som kan förena arbete och det pri-
vata, det vill säga att det finns en balans i livet.”.. 
 

3.2.5 Projektdeltagarna - enkätsvaren  

Totalt besvarade 132 den första enkäten (n = 173). Av dem som svarade på den-
na enkät besvarade 89 uppföljningsenkäten (svarsfrekvens= 67 %). Det är således 
89 personer som ingår i den grupp som följts över tid. Vid en bortfallsanalys 
skattades grunddata såsom kön, ålder, arbetsplats som till undersökningsgruppen 
relativt lika. I fortsättningen är det, om inget annat uttrycks, de 132 som svarat på 
den första enkäten samt de 89 personer som svarat på både enkät 1 och 2 som 
utgör studiens undersökningsgrupp. Notera att det är 43 personer som är med i 
undersökningen som vi inte kunnat följa upp. 
 
Fördelningen mellan könen i undersökningen är ojämn och det är kvinnor som är 
i majoritet i bägge enkäterna: 
 
 

Könsfördelning 

  Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Man 45 34 27 30 

Kvinna 87 66 62 70 

Total 132 100 89 100 
      

 Tabell 1 

 
Denna ojämna bild förklaras delvis av att de organisationer som ingår i under-
sökningen har fler anställda kvinnor än, men vid sidan av detta har fler kvinnor 
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än män, när organisationerna varit könsneutrala, anmält intresse till deltagande i 
Starck & Partners Livs- och karriärplanering.  
 
Till stora delar finns i denna undersökning inga större skillnader mellan mäns och 
kvinnors skattade arbetslivssituation, förutom, som kommer att visas nedan, när 
det gäller hälsofrågor. 
 
Medelåldern i den första enkäten är 43 år och för uppföljningsenkäten 42 år. 
Nästintill samtliga har Sverige som födelseland. De svarandes ekonomiska situa-
tion skattas som tämligen god vid bägge mättillfällen: 
 

Ekonomi 

 Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Mycket god 8 6,1 4 4,5 

God 66 50,0 47 52,8 

Varken god eller dålig 38 28,8 28 31,5 

Ansträngd 16 12,1 9 10,1 

Mycket ansträngd 4 3,0 1 1,1 

Total 132 100 89 100 
 
                 Tabell 2 

 
Notera att kriteriet för att delta i undersökningen var en tillsvidareanställning. 
Vidare så kan ett rimligt antagande vara att den ekonomiska situationen samvarie-
rar med hälsa (Folkhälsorapport 2005). I denna undersökning finns dock inget 
tydligt samband. Överhuvudtaget kan sägas att så kallade bakgrundsvariabler som 
civilstånd, boende, antal hemmavarande etc. inte nämnvärt samvarierar med de i 
undersökningen viktiga variablerna hälsa, inlåsning, psykosocial arbetsmiljö och 
rörlighet. Detta kan bero på gruppens storlek och karaktär men också på att det 
helt enkelt inte finns någon samvariation. 
 

Hälsa 

De svarande har fått svara på ett antal frågor om eget hälsotillstånd. Vissa frågor 
har varit allmänt hållna, andra specifikt inriktade mot arbetslivet. Först ut redovi-
sas frågan: ”Hur uppfattar du din egen hälsa?”: 
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Hälsa 

  Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Mycket god 12 9,1 14 15,7 

God 64 48,5 40 44,9 

Någorlunda 47 35,6 29 32,6 

Dålig 8 6,1 6 6,7 

Mycket dålig 1 ,8 - - 

Total 132 100,0 89 100,0 
 

    Tabell 3 

 
Hälsan anges i jämförelse med riket som något sämre (Folkhälsorapport 2005). 
Viktigt att notera i detta sammanhang är att cirka 40 % vid mättillfälle 1 och 2 
skattar hälsan som någorlunda eller dålig.  
 
Utifrån den självskattade hälsan har majoriteten (58 %), se tabell 4 nedan, inte 
ändrat sin uppfattning av den egna hälsan. 22 % ser sin hälsa såsom bättre än vid 
den första enkäten och 19 % ser sin hälsa såsom sämre. 
 

Självskattad hälsa – skillnad mellan mättillfälle 1 och 2 

  Antal Procent 

Försämring av hälsan 17 19,1 

Samma som förut 52 58,4 

Förbättring av hälsan 20 22,4 

Total 89    100 
 

                      Tabell 4 

 
Andra frågor som ställdes handlade om självupplevd hälsa och framtiden och 
detta utifrån ett antal olika aspekter. Första frågan ut löd så här: ”Jämfört med för 
ett år sedan hur skulle du bedöma ditt allmänna hälsotillstånd nu?” 
 

Hälsa jämfört med ett år tidigare 

 Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Bättre 36 27,5 35 39 

Ungefär detsamma 61 46 38 43 

Sämre 35 26,5 16 18 

Totalt 132 100 89 100 
 

  Tabell 5 
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Tabellen visar att 27,5 % såg att hälsan förändrats positivt vid den första enkäten. 
Nästa gång de svarade skattade undersökningsgruppen att hälsan blivit lite bätt-
re.4 Detta mönster kan också ses när en mindre andel av informanterna anger att 
hälsa blivit sämre vid mättillfälle 2. 
 
En annan hälsoaspekt handlar om huruvida de svarande upplevt att hälsan under 
den undersökta perioden kommer att bli bättre. Frågan som ställdes var: ”Hur 
upplever du att din hälsa kommer att bli under det kommande året?” 
 

Hälsa kommande år 

 Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Bättre 66 50 51 57 

Ungefär detsamma 58 44 35 39 

Sämre 8 6 3 3 

Totalt 132 100 89 100 
 

  Tabell 6 

 
De svarandes hälsa vid utgångsläget är givetvis av betydelse, dvs. att svarsalterna-
tivet ”ungefär detsamma” kan betyda både en positiv och negativ trend beroende 
på om den självskattade hälsan från början var god eller dålig. Fokus för denna 
fråga riktas dock specifikt mot framtidstro.5 Med detta sagt kan noteras att tron 
på den framtida hälsan blivit något mer positiv. 
 
