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Sammanfattning  
 
Världen blir allt mer föränderlig – organisationer utvecklas, tillkommer och läggs ned, vilket påverkar personal- 
omsättningen. Oavsett anledning till varför individen behöver lämna företaget kan företaget bland annat erbjuda 
outplacement.  
 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur ett outplacementprogram upplevs ha bidragit till 
deltagarnas lärande, samt yrkesmässiga och personliga utveckling. Vidare skildrar studien individernas inställning 
gentemot att påbörja programmet, samt vilka lärdomar ett outplacementprogram kan medföra och hur programmet 
kan underlätta och/eller förhindra individernas personliga och yrkesmässiga utveckling.  
 
Studien har utgått från en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer använts för att nå en djupare förståelse för 
individernas upplevelser. De tio respondenter som deltagit i studien har alla genomfört outplacementprogram på 
samma företag. Analysmetoden som använts vid intervjuerna kan liknas vid meningskoncentrering. 
 
Resultatet påvisar att anledningen till respondenternas avveckling har inverkan på deras inställning i programmet, 
vilket har påverkat deras lärande och utveckling i olika grad. 
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FÖRORD 
 
Vi vill först och främst rikta ett genuint tack till våra respondenter som deltagit i vår studie. Ni 
har visat stort engagemang för vårt arbete. Tack för att ni med både glädje och sorg har delat 
med er av er resa från avvecklingsprocessen fram till er nya sysselsättning. Vi uppskattar er 
uppriktighet. Kontakten med er hade inte varit möjlig om det inte vore för kontaktpersonen på 
Unik Resurs som från första början visat stort intresse för studien, och som tillhandahållit 
nödvändig information om outplacementprogrammet. Ett stort tack till dig! 
 
Erica Byström, du vet vad du ska säga och när. Vi är tacksamma för det stöd du givit oss, 
samt den konstruktiva återkoppling som levererats i expressfart. En exemplarisk handledare 
som går den extra milen. 
 
Till vår pilot – om du inte blir HR-specialist, så har du en given framtid inom teatern. Tack 
för att du helhjärtat gick in i rollen som respondent under pilotstudien, och bidragit med 
värdefull feedback.  
 
Uppsatsskrivandet hade inte varit genomförbart om det inte vore för det stöd våra nära och 
kära har givit oss under arbetets gång. Tack för ert tålamod när vi försvunnit i vår 
skrivarbubbla. 
 
Slutligen vill vi tacka varandra för en rolig och utvecklande resa som givit oss en djupare 
insyn på dagens arbetsmarknad och dess aktörer. Allt från val av ämne till uppsatsens sista 
punkt har diskuterats, och vridits och vänts på. Det var viktigt för oss att uppsatsen skulle bli 
en gemensam produkt, och de få delar vi skrivit var för sig har vi sedan skrivit ihop till ett 
gemensamt språk.  
 
Linköping, mars 2015 
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1 INLEDNING 
 
Inledningskapitlet innefattar bakgrund till studien som sedan mynnar ut i syfte och 
frågeställningar. Därefter presenteras det företag som erbjuder outplacementprogrammet 
som individerna i studierna har deltagit i. Kapitlet avslutas med en kort läsanvisning och 
begreppsdefinition.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Världen blir allt mer föränderlig – organisationer utvecklas, tillkommer och läggs ned, vilket 
påverkar personalomsättningen. Hur kan sådana situationer hanteras? Ett företags ansvar för 
medarbetaren slutar inte alltid när hen lämnar företaget. Oavsett anledning till varför 
individen behöver lämna företaget kan företaget bland annat erbjuda avgångsvederlag, 
utbildningsinsatser eller outplacement (Granberg, 2011). Outplacement är en tjänst som kan 
köpas externt från företag som erbjuder sin expertis inom området (vidare om begreppet i 
avsnitt 2.1).  
 
Outplacementkonsulten hjälper individen som blivit avvecklad, att hjälpa sig själv att finna ny 
sysselsättning. Genom att företaget erbjuder extern hjälp med outplacementtjänster, kan 
separationen mellan företaget och individen få ett bättre avslut. Det kan även stärka företagets 
employer branding och den kvarvarande personalens moral då företaget visar att de värnar om 
sina medarbetare hela vägen (Bäckström, 2005). Avveckling och outplacement förknippas 
ofta med lågkonjunktur och stora organisatoriska förändringar. Men outplacementtjänster 
används även i goda tider, då företag och organisationer förändrar och utvecklar sin 
verksamhet kontinuerligt (Bäckström, 2005).  
 
Trots att outplacement funnits i mer än trettio år på den svenska arbetsmarknaden är det 
fortfarande ett relativt okänt alternativ vid personalavveckling, och är av den anledningen 
intressant att studera närmare. Benson (2008) förklarar att mycket av den tidigare forskningen 
som finns på området har ett mer ekonomiskt, organisatoriskt eller samhällsnyttigt perspektiv 
på effekten av outplacementprogram. Vidare finns intresset att fokusera på individen då det 
kan innebära en stor omställning att förlora sitt jobb. Outplacementprogrammets primära syfte 
är att hjälpa individen att finna ny sysselsättning, men det kan även ge individen tillfälle till 
att reflektera över sig själv och sin livssituation (Hallqvist, 2012). Ellström (1996, 2004) 
menar att lärande sker i alla situationer som individen befinner sig, och att det livslånga 
lärandet är en process som pågår genom hela livet. Vad kan då ett outplacementprogram 
innebära för individens lärande och utveckling?  
 

1.1.1 Syfte 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra med ökad kunskap om hur ett 
outplacementprogram upplevs ha bidragit till deltagarnas lärande, samt yrkesmässiga och 
personliga utveckling.  
 

1.1.2 Frågeställningar 
 

1. Vilken inställning hade individerna inför outplacementprogrammet?  
2. Vad upplever individerna att de har lärt sig genom att ha deltagit i 

outplacementprogrammet? 
3. På vilket sätt har individerna upplevt att outplacementprogrammet underlättat 

respektive förhindrat deras yrkesmässiga och personliga utveckling?   
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1.2 Företaget som erbjuder outplacementprogrammet 
 
Företaget som erbjuder outplacementprogrammet är Unik Resurs i Sverige AB, och arbetar 
med verksamhetsutveckling både när det gäller att börja, verka i eller sluta hos en arbetsgivare 
(Unik Resurs, 2015). När organisationer behöver hjälp med personal som behöver avvecklas 
eller gå vidare i livet, inom eller utom den egna verksamheten, erbjuder Unik Resurs hjälp via 
karriärutveckling och outplacement. Deras outplacementprogram (Karriärprogrammet™) 
innebär att individen får en tidsbestämd anställning på Unik Resurs. Den tidsbestämda 
anställningen genom programmet kan variera – vanligen mellan 6-18 månader, men är i snitt 
sju månader. Hur lång tid individen får i programmet bestäms av tidigare arbetsgivare då det 
är hen som står för kostnaderna för att individen ska kunna erhålla samma lön som tidigare.  
 
Unik Resurs menar att varje avvecklingssituation är unik och bör hanteras därefter, vilket gör 
att företaget inte använder sig av standardlösningar utan anpassar metoder och verktyg utefter 
individens behov och förutsättningar. Målet med outplacementprogrammet är att individen 
ska finna en ny varaktig sysselsättning. Programmet innefattar bland annat: 
 

- kartläggning av individens styrkor och svagheter, 
- upprättande av CV och personligt brev, 
- intervjuträning och gruppaktiviteter, 
- föreläsningar och studiebesök, 
- jobbsökning och nätverk, 
- konsultstöd och coaching samt 
- att arbeta med den egna självbilden. 

 
Konsulterna på företaget har utbildning inom personalvetenskap, pedagogik, 
beteendevetenskap och är certifierade coacher. De hjälper till med ovan nämnda moment och 
finns där som stöd och bollplank under hela programtiden. Outplacementprogrammet är 
utformat så att individen får en visstidsanställning vilket innebär: en arbetsplats (kontor/-
slandskap) att gå till, och kollegor att prata med (företagets medarbetare och andra personer 
som går programmet samtidigt). Anställningen ska enligt Unik Resurs ge en trygghet, och 
minska känslan av att ”tappa status”. Unik Resurs statistik visar på att 9 av 10 av de som 
deltar i outplacementprogrammet får ny sysselsättning inom den tidsbestämda perioden. Det 
är cirka 150 personer som har genomgått programmet sedan Unik Resurs startade 2007/2008. 
 
1.3 Läsanvisning  

 
Vi som har skrivit kandidatuppsatsen kommer i den fortlöpande texten att benämna oss som 
författarna av studien. Vidare har vi även valt att använda oss av hen som pronomen istället 
för att skriva ”han” eller ”hon” eller ”denne”, dels för att underlätta läsningen av texten men 
även för att hålla det könsneutralt. När vi i texten skrivit ”programmet” åsyftar vi specifikt det 
outplacementprogram som individerna genomgått på Unik Resurs. Vi har valt att skriva 
outplacementprogram istället för karriärprogram då outplacement/-program är en vedertagen 
term. Det finns inte någon etablerad svensk översättning av outplacement, dock används 
“omställning” ofta som synonym. Vidare ser vi lärande och lärdomar som synonymer i 
föreliggande uppsats. 
 
 
 
 



3 

1.4 Begreppsdefinition 
 
Lärande som begrepp är komplext, och är styrt av vilken kontext eller vad som ämnas 
studeras. Denna uppsats fokuserar på lärande utifrån ett individperspektiv då det är den 
enskilde deltagarens lärande och upplevelser som studeras. 
 
Lärande är enligt Illeris (2007) en process som leder till en varaktig förändring. Genom att 
skilja mellan det individuella lärande som sker som en mental process hos den enskilde 
individen, och det lärande som sker i samspel mellan individen och hens omgivning menar 
Illeris (2007) att det finns olika dimensioner av lärandebegreppet. Även Ellström (1992) ser 
lärande som varaktiga förändringar av en individ, en grupp eller en organisations kapacitet 
och kompetens. Ellström (1992) menar att lärande är ett resultat av de erfarenheter och 
kunskaper som individen anskaffar sig genom sitt samspel med omgivningen.  
 
Föreliggande uppsats präglas av ovanstående syn på begreppet lärande, det vill säga att 
lärande både ses som en process hos den enskilde individen samt den process som sker i 
interaktion med omgivningen.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen inleds med en förklaring av outplacement som begrepp och 
fenomen. Tidigare forskning presenteras före teorin då den ämnar ge en ökad kunskap om 
outplacementprogram i sin helhet samt hur lärande kan kopplas till outplacement. Därefter 
redovisas relevanta teorier och begrepp för att öka förståelsen för individers utveckling och 
lärande i ett outplacementprogram.  

2.1 Outplacement som begrepp och fenomen  
 
Begreppet outplacement sägs ha uppkommit i USA i slutet av 1960-talet1, när ett antal 
personer varslades från ett oljeföretag (Furler, 1980). Outplacement innefattar en rad tjänster 
och arbetsmoment som ämnar hjälpa individer som av olika anledningar avslutat en tjänst att 
själva finna ny sysselsättning (Papalexandris, 1996 i Waraich, 2012). Således är outplacement 
i sig ingen garanti för att individen får nytt arbete. I början var det ett fåtal amerikanska 
organisationer som erbjöd outplacement, och då endast till högt uppsatta tjänstemän. 
Lågkonjunkturen tillsammans med den ökade mobiliteten på arbetsmarknaden under 1970-
talet gjorde så att outplacement tog fart då organisationer behövde avveckla personal, samt att 
människor uppmuntrades till utveckling och karriärbyte (Furler, 1980).  
 
Furler (1980) menar att det finns två komponenter till varför individer avvecklas. Den första 
komponenten är på grund av vad individen gör, vilka Furler (1980) listar som: blivit 
felrekryterad, har för svåra arbetsuppgifter, missköter arbetsuppgifter, omorganisering, 
outsourcing samt att nya chefer avvecklas för att behålla äldre och mer erfarna chefer. Den 
andra komponenten är vem individen är. Furler (1980) menar att en individ kan avvecklas på 
grund av att personkemin mellan två individer (varav en chef) på en arbetsplats inte går ihop. 
 