Informanternas hälsa kan givetvis problematiseras och frågor kan ställas om en 
Livs- och karriärplanering påverkar människors upplevda hälsa överhuvudtaget. 
Det kan vidare vara problematiskt att utvärdera en intervention utifrån ett själv-
upplevt hälsoperspektiv eftersom människor tänker och tycker olika om hälsa: 
medan vissa upplever hälsa såsom en fungerande eller icke-fungerande kropp 
tänker andra kring hälsa utifrån ett mer psykosocialt perspektiv. 
  
En strategi för att åtminstone tillfälligt undvika denna mätproblematik är att bryta 
ned hälsokomplexet i mindre delar. Frågan som ställdes var: ”Hur ofta under den 
senaste perioden har du besvärats av…?” 
 
Redovisningen (se tabell 7 visar medelvärdet för respektive medicinskt besvär 
uppdelat utifrån mättillfälle, men också kön. Tabellen kommenteras löpande. In-
nan tabellen visas bör vissa anmärkningar göras. Vid det första mättillfället finns 
en statistiskt säker skillnad mellan mäns och kvinnors hälsobesvär. Kvinnor upp-
ger generellt sett fler besvär än män. Speciellt tydliga statistiska skillnader finns 
när det gäller huvudvärk, hjärtklappning, värk i rörelseorganen och trötthet. Des-
sa skillnader upptäcks inte i uppföljningsenkäten. 
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Tabellen (på nästkommande sida) visar de olika besvären och deras medelvärde. 
Medelvärdet ger en indikation på hur pass frekvent förekommande ett besvär är 
inom gruppen. Medelvärdet 3,48 anger t.ex. att de svarande knappt har besvärats 
av hälsobesväret i fråga under den senaste månaden. Närmar sig medelvärdet 2 
betyder detta att man besvärats några gånger per vecka: ju lägre värde desto ofta-
re besvär.  
 
Generellt sett har förbättringar skett rörande alla besvär, dock är de flesta inte 
statistiskt säkerställda. 
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Medicinska besvär – Index jämförelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Tabell 7

 
Medicinskt besvär 

 
Kön 

 
Enkät 1 

 
Enkät 2 

 
Magont Man 3,48 3,57 
  Kvinna 3,25 3,25 
Huvudvärk Man 3,34 3,54 
  Kvinna 3,03 3,23 
Hjärtklappning Man 3,80 3,86 
  Kvinna 3,53 3,75 
Sömnproblem Man 3,16 3,32 
  Kvinna 3,03 3,26 
Andnöd Man 3,91 3,93 
  Kvinna 3,81 3,88 
Bröstsmärtor Man 3,86 3,93 
  Kvinna 3,79 3,87 
Yrsel Man 3,75 3,75 
  Kvinna 3,56 3,78 
Värk i rörelseorgan Man 3,07 3,11 
  Kvinna 2,43 2,75 
Ryggbesvär Man 3,29 3,54 
 Kvinna 3,22 3,20 
Hudbesvär Man 3,42 3,32 
  Kvinna 3,48 3,59 
Irriterad Man 2,84 2,86 
  Kvinna 2,69 2,89 
Nedstämdhet Man 2,91 3,29 
  Kvinna 2,86 3,20 
Rastlöshet Man 3,07 3,29 
  Kvinna 2,95 3,26 
Nervositet Man 3,27 3,32 
  Kvinna 2,98 3,30 
Trötthet Man 2,98 3,14 
  Kvinna 2,43 2,97 
Svårt att koppla av Man 3,20 3,39 
  Kvinna 2,85 3,21 
Maktlöshet Man 3,18 3,43 
  Kvinna 3,02 3,30 
Uppgivenhet Man 3,18 3,29 
 Kvinna 3,13 3,38 
Isolering Man 3,51 3,50 
  Kvinna 3,31 3,59 
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I sammanhanget är det intressant att se huruvida det skett någon förändring mel-
lan de två enkäterna. Som förut visades fanns ingen större förändring med den 
självskattade hälsan, men i denna ’besvärsfråga’ kan statistiskt klara förändringar 
synas. Hälsobesvären har minskat under mätperioden. Förändringen som alltså är 
positiv återfinns hos både män och kvinnor. 
 
Respondenterna uppfattar med andra ord inte generellt att deras hälsa har för-
bättrats men hälsobesvären har minskat i omfattning. 
 
Vilka konkreta förbättringar är det då som skett? Generellt sett finns förbättring-
ar inom ett antal olika besvär och alla förändringar är positiva. Tydligaste föränd-
ringar syns när det handlar om: värk i leder och rörelseorgan, nedstämdhet, rast-
löshet, nervositet, trötthet samt svårigheter att koppla av. Förbättringarna skiljer 
sig dock något mellan könen, män har enbart statistiskt klara förändringar inom 
nedstämdhet, något som kvinnorna inte har. Kvinnor ser förbättringar inom öv-
riga angivna områden, samt för besväret isolering. 
 
Sammanfattningsvis har män blivit mindre nedstämda i perioden mellan de två 
enkäterna.  
 
Kvinnor står å sin sida för ett flertal minskade besvär. Besvärsfrågans viktigaste 
fynd (X) ses i tabellen nedan. 
 

Minskade besvär 

 Minskade besvär (X) 

Besvär Män Kvinnor Alla 

Värk i leder och rörelseorgan  X X 

Nedstämdhet X  X 

Rastlöshet   X 

Nervositet eller oro  X X 

Trötthet  X X 

Svårt att koppla av  X X 

Isolering  X  
 

             Tabell 8 

 
Svarande med en positivt självskattad hälsoutveckling har jämförts med dem som 
inte upplevt en förändring alternativt sett en försämring av en mindre andel me-
dicinska besvär. På samma vis ses att de med negativa förändringar har en högre 
andel av medicinska besvär. Detta betyder att en förändring i självupplevd hälsa 
ofta följs åt av fler hälsorelaterade besvär, vilket också borde vara fallet. 
 