Varför organisationer väljer att erbjuda outplacement till personer, som av olika anledningar 
avslutat sin tjänst, kan enligt Waraich (2012) vara på grund av att organisationen önskar ett 
bra avslut med den forna medarbetaren för att upprätthålla sin image genom goodwill. Dels 
för framtida rekryteringar, men även för att bibehålla den kvarvarande personalens moral och 
produktivitet (Waraich, 2012). 
 
2.2 Tidigare forskning 
 
I en studie av Butterfield och Borgen (2005) har femton individer, klienter, som mottagit 
outplacementrådgivning från outplacementföretag i Kanada intervjuats. Deras syfte med 
studien var att, utifrån klientens perspektiv, kartlägga vilka tjänster inom 
outplacementprogrammet som hjälpte klienten i sitt arbete för att finna ny sysselsättning, och 
vilka tjänster som istället upplevdes som hinder (Butterfield & Borgen, 2005). Vidare ämnade 
studien undersöka vilka tjänster som klienten önskade men inte blev erbjuden av sin 
outplacementkonsult.   
 
Vid de kvalitativa intervjuerna användes ”critical incident technique” (Flanagan, 1951 i 
Butterfield & Borgen, 2005) som tillät intervjupersonerna att fritt berätta om sina erfarenheter 
och upplevelser av en viss händelse. Resultatet visade på hundratals ”critical incidents” som 
speglade huruvida intervjupersonerna ansåg att outplacementtjänsterna hjälpte dem och/eller 
hindrade dem, samt vilka tjänster de önskat hade funnits, vilka representerades i 16 
kategorier. Studien presenterade de fem mest framhävande kategorierna som klienterna såg 

                                                
1 1981 startades Outplacement AB, som var den första organisationen i Sverige som erbjöd outplacementtjänster 
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som hjälpande och hindrande, vilka var: aktiviteter/handlingar, jobbsökning/färdighetsträning, 
outplacementprogrammets delar och design, bedömningar samt referensmaterial (Butterfield 
& Borgen, 2005). Några av de intervjuade personerna ansåg att nyss nämnda kategorier vara 
till hjälp i deras arbete mot ny sysselsättning, medan andra upplevde dem som hinder. De 
tjänster som intervjupersonerna önskade att de hade fått ta del av var: 1) skräddarsydda och 
flexibla tjänster, 2) strukturerade tjänster, 3) rådgivarens färdigheter och tjänster samt 4) mer 
arbete i grupp.   
 
Sammanfattningsvis visade resultatet från Butterfield och Borgens (2005) studie att klienterna 
önskade att outplacementkonsulterna mer hade mött deras emotionella behov vilka de 
upplevde kom i skymundan i det uppgiftsfokuserade programmet. Vidare betonade 
Butterfield och Borgen (2005) vikten av att outplacementkonsulterna besitter kompetens både 
inom rådgivning och affärer. Företag som erbjuder outplacementtjänster bör även se över 
momenten i programmet så att de kan möta klienternas behov vad gäller personlig kontakt, 
individuell uppmärksamhet samt ge klienterna möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter 
med andra i samma situation (Butterfield & Borgen, 2005).  
 
I en annan studie har Hallqvist (2012) studerat uppsägningar, arbetslöshet, 
outplacementprogram och lärande. Tidigare studier om arbetslöshet har fokuserat på 
individens möjligheter vid uppsägningen medan Hallqvists (2012) studie visade att 
individerna förändras och utvecklas genom hela uppsägnings- och återanställningsprocessen. 
Hallqvist (2012) pekar också på förändringar som skett på arbetsmarknaden. Tidigare var det 
vanligt att individer hade samma arbete hela livet. På dagens arbetsmarknad behöver individer 
ständigt lära nytt och utvecklas. Detta då arbetets karaktär förändras och andra typer av 
erfarenheter efterfrågas (Hallqvist, 2012).  
 
Vid en uppsägning är det enligt Hallqvist (2012) inte bara förlusten av ett arbete som ska 
bearbetas utan även konsekvenserna som uppstår i samband med uppsägningen. Vidare menar 
studien att fokus bör ligga på meningsskapande och lärdomar istället för att till huvudsak 
ligga på individens anställningsbarhet eller kompetens. 
 
Resultaten av Hallqvists (2012) studie visade att individer hanterar arbetslöshet med hjälp av 
olika strategier. Individerna såg uppsägningarna eller omplaceringarna som vägskäl där de 
ställdes inför nya utmaningar och möjligheter. Hallqvist (2012) lyfter i sin studie fram 
individernas tankar om att outplacementprogrammet inte bara ska fungera som tröst och stöd 
för individen efter uppsägningen utan ska också fungera som inspiration och hjälp till att 
skapa ett lärande. Individerna i Hallqvists (2012) studie har hanterat uppsägningen och 
outplacementprogrammets möjligheter på olika sätt. Att göra en förändring, undersöka 
möjligheter till ny sysselsättning samt självreflektion är några av de faktorer som individerna i 
studien lyfter fram (Hallqvist, 2012). Studien betonar att lärandet i omställningsprocesser som 
ett outplacementprogram innebär, inte bara är viktigt för individens kompetens och 
färdigheter utan även för individens identitet. Genom att koppla arbetslöshet eller förlusten av 
ett arbete till biografiskt lärande menar Hallqvist (2012) att det går att utläsa att upplevelsen 
av att bli arbetslös inte behöver vara negativ utan det kan även skapa utveckling och lärande. 
Lärdomarna i ett outplacementprogram bör inte enbart bestå av förmågor som rör 
jobbsökande, exempelvis att skriva CV eller datorkunskaper, minst lika viktigt är att skapa 
lärdomar som rör identitet och självbild (Hallqvist, 2012).  
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2.3 Teori 
 
Teorierna i kommande avsnitt berör olika aspekter på arbetsmarknaden samt lärande och 
utveckling på samhällsnivå, organisations- och gruppnivå samt ur ett individperspektiv. 
Slutligen redogörs för vilka krisfaser individer kan infinna sig i vid olika livshändelser. 
 