En viktig dimension i Starck & Partners projekt var att identifiera en grupp män-
niskor som var i farozonen för ’arbetslivsrelaterad’ ohälsa. Två direkta frågor 
ställdes i detta sammanhang: ”Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i 
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ditt nuvarande yrke även om två år”? Och nästan samma ”Med tanke på din hälsa 
– tror du att du kan arbeta på din nuvarande arbetsplats även om två är”? Utfallet 
blev följande: 
 

Hälsa och yrke 

 Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Nej, knappast 15 11 7 9 

Kanske 31 24 19 21 

Ja, troligtvis 85 65 62 70 

Totalt 131 100 88 100 
 

                       Tabell 9 

 

Hälsa och arbetsplats 

 Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Nej, knappast 17 13 10 11 

Kanske 38 29 19 21 

Ja, troligtvis 77 58 59 67 

Totalt 132 100 88 100 
 

                     Tabell 10 

 
Frågan avser om informanterna tror att de kan och fokuserar på en subjektiv 
uppfattning. Vid båda mättillfällen anger cirka 2/3 att de kan arbeta kvar både i 
yrket och på arbetsplatsen. Resterande känner tvivel. Intressant är att den tviv-
lande gruppen kan misstänkas ha en sämre upplevd hälsa än de andra. Det har 
dock inte skett några stora förändringar mellan mättillfällena, möjligtvis anger en 
större andel (67% mot 58%) att de kan tänka sig att arbeta kvar på sin nuvarande 
arbetsplats.  
 
Dessa frågor behöver kompletteras med andra dimensioner innan vidare slutsat-
ser kan dras om huruvida Starck & Partners projekt stimulerat till positiva för-
ändringar för informanterna. Nästa steg handlar om inlåsning.     
 

Inlåsning 

Inlåsning är tillsammans med hälsa, rörlighet och psykosocial arbetsmiljö, viktiga 
byggstenar i förståelsen av den grupp informanter som sökte sig till Starck & 
Partners projekt. De frågor som ställdes för att rama in inlåsningssituationen 
handlade om deltagarnas upplevelse av att vara i rätt eller fel yrke och på rätt eller 
fel arbetsplats. Utfallet gav följande två tabeller (i procent). 
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Inlåsning enkät 1 

 Rätt yrke Fel yrke 

Rätt arbetsplats 34 (1) 16 (2) 

Fel arbetsplats  26 (3) 24 (4) 
 

          Tabell 11 

 

Inlåsning enkät 2 

 Rätt yrke Fel yrke 

Rätt arbetsplats 47 12 

Fel arbetsplats 20 21 
 

         Tabell 12 

 
Tabellerna ska läsas som fyra möjliga svar på en fråga. Informanterna kan således 
vara i (1) rätt yrke och på rätt arbetsplats, (2) i fel yrke men på rätt arbetsplats, (3) 
i rätt yrke, men på fel arbetsplats och (4) i fel yrke och på fel arbetsplats. Vad vi-
sar då tabellerna? 
 
Jämfört med en nationell populationsstudie är 64% av alla tillsvidare anställda ej 
inlåsta, 7% är yrkesinlåsta, 9% är arbetsplatsinlåsta och 20% är s.k. dubbelinlås-
ta.(Aronsson, Dallner & Gustavsson, 2000:5). Deltagarna i den här studien avvi-
ker ganska klart från riket, t.ex. är det enligt den första enkäten 34% som inte är 
inlåsta i någon bemärkelse. Utifrån denna aspekt framstår det som ganska klart 
att Starck & Partner identifierat en grupp med någon form av arbetsrelaterad 
riskpotential. Intressant är även att de inlåsta under projektets gång blivit färre. 
Förändringarna kan studeras mer i detalj i tabell 13.   
 

Inlåsningsförändringar – riktning 

 Antal Procent 

Från dubbel till enkel 3 3,7 

Från dubbel till ingen 4 4,9 

Från enkel till ingen 15 18,3 

Från enkel till dubbel 7 8,5 

Från ingen till enkel 8 9,8 

Från ingen till dubbel 3 3,7 

Ingen förändring 42 51,2 

Total 82 100,0 
 

                  Tabell 13 
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Cirka hälften (51 %6) av informanterna har inte upplevt någon förändring av sin 
inlåsningssituation. Av dem som rapporterat någon form av förändring har 27 % 
sett en förbättring medan 22 % ökat sin inlåsning. 
 
Data finns också för mer detaljerade riktningsanalyser men talen blir i vissa inlås-
ningspositioner alldeles för små för att ett slumpinslag ska kunna reduceras. Någ-
ra nedslag kan dock göras som visar att den mest positiva utvecklingen har skett 
inom gruppen som i den första enkäten ansågs sig vara i rätt yrke men på fel ar-
betsplats. I denna grupp har cirka 40 % av olika skäl flyttat till gruppen som inte 
längre upplever sig som inlåsta. Vidare svarar cirka 35 % av de tidigare icke-
inlåsta i uppföljningsenkäten att de numer är i någon mening inlåsta. Den mest 
stabila gruppen på denna detaljnivå är de som anser sig vara dubbelinlåsta där 
närmare tre fjärdedelar anser att deras situation inte har förändrats. 
  
Inlåsningstillståndet anger att den svarande upplever sig vara i en negativ anställ-
ningssituation.7 I tidigare studier har inlåsning samvarierat med hälsa, dvs. att in-
låsta har sämre självupplevd hälsa än icke-inlåsta (Aronsson, Dallner & Gustavs-
son, 2000:5). I denna studie finns det i den första enkäten en påvisbar skillnad 
mellan de som upplever sig som inlåsta, dubbel eller enkel, och de som ej upple-
ver sig som inlåsta.  De som skattar sin hälsa som sämst är de yrkesinlåsta. Infor-
manter som inte ser sig som inlåsta har generellt sett bäst självskattad hälsa. Vid 
det andra mättillfället är dessa skillnader inte lika påtagliga. 
 
Med utgångspunkt i de medicinska besvären snarare än den självskattade hälsan 
uppstår ett liknande mönster som i fallet med den självskattade hälsan, men här 
med vissa intressanta skillnader. I ursprungsenkäten är det de arbetsplatsinlåsta som 
anger mest frekventa medicinska besvär. En annan grupp som besväras i högre 
utsträckning är de dubbelinlåsta. De som inte är inlåsta anger den lägsta graden 
av besvär. Även i detta sammanhang framträder inga starka skillnader i uppfölj-
ningsenkäten. 
 
Ett mönster börjar framträda, där människor som anmäler intresse till att delta i 
Livs- och karriärplanering uppvisar några tydliga drag, men innan dessa slutligt 
ska visualiseras behöver ytterligare delar presenteras. 
 

Rörlighet 

Att vilja röra sig i sitt arbetsliv är inte nödvändigtvis detsamma som att faktiskt 
byta arbetsposition. I vissa sammanhang riskerar den anställda att känna sig in-
låst, i andra sammanhang kan det handla om en vilja till förändring som de flesta 
hanterar genom att överväga för- och nackdelar med det nuvarande och det 
eventuellt väntande. 
 
En ovilja till rörlighet i arbetslivet kan, beroende på socialt, ekonomiskt och poli-
tiskt klimat, utifrån såväl arbetsgivar- som arbetstagarperspektiv vara både nega-
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tivt och positivt. I denna undersökning var ett syfte att stimulera till rörlighet. 
Deltagarna hade följande önskemål om sitt framtida arbetsliv: 
 

Önskemål om framtida arbetsliv 

 Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Samma arbetsplats med samma arbetsuppgifter 15 12,1 21 24,7 

Samma arbetsplats med andra arbetsuppgifter 27 21,8 15 17,6 

Byta arbetsplats 36 29,0 19 22,4 

Annat (t.ex. studier) 46 37,1 30 35,3 

Totalt 124 100 85 100 
 

 Tabell 14 

 
Tabellen anger att det vid första mättillfället var 12 % som önskar arbeta kvar på 
samma arbetsplats och med samma arbetsuppgifter. Vid uppföljningstillfället steg 
procentsatsen till cirka 25 %. Vid uppföljningstillfället såg knappt var fjärde del-
tagare nuvarande arbetsplats och arbetsuppgifter som önskvärda även i framti-
den. Notera dock att tabellen inte tar hänsyn till om det faktiskt skett förändring-
ar mellan enkät 1 och enkät 2. Dessa faktiska förändringar kommer att redogöras 
för nedan.  
 
Deltagare som önskar förändring upplever sig också som mer inlåsta. Vad som 
kanske inte är lika självklart är att denna inlåsta förändringssökande grupp också 
har en sämre skattad hälsa. Det finns här en uppenbar risk för att hälsan blir säm-
re om viljan till förändring inte realiseras alternativt tänks annorlunda kring. Hur 
såg då den faktiska förändringen ut?8 Tabellen visar hur många som förändrat 
alternativt inte förändrat sin arbetssituation samt i förekommande fall till vad från 
enkät 1 till enkät 2: 

Förändrad arbetssituation 

 ANTAL PROCENT 

Samma arbetsplats, samma arbetsuppgifter 42 48,8 

Samma arbetsplats, delvis andra arbetsuppgifter 18 20,9 

Samma arbetsplats, andra arbetsuppgifter 1 1,2 

   

Annan arbetsplats, samma företag, delvis andra arbetsuppgifter 2 2,3 

Annan arbetsplats, samma företag, helt andra arbetsuppgifter 6 7,0 

   

Bytt företag, liknande arbetsuppgifter 3 3,5 

Bytt företag, andra arbetsuppgifter 12 14,0 

Annan form av sysselsättning 2 2,3 

Total  86 100 
                  

                   Tabell 15 
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Att projektet skulle stimulera till omedelbar faktisk rörlighet, såväl extern som 
intern, under en tidsperiod av cirka 1-2 år var inget mål i sig. Snarare handlade 
det om att de som deltog skulle stimuleras till att resonera annorlunda kring sitt 
arbetsliv. Faktiska och hållbara förändringar är något som kommande uppfölj-
ningar får visa. Med detta sagt visar tabellen att cirka 71 % inte har bytt arbets-
plats, av dessa har dock 22 % något förändrat sina arbetsuppgifter. Reell extern 
rörlighet finns i 20 % av fallen.  
 
Trenden som kan anas för Starck & Partners projektdeltagare är att de inlåsta 
upplever sin hälsa som sämre än icke-inlåsta, men att cirka 70 % efter genom-
gången Livs- och karriärplanering vidtar någon form av konkret förändring i sitt 
arbetsliv där en förändring av arbetsuppgifter kanske inte är lika enkelt att tolka 
som en effekt av projektet som för de 14 personer som bytt företag. Men den 
förra typen av rörlighet – arbetsuppgiftsrörlighet – kan vara nog så viktigt för att 
bromsa upp en negativ arbetssituation. 
 

Anställningsbarhet och arbetsförmåga 

Ett nyckelbegrepp inom arbetslivsforskningen är idag anställningsbarhet (Garsten 
& Jacobsson, 2004). Begreppet handlar delvis om den enskildes objektiva förut-
sättningar att få ett jobb, t.ex. utbildning och kompetens, men också om den en-
skildes uppfattning om egna möjligheter till nytt arbete. Att vara anställningsbar 
är också en indikator på en individs ’rörlighetspotential’ och ’omställningsbarhet’. 
Anställningsbarhet är också närbesläktat med att kunna vara flexibel och anpass-
ningsbar.  
 
En av utvecklingsprojektets grundläggande tankar var att genom Livs- och karri-
ärplanering medvetandegöra deltagarna om deras möjligheter och värde i arbets-
livet för att på så sätt stimulera dem till att vara mindre benägna till framtida in-
låsningssituationer. Det ansågs också viktigt att till anställningsbarhet knyta be-
greppen fysisk och psykisk arbetsförmåga, vilket även dessa inte är helt enkla att 
hantera (Ludvigsson, Svensson & Alexanderson, 2006).  
 
I detta avsnitt behandlas arbetsförmåga som deltagarnas syn på fysiska och psy-
kiska möjligheter att leva upp till de krav som det aktuella arbetet ställer. I enkä-
terna ställdes flera frågor inom detta område. Angående informanternas syn på 
möjligheter att byta till annat likvärdigt arbete såg ungefär hälften detta som svårt 
vid det första mättillfället. Vid uppföljningen var antalet osäkra relativt oföränd-
rat. Om frågan istället avsåg möjligheter att byta till ett annat inte likt arbete såg 
ungefär 70 % detta som svårt vid det första mättillfället. Denna andel sjönk vid 
uppföljningen till 60 %. 
 