2.3.1 Den flexibla arbetsmarknaden  
 

När det talas om den flexibla arbetsmarknaden är det oftast individers anpassningsförmåga 
eller organisationens förmåga att möta omvärldens snabba förändringar som lyfts fram 
(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Utifrån individens perspektiv 
finns det enligt Allvin et al. (2006) flera aspekter av flexibilitet. Flexibilitet genom förtroende 
syftar till att individen själv styr över sitt arbete och sin tid. Flexibilitet genom utbytbarhet 
förklarar däremot när organisationen är oberoende av individerna som arbetar i den, ett 
exempel på en sådan typ av flexibilitet är arbetsmarknadens ökning av tidsbegränsade 
anställningar. Tidsbegränsade anställningar är enligt Håkansson och Isidorsson (2009) ett sätt 
för arbetsgivarna att skapa en ökad flexibilitet på arbetsplatserna, vilket främjar lönsamheten 
för företagen. Arbetsgivaren kan anpassa antalet anställda efter efterfrågan och behov, och 
detta kan utifrån ett organisatoriskt perspektiv ses som positivt (Håkansson & Isidorsson, 
2009).  
 
Under hösten 2011 lades det fram ett förslag i riksdagen på en ökad flexibilitet på 
arbetsmarknaden för att skapa möjligheter för företag att anställa fler och på så sätt skapa en 
ökad rörlighet på arbetsmarknaden (Bengtsson, Johansson, Engblom & Andersson, 2011). 
Förslaget avslogs. Andersson och Tegsjö (2006) menar att arbetsmarknaden redan har en 
omfattande rörlighet och att det är individernas kompetens och utbildning på arbetsmarknaden 
som är de största faktorerna som i första hand påverkar rörligheten. 
 
Överlag tycks många organisationer och företag i samhället vara positivt inställda till 
flexibilitet. Dock ställer sig Eriksson (2007) kritisk till begreppet flexibilitet inom 
arbetslivsområdet då flexibilitet kan syfta till flera saker, och är svårdefinierat. Eriksson 
(2007) menar att den flexibla arbetsmarknaden har fått en felaktig positiv stämpel då fokus 
ligger på organisationernas lönsamhet. Att individen blir påverkad negativt av 
omstruktureringar lyfts, enligt Eriksson (2007), sällan fram när det talas om flexibilitet på 
arbetsmarknaden. Organisationers ökade krav på rörlighet och flexibilitet kan enligt Eriksson 
(2007) leda till negativa effekter för individen, till exempel försämrad motivation och 
uppsägningar.  
 

2.3.2 Anställningsotrygghet 
 
Fenomenet anställningsotrygghet har skapats från den flexibla och osäkra arbetsmarknaden, 
förklarar Näswall, Hellgren och Sverke (2003). Anställningsotrygghet kan beskrivas som 
känslan hos individen när arbetsmarknaden upplevs som osäker och att individen saknar den 
tryggheten som en anställning ska innebära (Näswall et al., 2003). Anställningsotrygghet är 
dock inte detsamma som arbetslöshet. De två begreppen skiljer sig åt på så sätt att 
arbetslöshet innebär ett rollbyte för individen medan anställningsotrygghet syftar till att 
individen måste omvärdera sin befintliga yrkesroll (Näswall et al., 2003).  För individen kan 
anställningsotrygghet innebära ett hot om att förlora jobbet och som, enligt Näswall et al. 
(2003), kan komma att upplevas i flera skeden av en anställning till exempel vid omplacering 
eller degradering. När individen känner anställningsotrygghet kan hen uppleva negativa 
attityder mot arbetsmarknaden generellt. Näswall et al. (2003) belyser vikten av att individen 
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bör erbjudas socialt stöd för att kunna hantera ett besked om uppsägning och på så sätt kunna 
bearbeta de känslor som uppstår samt möjliggöra sökandet efter ny sysselsättning.  
 

2.3.3 Anställningsbarhet 
 
På dagens flexibla arbetsmarknad är anställningsbarhet ett aktuellt begrepp. I organisationer 
talas det främst om rekryteringsprocesser och den kompetens arbetet kräver förklarar 
Berglund (2009). På individnivå är anställningsbarhet inriktat på självstyrning, då individens 
fokus ligger på att kunna få och behålla ett arbete. Garsten och Jacobsson (2004) talar om 
anställningsbarhet (employability) som den möjlighet individen har att bli anställd.  För 
individen kan anställningsbarhet innebära ekonomisk trygghet, social tillhörighet och 
personlig utveckling av kunskaper och färdigheter (Berglund, 2009). Garsten och Jacobsson 
(2004) menar att för att individen ska vara anställningsbar ställs det krav på att individen ska 
vara flexibel och att hen utvecklar ett livslångt lärande. Det finns enligt Ellström (1996) två 
aspekter av livslångt lärande – lärandet som en process som pågår genom hela livet, samt 
lärande som inte endast skapas inom formell utbildning utan i arbetslivet och vardagen. 
Lärande är centralt för att en individ ska vara anställningsbar (Garsten & Jacobsson, 2004; 
Nilsson & Ekberg, 2013).  

Då begreppet anställningsbarhet inte har någon tydlig definition anser Berglund (2009) att det 
behövs en tydligare uppdelning mellan begreppen anställning (employment) och 
anställningsbarhet (employability). Anställning syftar enligt Berglund (2009) på 
sysselsättningsfrågor som anställning kontra arbetslöshet och styrs av en utbud- och 
efterfrågemodell. Anställningsbarhet fokuserar på individers möjligheter till anställning då 
fokus är riktat mot kompetens och identitetsutveckling (Berglund, 2009). Vid arbetslöshet 
refererar Nilsson och Ekberg (2013) till Delfillippi och Arthur (1994) som skriver om tre steg 
av anställningsbarhet: varför, vem och hur. Varför fokuserar på individens 
anpassningsförmåga, yrkesidentitet och motivation, vem riktar sig till de formella och 
informella nätverk individen kan använda sig av. Hur handlar om individens kompetens, de 
erfarenheter och lärande som individen förvärvat på tidigare arbetsplatser.  