När anställningsbarhet diskuteras är det också viktigt att undersöka vad som be-
gränsar människors syn på deras attraktivitet och användbarhet i arbetslivet. Ser 
de t.ex. sig själva som inte tillräckligt formellt rustade för arbetsmarknadens krav 
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eller handlar det om något annat. I enkäterna ställdes ett antal påståenden med 
svarsintervallet ”instämmer-----instämmer inte alls”.  Utfallet blev som tabell 17 
visar: 
 
 

 instämmer  

inte % 

neutral % instämmer % Totalt % 

Jag… E. 1 E. 2  E. 1 E. 2 E. 1 E 2 E. 1 E. 2 

kan själv förändra 

situation 

29 18 14 17 57 65 100 100 

har efterfrågad 

kompetens 

36 25 34 38 28 27 100 100 

har egenskaper för 

nytt jobb 

39 28 32 33 29 39 100 100 

har efterfrågad erfa-

renhet 

45 37 35 35 20 28 100 100 

 Enkät 1, n = 132. Enkät 2, n = 88. Procenttalen är avrundade. 

Tabell 16 

 
Tabellen visar att de som från början inte instämmer i påståendena blev procen-
tuellt sett fler vid uppföljningstillfället. Möjligtvis kan Starck & Partners Livs- och 
karriärplanering bidragit till detta. Bilden förstärks också av att det är fler som 
’förstärkt’ sina åtminstone subjektiva resurser inför ett väntande annat arbetsliv. 
 
Denna korta blick på anställningsbarheten kan kompletteras med hur responden-
terna uppskattade sin fysiska och psykiska arbetsförmåga. Resultatet (procent) 
redovisas i två fyrfältare: 
 

Arbetsförmåga och fysiska krav 

 Enkät 1 Enkät 2 

God 80 80 

Tvivlande 20 20 
 

  Tabell 17 

 

 

Arbetsförmåga och psykiska krav 

 Enkät 1 Enkät 2 

God 70 76 

Tvivlande 30 24 
 

  Tabell 18 
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Utgångsläget var från början tydligt: majoriteten skattar sin arbetsförmåga som 
god. Sedan har inte så mycket hänt mellan mättillfällena. Någon mindre andel kan 
dock anas för den psykiska arbetsförmågan. Det är vidare så att det inte är många 
som har varit rörliga i sin uppfattning av arbetsförmågan.  
 
Vad betyder då dessa siffror om anställningsbarhet och arbetsförmåga? Ja, förut-
om det som siffrorna faktiskt anger kan anas – som under tidigare avsnitt – att 
undersökningsgruppen är stabil över tid när det gäller uppfattning om arbetslivs-
situation. Det finns heller inga skarpa överraskningar när anställningsbarhet och 
arbetsförmåga ställs mot andra variabler i materialet. Lågt skattad förmåga sam-
varierar t.ex. med att vara inlåst, speciellt tydligt kan detta ses med psykiska ar-
betsförmågan. Dessa och andra liknande mönster, var vid uppföljningen inte lika 
tydliga, vilket kan prognostiseras som positivt.9  
 
Men det är likväl, trots genomgången Livs- och karriärplanering, fortfarande cirka 
tjugofem procent som med osäkerhet betraktade sin förmåga att uppfylla arbets-
relaterade fysiska och psykiska krav. Det är också så att ungefär sjuttiofem pro-
cent tvärtom ser sin förmåga som god. Noterbart är att nästan hälften av dessa 
samtidigt ser sig som inlåsta.10 Tabell 20 visar procenttal: 
 

Arbetsförmåga och inlåsning 

 Inlåst Ej inlåst 

God arbetsförmåga 36 40 

Tvivlande arbetsförmåga 18 6 
 
            Tabell 19 

 
Arbetsförmågan, såsom den här är mätt, har således inget linjärt samband med 
känslan av inlåsning. Det finns överhuvudtaget inga starka signaler som tyder på 
att de som uppger sämre arbetsförmåga anger fler hälsobesvär än andra. Möjligen 
kan det teoretiskt kunna förstås som om att denna grupp ännu inte har drabbats 
av några allvarligare mätbara besvär. De bör i vilket fall som helst betraktas som 
varande i risk för framtida ohälsa. Övergången till den avslutande delen i detta 
sammanhang blir då naturlig. Det kommer att handla om chefernas betydelse för 
arbetsmiljön.  
 

Chefen och den anställde  

Ett antal frågor ställdes om de anställdas förhållande till sina chefer, bl.a. om de 
anställda uppmuntras, belönas och ges utrymme för att ta egna initiativ. Detta 
med uppmuntran har genom hela forskningsprocessen varit ett behov som in-
formanterna lyft fram. De har oftast sett behovet av uppmuntran som en vilja att 
bli sedda. Att chefen med bara några ögonkast visar intresse och förståelse för 
den anställdes situation. På ett sätt är detta behov och krav förståeligt mot bak-
grund av informanternas syn på arbetslivets förändringar under de senaste två 
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åren, där det blivit mer stressigt, mer att göra och detta inom samma tidsramar 
som förut. På ett annat sätt står dock den enskilde chefen med krav på att bära 
upp en förändring och förvandling av arbetsmarknaden och samhället som denne 
helt enkelt inte råder över (Larsson, 2007). Med detta i minnet kan deltagarnas 
upplevelser redogöras för: 

Stöd av överordnade vid svårigheter 

 Enkät 1 Enkät 2 

Antal Procent Antal Procent 

Svagt stöd 44 34 27 31 

Stöd ibland 42 32 30 34 

Starkt stöd 45 34 31 35 

Totalt 131 100 88 100 
 

                   Tabell 20 

 
Tabellen kan givetvis tolkas på olika sätt, men en rimlig beskrivning är att delta-
garna är delade två läger – de som inte känner att chefen går att hålla i när det 
blåser och de som har en starkare känsla av att chefen ställer upp. Sedan finns en 
mellangrupp som förmodligen pendlar mellan de två tidigare beroende på hur de 
tolkat frågan. De som är inlåsta känner något lägre stöd än de som inte är inlåsta. 
En annan tolkning av tabellen är att det på gruppnivå inte har skett någon dras-
tisk förändring under projektets gång. Vid en granskning visar siffrorna att de 
flesta individer varit ungefärligen trogna sin grundupplevelse. En fråga som stär-
ker denna bild handlar om hur deltagarna upplevt förändringar inom arbetslivet 
under det senaste året, dvs. när de varit som mest aktiva i Starck & Partners Livs- 
och karriärplaneringsprogram. Tabellen visar absoluta tal: 
 