Berglund (2009) anser att det har skett en förändring i synen på anställningsbarhet. Från att se 
anställningsbarhet utifrån ett sysselsättningsperspektiv, där arbetsgivaren bar ansvaret för 
individens möjlighet till sysselsättning till att fokusera på individens ansvar att vara 
anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Vidare förklarar Berglund (2009) att det 
finns en uppdelning på arbetsmarknaden. En uppdelning som å ena sidan består av individer 
som ständigt utvecklas och lär för att möta arbetslivets krav, vilka också ses som mer 
attraktiva på arbetsmarknaden. Å andra sidan handlar det om individer som inte är lika 
benägna att lära nytt och de ses som mindre önskvärda eller till och med utstötta (Berglund, 
2009). 

2.3.4 Lärande och utveckling i arbetslivet  

Ellström (1994, 2004) förklarar att lärande finns i alla kontexter och skriver att lärande både 
kan ske formellt och informellt. Skillnaden mellan det formella och informella lärandet är 
graden av planering. Formellt lärande är i hög grad planerat och styrs av 
utbildningsinstitutioner. Det informella lärandet äger rum i vardagen och i arbetslivet 
(Ellström, 1996, 2004). Vidare kan informellt lärande vara utformat som ett självstyrt lärande 
eller erfarenhetsbaserat lärande (Ellström, 1996, 2004). Det erfarenhetsbaserade lärandet kan 
ske genom att individen deltar i nätverk, blir coachad eller genom mentorskap (Ellström, 
1996, 2004). Perneman (2010) menar att genom att skapa nätverk för att främja lärande ökar 
samhörigheten mellan individ, grupp och organisation. Alla individer har dock olika 
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utgångspunkter, erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Genom att skapa en medvetenhet 
utifrån kontexten och sedan utveckla arbetet kring detta skapas ett situerat lärande (Perneman, 
2010). Ett situerat lärande beskrivs av Lave och Wenger (1991) som en social process som 
påverkas av vanor och mönster. Det situerade lärandet uppstår i relationer med andra och är 
baserat på erfarenheter och tidigare kunskaper. Lärandet sker samtidigt som individen 
interagerar med andra som befinner sig i samma situation och sammanhang (Lave & Wenger, 
1991).  
 
Ellström (1996, 2004) menar att det kontextuella perspektivet på lärande framförallt fokuserar 
på den situation eller sammanhang lärandet sker i. Ofta är det informella lärandet kontextstyrt 
och påverkas av de tankesätt och den kultur som finns på arbetsplatsen. Det kontextstyrda 
lärandet kan ses som en social process i vilken individen utvecklar sina färdigheter och skapar 
sin yrkesidentitet. Om individen ställs utanför det kontextuella sammanhanget där lärandet har 
ägt rum begränsas lärandet, då det i hög grad är förknippat med yrkesrollen (Ellström, 1996, 
2004). Ellström (1996, 2004) betonar att genom att se det kontextuella lärandet som en social 
process ligger fokus på individen som en del av en arbetsgemenskap eller grupp, snarare än en 
enskild individ. 
 

2.3.5 Grupper i arbetslivet 
 
Grupper har fått en ökad betydelse i arbetslivet (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Främst 
talas det om de formella grupper som skapas för att nå en organisations syfte och mål. 
Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att det i arbetslivet bildas informella grupper 
eftersom individerna har behov av att tillgodose andra intressen än de organisationerna har 
satt upp som mål. Informella grupper kan även skapas för att uppfylla de behov som finns i 
organisationen. Genom informella grupper kan nätverk skapas över organisationsgränser som 
enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2005) kan vara mer effektiva än strukturerade 
konstellationer. Angelöw och Jonsson (2000) belyser vikten av de informella grupperna inom 
organisationerna och menar att de informella grupperna inte bara påverkar individen utan 
även organisationen och dess produktivitet. Även Lennéer Axelson och Thylefors (2005) 
skriver att informella grupper på arbetsplatsen skapar ett positivt arbetsklimat, bättre 
kommunikation samt underlättar vid organisatoriska svårigheter. 
 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) pågår ett ständigt lärande inom grupper. Individerna delar 
erfarenheter och kompetens för att sedan sprida det vidare i andra grupper. Även Ellström 
(1996) menar att lärande i arbetslivet sker genom delaktighet i grupper, men att de informella 
grupperna som bildas på arbetsplatsen både kan underlätta och försvåra lärandet. Den 
informella gruppen kan enligt Ellström (1996) skapa ett lärande genom erfarenhetsutbyte, 
men han belyser även negativa faktorer som kan påverka individens lärande inom gruppen. 
Intressekonflikter, det vill säga att individerna inte vill dela med sig av erfarenheter inom ett 
visst område eller uppkomsten av en ”vi- och dem” känsla är några faktorer som Ellström 
(1996) menar kan ha negativ inverkan på möjligheterna till lärande inom gruppen. 
 

2.3.6 Coachingens betydelse för lärande 
 
Enligt Gjerde (2004) är coaching en process där individens potential ska lyftas fram med hjälp 
av kunskap, motivation och mål. Gjerde (2004) menar att coaching inte syftar till att laga 
”trasiga” individer eller att göra dem till bättre medarbetare utan syftar istället till att 
individen tillsammans med coachen ska koppla mål och inlärning till handling och utveckling 
(Gjerde, 2004). Grankvist och Holmberg (2010) förklarar att om coaching ska leda till en 
lärprocess krävs det mer än att resultatet av coachingen leder till en positiv känsla hos 
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individen. För individen ska coachingen vara ett stöd till att lära på egen hand. Genom att 
använda sig av olika förhållningssätt och tekniker kan individen enligt Grankvist och 
Holmberg (2010) skapa lärande på egen hand och på så sätt ta kontroll över sin egen situation. 
 
Gjerde (2004) beskriver att coachens syfte i coachingprocessen är att vara en vägledare, 
coachen ska frigöra individens potential och visa på hur potentialen kan nyttjas på bästa sätt i 
arbetslivet. Grankvist och Holmberg (2010) menar dock att en viktig aspekt i coaching är att 
coachen inte behöver vara expert eller kunnig inom det område som ska beröras. Coachens 
roll är således inte att vara en lärare utan ska fungera som en facilitator och skapa möjligheter 
för individens utveckling. Gjerde (2004) talar om vikten av att coachen ska lita till sin 
intuition, det vill säga att coachen ska vara spontan och vara medveten om sin magkänsla, för 
att skapa en givande coachingprocess. Gjerde (2004) menar att genom att lita till sin intuition 
kan coachen hjälpa individen att sätta ord på sina känslor.  Grankvist och Holmberg (2010) 
menar dock att det finns risker i att coachen litar för mycket på sin intuition och att det kan 
påverka coachens roll som objektiv aktör. Alla individer är påverkade av sina egna 
värderingar och erfarenheter och detta kan i sin tur påverka hur coachen uppfattar de olika 
coachade individernas situationer. Grankvist och Holmberg (2010) anser att även om coachen 
lyckas att undvika att anta lärarrollen kan den objektiva rollen ifrågasättas, vilket i sin tur kan 
komma att påverka de coachade individernas möjligheter till att lära på egen hand.  
 

2.3.7 Personlig och yrkesmässig identitet 
 
Illeris (2009) menar att lärande sker i interaktionen mellan en individ och hens omvärld, men 
att det också sker i en form av en individuell process där individen tillägnar sig interaktionen. 
Det är innehållet som individen lär sig och Illeris (2007) förklarar självet som innehållsobjekt 
för lärande som innefattar hur en individ upplever sig själv inifrån. När en individ blir sedd 
utifrån, och tilldelad olika karaktärsdrag, talar Illeris (2007) istället om en individs 
personlighet. De olika egenskaperna kan kartläggas i så kallade personlighetstester. Utöver 
självet och personligheten belyser Illeris (2007) begreppet habitus. Habitus (Bourdieu 1930-
2002, i Illeris 2007) kan förklaras genom att de kulturella och sociala förhållandena som en 
individ möter, har inverkan på hur hen tänker, känner och handlar. Samtliga tre begrepp har 
betydelse för individen beträffande lärandet i sin helhet. Vidare väljer Illeris (2007) att 
använda ett mer övergripande begrepp, identitet, för att täcka in både individuella och sociala 
aspekter. Identitet förklaras genom att en individ upplever sig själv vara densamme i olika 
miljöer samt att andra även upplever en själv på samma sätt (Illeris, 2007). 
 
Erikson (1988 i Illeris, 2007, s. 164) myntade identitetsbegreppet, och menar att ”man både är 
en individuell varelse, ett biologiskt liv, och samtidigt ett socialt och samhälleligt väsen”. 
Erikson har utvecklat en stadieteori2 som beskriver en individs levnadslopp, och den 
identitetsutveckling som individen genomgår. Vidare förklarar Erikson (1988 i Illeris, 2007) 
att en individ antingen kan bilda sig en stabil identitet, eller så kan det istället uppstå en 
”identitetsförvirring”. Illeris (2007) belyser problematiken mellan den stabila identiteten samt 
identitetsförvirringen och dagens situation på arbetsmarknaden. Idag förväntas en individ vara 
flexibel och anpassningsbar i arbetslivet, vilket kan försvåra för en individ som besitter en 
stabil identitet (Illeris, 2007). Äldre individers svårigheter på arbetsmarknaden kan förklaras 

                                                
2 Erikson (1988 i Illeris, 2007) betonar att identitetsskapandet förekommer i samtliga åtta faser i stadieteorin, 
men att det är mest kritiskt i ungdomsfasen. Vidare förklarar Erikson (1988 i Illeris, 2007) att varje fas avslutas 
med en kris, och att det är lösningen på krisen som påverkar hur individen tar sig igenom resterande faser. 
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genom att de under sin levnadstid utvecklat stabila identiteter som de inte vill eller kan 
förändra (Illeris, 2007). 
 
Aurell (2001) förklarar att individer inte bara har en identitet utan att det snarare kan handla 
om flera identiteter (eller delar av den). Sociala identiteter skapas i sociala interaktioner, och 
kan således kopplas till arbete/organisation. Identitet och arbete kan ta sig i uttryck genom att 
individer kategoriserar sig själv och andra i olika yrkestillhörigheter, där varje yrke och 
position kan komma att representera olika normer och tolkningsramar (Aurell, 2001). Aurell 
(2001) förklarar att det underlättar för individen att kunna kategorisera andra för att förstå 
vem personen är. Thunborg (2004) benämner en individs identitet och yrkestillhörighet som 
yrkesidentitet, vilket hon, likt Aurell (2001), menar är en social identitet. Thunborg (2004, s. 
118) refererar till Sahlin-Andersson (1994b) när hon definierar yrkesidentitet: ”en kollektiv 
identitet där det finns vissa gemensamma handlings- och interaktionsmönster och/eller 
föreställningar hos aktörer eller individer inom samma yrke”. Vidare förklarar Sahlin-
Andersson (1994b, i Thunborg, 2004) att yrkesidentiteter hela tiden ändras och utvecklas när 
individer samspelar med varandra. 
 

2.3.8 Krisfaser 
 
När en individ blir uppsagd, blir hen inte bara av med sitt arbete, utan kan även tvingas ge upp 
sina sociala kontakter och individens yrkesidentitet kan komma att påverkas. Cullberg (2006) 
definierar kris som en oväntad förändring eller en avgörande vändning. Psykisk kris är en typ 
av kris som innebär att en individs tidigare upplevelser och inlärda handlingsförmågor är 
bristfälliga för att hantera den nyuppkomna situationen. Dödsbortfall, ekonomisk förlust eller 
oväntad uppsägning som påverkar individens hälsa, identitet och säkerhet, benämner Cullberg 
(2006) som traumatiska kriser. Om en individ genomgår flera kriser samtidigt, exempelvis 
skilsmässa och uppsägning, kan den ena krisen förstärka den andra även om kriserna varit 
oberoende av varandra.  Oavsett typ av kris menar Cullberg (2006, s. 22) att de ”innebär en 
förutsättning för mänsklig utveckling och mognad”, och är något som pågår hela livet. 
 