Förändrat stöd från chef 

  Förändring stöd det senaste året, enkät 2 

  Minskat Oförändrat Ökat Totalt 

Stöd 

vid enkät 111 

Svagt stöd 10 14 8 32 

Stöd ibland 9 14 2 25 

Starkt stöd 4 19 9 32 

 Totalt 23 47 19 89 
 

               Tabell 21 

 
Totalt sett upplever 23 av deltagarna att stödet från chefen minskat under det 
senaste året. För 47 är det oförändrat och 19 har upplevt att stödet förstärkts. En 
fortsätt läsning av tabellen visar att stödet minskat för 10 personer som från bör-
jan upplevde svagt stöd. För 9 personer som kände stöd ibland har stödet mins-
kat. En måhända mer positiv trend är att 8 + 2 har sett förstärkning av stödet 
relativt utgångsläget. Ytterligare 9 har fått ännu mer stöd.  
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Denna mångfacetterade bild återkommer i deltagarnas upplevelser när det gäller 
andra arbetsmiljörelaterade variabler. De inlåsta är dock som under många av de 
andra områdena mer kritiskt inställda till det stöd de har och vilka möjligheter de 
känner att de har till att påverka sin arbetssituation. 
 

Sammanfattande bild 

Enkätresultaten förmedlar en komplex bild. Några klara resultat som solitärt skul-
le vara en effekt av Starck & Partners Livs- och karriärplaneringsprogram kan 
inte ses. Däremot har gruppen som sådan under projektperioden förmodligen 
fått fler redskap att använda i resonemanget och planerandet av deras arbets-
marknads- och arbetslivssituation. Positivt är också att hälsobesvären och antalet 
inlåsta har minskat.  
 
Under projekttiden har cirka 51 % förändrats sin arbetslivssituation på något sätt. 
Av dessa har 20 % rört sig från företaget, varav de flesta till någon form av en 
anställning vid annat företag. Det är även i detta sammanhang svårt att utläsa di-
rekta effekter av Starck & Partners projekt, människor byter ju arbetsuppgifter 
och arbetsplats även om de inte stimuleras till det. Vad som mer säkert kan sägas 
är att arbetsuppgiftsrörlighet och andra typer av internrörlighet är, om man frågar 
chefer och projektdeltagare, att föredra framför mer drastiska former av rörlighet. 
Relativt små förändringar i arbetssituationen kan således leda till minskad inlås-
ning och därmed minskad risk för ohälsa. 
 
En utmaning inför framtiden för deltagande företag är hur relationen mellan che-
fer och anställda ska utformas, framförallt gäller det vilka förväntningar som par-
terna kan och bör ha på varandra. 
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4. Slutsatser 

 
Termen rörlighet diskuteras i samhället på olika sätt. Med rörlighet menas att 
människor rör sig mellan och inom organisationer, karriärmässigt vertikalt eller 
horisontellt. Rörligheten kan vara frivillig eller forcerad samt förstås som rörlig-
het från eller till en arbetsposition, men också handla om rörlighet till eller från 
arbetsmarknaden. Andra sätt att tala om termen är förmåga och vilja till rörlighet 
och följaktligen oförmåga respektive ovilja. Och vidare: Oavsett vilken typ av 
rörlighet som avses kan utfallet vara gott eller dåligt för arbetsgivarna och arbets-
tagarna. 
 
Syftet med Starck & Partners projekt har varit att främst stimulera den goda rör-
ligheten och detta utifrån såväl ett arbetsgivar- som arbetstagarperspektiv. Ge-
nom att uppmuntra företagen till att resonera mer utvecklat kring rörlighet ville 
man också bidra till att låsa upp människors eventuellt negativa arbetslivsposi-
tion. I förlängningen syftade projektet till att utveckla en metod för att identifiera, 
utreda och hjälpa människor som var fast i en för hälsan ogynnsam situation. 
Den metod som användes var Livs- och karriärplanering, finansierad i huvudsak 
av arbetsgivaren. 
 
 
Starck & Partners projekt kan nu sammanfattas: 
 

Arbetslivsresurser 

Det är tydligt att det var en sårbar grupp människor som anslöt sig till Starck & 
Partners Livs- och karriärplaneringsprogram. De visade flera signaler på att något 
behövde göras i deras arbetsliv. Det handlade bl.a. om hälsobesvär, inlåsning och 
lågt förtroende för cheferna. Samtidigt med detta hade de dock förhoppningar 
inför framtiden. Trots att det är svårt att tala om effekter inom ramen för detta 
projekts smala tidsperspektiv minskade hälsobesvären för gruppen som helhet. 
Gruppen såg också att framtiden fanns till för dem. I detta sammanhang ser vi att 
det i arbetslivet finns möjligheter att med relativt små resurser arbeta för att främ-
ja människors arbetslivssituation. Även om det i många fall inte handlar om att 
faktiskt byta arbete så är det en bra början för företag att börja tala om att det 
även i de mjuka subjektiva delarna av arbetslivet finns delar som kan utvecklas 
och förbättras. Att konkret tala om rörlighet och inlåsning med medarbetarna 
kan vara ett exempel på mjukdelar som behöver behandlas tydligare i dagens 
alltmer individualiserade arbetsliv.       
 

Metodutveckling med positivt resultat 

Starck & Partners metod har lokaliserat människor som lever med tydliga risker 
för framtida arbetsrelaterad ohälsa. Antalet subjektivt inlåsta var i ingångsskedet 
87 personer. Samtliga av dessa lever enligt vedertagna forskningsresultat med en 
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förhöjd hälsorisk. Metoden har också bidragit till att rörlighet, inlåsning och 
psykosocial hälsa marmorerat företagen med fler kommunikativa redskap. Fram-
förallt har detta varit tydligt i intervjuer med chefer på den första nivån, dvs. de 
som projektdeltagarna presenterat sin handlingsplan för. En risk finns dock för 
att marmoreringen försvinner om den inte underhålls kontinuerligt.  
 