För att förklara kriser har Cullberg (2006) delat in individers upplevelser i fyra olika faser, 
vilka är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringen. När en individ 
får ett oväntat besked kan hen hamna i chock under en kortare stund upp till några dagar. 
Chockfasen innefattar svårigheter för individen att ta till sig den information som ges vid 
beskedet, vilket leder till att viktig information antingen glöms bort eller inte uppfattas då 
individen inte kan hantera situationen och istället tar avstånd till det inträffade. Cullberg 
(2006) betonar vikten av att informationen som ges vid beskedet repeteras vid senare tillfälle 
för att säkerställa att individen tagit till sig den information som är nödvändig. Vidare 
innefattar chock- och reaktionsfasen den akuta krisen. Nästa fas är reaktionsfasen och det är 
en fas där individen börjar ta till sig beskedet och reagerar på det istället för att ta avstånd från 
det. Det är vanligt att reaktionerna tar sig i uttryck utifrån olika försvarsmekanismer för att 
individen ska kunna acceptera beskedet (Cullberg, 2006). 
 
Beroende på hur omfattande krisen är kan det ta ett halvår eller ett år innan personen 
bearbetar händelsen. Individen träder då in i bearbetningsfasen, och börjar så småningom 
blicka framåt. Bearbetningen kan innebära inlärning av nya roller och erfarenheter samt att 
personen återupptar tidigare hobbys. Cullberg (2006) understryker betydelsen av att individer, 
som inte själva går in i bearbetningsfasen, får professionell hjälp med att bearbeta den 
traumatiska händelsen. I den sista fasen, nyorienteringsfasen, lär sig individen att leva med 
det inträffade så gott det går, och händelsen är inte längre ett hinder för nya intressen och 
förhållanden (Cullberg, 2006).   
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2.3.9 Lärande vid kriser 
 
Rogers (1951 i Illeris, 2007, s. 64) har utvecklat begreppet signifikant lärande som betyder 
”förändring av självets organisering”. Rogers (1951 i Illeris, 2007) menar att signifikant 
lärande uppstår vid krissituationer, det vill säga när en individ ställs för en utmaning som är 
bortom vad individen kan hantera, exempelvis en uppsägning eller separation. En annan typ 
av lärande som också kan bli aktuellt vid krissituationer, är Mezirows (i Illeris, 2007) 
transformativa lärande, som påminner om signifikant lärande. Skillnaden anses, enligt Illeris 
(2007), vara att de insikter som individen får genom sitt lärande struktureras i vad Mezirow (i 
Illeris, 2007) benämner som meningsscheman och meningsperspektiv, vilka styr individens 
attityd och handlingar. Således sker det även en förändring av individens personlighet vid 
transformativt lärande (Illeris, 2007).  
 
Illeris (2007) drar en parallell mellan Rogers begrepp signifikant lärande och Mezirows 
begrepp transformativt lärande. Illeris (2007, s. 95) menar att ”förändringar av självet sker 
genom transformationer som rör den organiserade, konsistenta begreppsliga helhet som 
strukturerar individens uppfattning av sig själv, andra och olika livsaspekter”. Således handlar 
det om ett transformativt lärande som innefattar individens relation till sig själv (signifikant 
lärande). Vidare menar Illeris (2007) att detta är grundstenarna av begreppet reflexivitet. 
Reflexivitet definierar Ziehe (1989 i, Illeris, 2007, s. 92) som ”möjligheten att förhålla sig till 
sig själv”. Det innebär inte bara att individen ska jobba med sig själv, helt själv, utan att 
individen även kan spegla sig i andra personer för att ta in deras uppfattningar som kan 
komma att leda till större förståelse för den egna personen. Illeris (2007) förklarar att 
reflexivitet även måste ses i ett större perspektiv, ett samhällsperspektiv. På arbetsmarknaden 
efterfrågas egenskaper såsom, autonomi, självförtroende, kunna samarbeta samt kunna 
anpassa sig i olika kontexter. En individ bör därför se över vilka val hen gör gällande livsstil, 
karriär och val av identitet (Illeris, 2007). Vidare belyser Illeris (2007) risken att reflexivitet 
också kan leda till att individen bygger upp en mur och stänger ute yttre påverkan som i sin 
tur kan leda till hinder för lärande och utveckling.  
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3 METOD 

 
I metodkapitlet redovisas studiens metodologiska utgångspunkter samt tillvägagångssätt. 
Avslutningsvis presenteras de etiska aspekterna.  
 
3.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur individer som deltagit i ett 
outplacementprogram upplever det i termer av lärande och utveckling. Utifrån syftet har 
studien utgått från en kvalitativ ansats, då fokus ligger på att tolka och förstå individers 
upplevelser genom verbala analysmetoder. Genom intervjuer går det att nå en djupare 
förståelse för individernas livsvärld (Patel & Davidson, 2011). Detta förhållningssätt är 
inspirerat av fenomenologin som söker skapa en förståelse för ett socialt fenomen utifrån 
individens perspektiv, det vill säga individernas upplevelser av ett outplacementprogram 
(Kvale & Brinkmann, 2014). En viktig grund i fenomenologin är att forskaren lägger sina 
egna erfarenheter och tankar kring det studerade problemområdet åt sidan för att inte påverka 
studiens resultat (Bryman, 2011). Dock menar Hartman (2004) att det är nästintill omöjligt att 
helt bortse från sin förförståelse då den bland annat påverkar vad författarna anser vara 
relevant i studien. Vidare menar Hartman (2004) att det är genom våra personliga erfarenheter 
som vi förstår andra individer.  
 