Att tala om rörlighet 

Det var i början av projektet inte oproblematiskt att med chefer, fack och pro-
jektdeltagare tala om rörlighet. Starck & Partners projekt kunde uppfattas som en 
ny managementstrategi för att ’bli av med folk’ där Livs- och karriärplaneringen 
från vissa håll misstänktes handla om att övertyga de anställda att säga upp sig 
själva. Med tiden blev dock samtalen mer elastiska och inriktade på att Livs- och 
karriärplanering kan vara ett av de redskap som behövs i dagens arbetsliv. Att på 
ett öppet sätt kunna tala om rörlighet och inlåsning ute på arbetsplatserna är 
andra redskap. Lärdomen i detta sammanhang är att det är noga att förankra 
denna typ av projekt på en bred organisatorisk bas där kommunikationen från 
början ska hållas rak och fast. Å andra sidan finns det också naturliga organisato-
riska spänningar i talet om rörlighet som inte bör ignoreras. Att personal av olika 
anledningar behöver röra på sig i arbetslivet och på arbetsmarknaden är ju också 
en naturlig realitet. 
 

Företag har olika förutsättningar 

En viktig lärdom i detta projekt är att det ute i projektföretagen fanns olika sätt 
att förstå projektets syfte och tillvägagångssätt. Samma information om projektet 
kunde ges av Starck & Partners konsult men uppfattades helt olika av vissa före-
tag. Mot bakgrund av detta utvecklade Starck & Partner sin kommunikation till 
att mer eller mindre bli företags- och branschspecifik. På samma sätt yrkesanpas-
sades innehållet i Livs- och karriärplaneringen. 
 

Strategiskt och operativt centralt finansierat arbete 

Livs- och karriärplaneringen som sådan var mycket uppskattad av projektdeltaga-
re. För cheferna fanns det dock i början en osäkerhet kring vilken roll de skulle 
ha i processen. Starck & Partner anordnade i detta sammanhang utbildningsträf-
far med cheferna där Livs- och karriärplaneringen i detalj studerades. Chefernas 
uppfattning om Livs- och karriärplanering var att den borde ses som både ett 
strategiskt och operativt arbetslivsredskap. De, främst chefer från större organisa-
tioner, fann också att hållbarheten i denna typ av projekt riskerar bli kortvarig om 
det inte finns någon form av centralt placerade resurser i organisationerna 
(Svensson m.fl.). Det fanns annars, ansåg de, en uppenbar risk för att denna typ 
av mjuk arbetslivsåtgärd skulle bli problematisk att prioritera på den lokala utfö-
rarnivån. 
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Björnen sover 

Det fanns hos vissa företag en oro för vad projektet skulle innebära för anställda 
med låg formell kompetens och hög lön? Det är inte, menade man, speciellt san-
nolikt att anställda i första taget vill byta till ett arbete med avsevärt lägre lön. En 
liknande oro kunde också anas i organisationer med arbetskraft där den geogra-
fiska anställningsbarheten inte sågs som speciellt hög, t.ex. personer som både 
arbetar och bor i mindre kranskommuner. I vissa företag/organisationer väcktes 
till och med tanken om att Starck & Partners projekt riskerade att väcka en so-
vande björn. Projektets syfte att stimulera rörlighet, öka hälsa och motverka in-
låsning kan utifrån detta resonemang åtminstone i tanken leda till ökad inlåsning 
och mindre benäget hos personalen att tänka i termer av andra alternativ inom 
arbetslivet. 
 
Teoretiskt betraktat finns det en risk med att denna typ av projekt ebbar ut när 
ledande projektaktörer lämnar fältet, i det här fallet Starck & Partner. Något som 
talar mot denna tanke är att företagen och organisationerna såväl innan som efter 
projektettiden innehar ett aktivt medlemskap i arbetsgivarringen. 
 

Ett individualiserat arbetshälsoansvar  

Starck & Partners projekt kan utifrån ett samhälleligt perspektiv bidra till att byg-
ga en bro mellan det traditionella arbetslivet och det mer gränslösa individualise-
rade och det globala snabbt föränderliga arbetslivet. I det nya arbetslivet finns 
tydliga tendenser som visar att den enskilde behöver ta ett tydligt ansvar för sin 
anställnings- och omställningsbarhet, sin hälsa och sin arbetslivssituation överlag. 
Därmed inte sagt att arbetsgivaren helt och hållet kommer att ta sin hand från 
dessa frågor. Men trenden – ett individualiserat ansvar – är tydlig och häri är 
Livs- och karriärplanering ett viktigt verktyg för såväl arbetsgivare som arbetsta-
gare. 
 
För deltagarna i Starck & Partners projekt har Livs- och karriärplaneringen bidra-
git till att visualisera och tydliggöra det egna ansvaret för den enskildes samtida 
och framtida arbetsliv.  
 
Samtidigt finns uppenbara problem i denna individualiseringsprocess. Det finns 
t.ex. en risk i att framlyftandet av individens roll fördunklar organisatoriska 
och/eller chefsmässiga problem ute i företagen och organisationerna. Livs- och 
karriärplaneringen ska i detta sammanhang vara ett stöd för både den enskilde 
och arbetsgivaren och inte en arbetslivstjänst som bidrar till en individualisering 
av organisatoriska problem. 
 

Att organisera för rörlighet i form av praktikplatser är svårt 

En grundläggande tanke med projektet var att det inom arbetsgivarringen skulle 
ordnas med praktikplatser för deltagare som ville prova på något annat. Detta 
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visade sig av olika anledningar vara svårt att organisera. För det första ville fler än 
väntat ändra sin arbetslivssituation inom den egna organisationen, oftast genom 
en förändring av arbetsuppgifter. För det andra fanns det inget större behov av 
praktikplatser eftersom de som ville röra på sig önskade andra alternativ än att 
praktisera inom ringen. Avslutningsvis och för det tredje; när det fanns behov var 
det inte helt oproblematiskt att för de deltagande företagen ordna med ersättare, 
såväl personellt som finansiellt. 
 
Lärdomen av detta är att det var svårt att få företag och organisationer – även om 
de är organiserade i en arbetsgivarring – att bidra med de resurser som krävs för 
att människor ska få pröva på ett annat arbete. Det har helt enkelt inte bedömts 
som tillräckligt prognostiskt lönsamt med att placera projektdeltagarna i praktik-
fasen i Starck & Partners projekt. 
 

Fasthållare som vill vara inlåsta 

I denna och andra arbetslivsinriktade rapporter har det resonerats kring att män-
niskor är inlåsta i sitt yrke och på sina arbetsplatser. Det som är intressant i detta 
sammanhang är att det kan finnas en psykologisk trygghet i att vara inlåst. Det 
kan för somliga t.ex. upplevas som mer tryggt att veta var man ska vara imorgon 
oavsett hur detta varande gestaltar sig. På ett sätt kan det moderna arbetslivets 
krav på flexibilitet och rörlighet bidra till att människor utvecklar strategier för att 
stanna kvar i en arbetslivssituation som man vet inte är hållbar på sikt. I analysen 
av intervjumaterialet identifierades tre sådana strategier:    
 

1. Pragmatiska fasthållare – att stanna ger fördelar materiellt och ekonomiskt. 
2. Otrygga fasthållare – att stanna ger trygghet och kontroll. 
3. Fasthållare utan tilltro – att stanna är det enda valet de ser. 

 

Inlåsta som söker efter nycklar 

På ett annat sätt kan kraven på flexibilitet och rörlighet bidra till att människan 
söker efter vägar ut ur sin inlåsning, såväl faktiskt som kognitivt och emotionellt. 
Fem sådana förhållningssätt identifierades: 
 

1. Att vara kvar men på sikt förändra. 
2. Att aktivt välja att vara kvar men med nya arbetsuppgifter. 
3. Att aktivt välja att gå tillbaka. 
4. Att byta arbete. 
5. Att välja en annan väg. 

   

De tre arbetsliven på nytt 

I början av denna rapport visualiserades tre arbetsliv. I det första arbetslivet är 
människan att betrakta som en maskin som när den är förbrukad avskrivs och 
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separeras från företagets lönelistor. I det andra arbetslivet lever människan med 
krav från företagen och samhället att när så krävs anpassa och ställa om sin kom-
petens i riktning mot det för kapitalackumulationen mest gynnsamma. I det tredje 
arbetslivet är människan både en arbetstagare och medarbetare där det – när så är 
möjligt – existerar ett delat ansvar för arbetets utförande, kvalitet och effektivitet. 
Frågan är om dessa tre arbetsliv kan komplettera varandra eller om det handlar 
om tre vägval inför framtiden. Det som  Starck & Partners metodutvecklingspro-
jekt framförallt visar i detta sammanhang är att det finns en vilja ute på arbets-
platserna att söka efter nya dimensioner i ett senmodernt arbetsliv där samtidens 
globala och lokala regler och villkor, företagsspecifika kulturer samt individuella 
önskemål åtminstone då och då kan färdas mot samma destination. 
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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med föreliggande text var att slutrapportera Starck & 
Partners metodutvecklingsprojekt ”Arbetsgivarringar som en strategi för att 
främja rörlighet och hälsa i arbetslivet”. Syftet med Starck & Partners projekt var 
att utveckla metoder för att förebygga ohälsa, sjukskrivningar och utslagning 
bland anställda som befinner sig i riskzonen. Ett viktigt inslag i detta utvecklings-
projekt var Livs- och karriärplanering. Till metodutvecklingsprojektet knöts en 
forskargrupp som fick som främsta uppgift att granska och följa Starck & Part-
ners arbete. Föreliggande text är forskargruppens slutrapport. 
 
Forskarna samlade in data dels i början av projektet och dels när projektet hade 
pågått minst 12 mån. De datainsamlingstekniker som användes var enkäter till 
samtliga deltagare i projektet, gruppintervjuer med deras chefer och fackliga före-
trädare och fördjupande enskilda intervjuer med ett urval av deltagare.  
 
Resultaten visar att det var en sårbar grupp människor som anslöt sig till Starck & 
Partners Livs- och karriärplaneringsprogram. De visade flera signaler på att något 
behövde göras i deras arbetsliv. Det handlade bl.a. om hälsobesvär, inlåsning och 
lågt förtroende för cheferna. Samtidigt med detta hade de dock positiva för-
hoppningar inför framtiden. Trots att det var svårt att tala om effekter inom ra-
men för detta projekts smala tidsperspektiv minskade hälsobesvären för gruppen 
som helhet. Efter genomgången Livs- och karriärplanering var det ungefär 50 % 
som på något sätt förändrade sin arbetssituation. 
 
I rapporten framkommer att det i arbetslivet finns möjligheter att med relativt 
små resurser arbeta för att främja människors arbetslivssituation. Även om det i 
många fall inte handlar om att faktiskt byta arbete så är det en bra början för fö-
retag att börja tala om att det även i de mjuka subjektiva delarna av arbetslivet 
finns aspekter som kan utvecklas och förbättras. I början av projektet förekom 
vissa svårigheter att diskutera frågor som rörlighet, inlåsning och arbetslivsrelate-
rad ohälsa bland såväl anställda som chefer. Dessa svårigheter mildrades under 
projekttidens gång och Livs- och karriärplanering blev enligt chefer och HR-
personal ett nytt välkommet inslag i den dagliga verksamheten. Denna positiva 
bild av Livs- och karriärplanering delades också av flertalet projektdeltagare.  
 
Att konkret tala om rörlighet och inlåsning ute på arbetsplatserna kan vara ett 
exempel på mjukdelar som behöver behandlas tydligare i det individualiserade 
arbetslivet. 
 
Nyckelord: Inlåsning, arbetsrelaterad ohälsa, rörlighet, Livs- och karriärplanering, 
metodutvecklingsprojekt, individualiserat arbetsliv. 
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3 Maria Axelsson. Ett föränderligt arbetsliv. Chefers uppfattning om dagens rörlig-
hets- och inlåsningsproblematik. Linköpings universitet, 2007. 
4 Detta är dock ingen statistiskt säker observation. 
5 Ingen statistiskt säker trend finns vid en eventuell förflyttning mellan enkät 1 
och 2.  
6 Avrundat från tabell. 
7 Även om man inte upplever sig vara inlåst kan man vara i en negativ situation, 
men utifrån någon annan aspekt. 
8 Observera att det åtminstone är 43 personer som inte har besvarat den andra 
enkäten.  
9 Finns dock en risk för att det är bortfallet som förklaras den mindre skillnaden. 
10 Avser psykisk arbetsförmåga, ungefär samma siffror för den fysiska. 
11 Observera att bortfallet inte är redovisat i tabellen. 
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