Inom kvalitativ forskning, där människors upplevelser och uppfattningar studeras, är det 
vanligt att forskaren låter empirin styra valet av teorier och att arbetsprocessen präglas av 
”upptäckandets väg” (Patel & Davidson, 2011). Under litteratursökningen fann författarna 
teorier som kom att ligga till grund för den teoretiska referensramen. Men studiens teoretiska 
referensram kom även att förändras och utvecklas i takt med att det empiriska materialet tog 
sig form, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan liknas vid en induktiv ansats.  
 
3.2 Tillvägagångssätt  
 
I följande avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt där litteratursökning, urval, intervjuer 
samt bearbetning av analys redogörs. 
 
           3.2.1 Litteratursökning 
 
Vid litteratursökningen till studiens problemområde har följande svenska sökord använts: 
avveckling, outplacementprogram, omställning, karriärcoach, lärande samt lärandeprocesser 
i arbetslivet. Vidare har följande engelska sökord använts: outplacement, outplacement and 
clients, outplacement and clients experiences. Vid en interaktiv scanning har ett stort antal 
dokument och litteratur sökts igenom för att finna nya sökord till problemområdet, vilka var: 
flexibilitet, (yrkes)identitet, coaching, grupper, krisfaser samt employability och employment. 
Sökmotorer som använts vid den datorbaserade litteratursökningen är LIBRIS, UniSearch och 
DiVA. Utifrån ovanstående sökord har tidigare forskning, relevanta teorier samt begrepp valts 
ut och dessa har sedan legat till grund för studien.  
 

3.2.2 Urval 
 
Under hösten 2014 kontaktades företaget Unik Resurs, som sedan hjälpt författarna att 
komma i kontakt med individer som skulle kunna vara lämpliga att ingå i denna studie. I 
studien ingår tio personer som deltagit i ett outplacementprogram. Dessa personer valdes 
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utifrån två kriterier: de skulle ha genomgått programmet de senaste två åren och vara 
verksamma i Östergötland. Således är personerna valda utifrån vad Bryman (2001) benämner 
som målinriktat urval då personerna uppfyllde de kriterier som studien efterfrågade.  
 
För att värna om individernas integritet har PuL (Personuppgiftslagen SFS 1998:204) följts då 
kontaktpersonen på företaget tog första kontakten med de personer som uppfyllde de kriterier 
som författarna av studien satt upp. De personer (30 st.) som kontaktades ombads att anmäla 
sitt eventuella intresse direkt till författarna. Det var tio personer som mailade ett positivt svar, 
och är de som ingår i studiens urval. Vid denna intresseanmälan fick de även i uppgift att ge 
förslag på dagar de kunde bokas in på intervju samt var de ville att intervjun skulle äga rum. 
Därefter kontaktade vi dessa personer, och de erhöll ett missiv (se bilaga 1) med information 
om studiens syfte samt praktiska och etiska frågor. I samma mail gavs förslag på 
intervjutillfälle, som var och en fick bekräfta.  
 

3.2.3 Intervjuer 
 
Utifrån studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. För att ta del av deltagarnas 
upplevelser tillämpades semi-strukturerade intervjuer (Patel & Davidson, 2011). Semi-
strukturerade intervjuer är enligt Patel och Davidson (2011) mest relevanta i kvalitativa 
intervjuer då intervjuaren ställer öppna frågor utifrån teman, som lämnar utrymme för 
respondenten att svara fritt, och kan således ge ett djup i studien. Författarna skapade utifrån 
studiens syfte och frågeställningar en intervjuguide. Intervjuguiden (se bilaga 2) innefattade 
34 frågor vars upplägg bestod av inledande bakgrundsfrågor, därefter lades tyngdpunkten på 
öppna frågor om själva outplacementprogrammet och dess delar för att sedan avslutas med 
frågor kring upplevelser av programmet som helhet och vad personen i fråga lärt sig och bär 
med sig. Det ställdes även sonderande frågor (följdfrågor) för att förtydliga och fördjupa vissa 
svar. I slutet av intervjun fick respondenten möjlighet att göra tillägg om hen upplevde att 
något behövde förklaras ytterligare eller något specifikt inte tagits upp under intervjun. 
Intervjuerna har, med respondenternas samtycke, spelats in med hjälp av diktafon och 
mobiltelefon med ljudupptagning för att underlätta bearbetning och analys. Författarna 
intervjuade fem respondenter vardera. Vid två av intervjuerna (de intervjuer som geografiskt 
sett låg längst bort) var båda författarna närvarande, den ena var ansvarig och genomförde 
intervjun medan den andra var med som observatör och åhörare. Efter avslutad inspelning 
fick varje respondent fylla i ett kort formulär (se bilaga 2) där respondenten fick ge sitt 
samtycke till vilka personuppgifter som fick presenteras i studien (se tabell 1, kapitel 4).  
 
Bryman (2011) förespråkar att en pilotstudie bör genomföras innan de faktiska intervjuerna 
äger rum. Pilotstudien ska innefatta personer som inte ingår i studien, och syftar till att 
säkerställa intervjufrågorna samt förbättra intervjusituationen (Bryman, 2011). Två av de tio 
personer som anmälde sitt intresse till att delta i studien fick en förfrågan om att ställa upp på 
en pilotstudie för att testa hur frågorna i intervjuguiden uppfattades, samt hur lång tid 
intervjun kunde beräknas att ta. Dessa skulle då ej medverka i studien. Dock kunde de 
tillfrågade inte ställa upp på kort varsel därför beslutades det att en tidigare kurskamrat till 
författarna skulle vara behjälplig i pilotstudien. Personen i fråga hade inte några erfarenheter 
av outplacementprogrammet, men kunde bidra med att några frågor i intervjuguiden kom att 
förtydligas. Tiden för de faktiska intervjuerna beräknades att ta cirka en timme. 
 
Tiden för intervjuerna varierade, en intervju tog cirka trettio minuter, sju intervjuer tog mellan 
femtio och sjuttio minuter och två intervjuer varade i cirka 1,5 timme. Dock råkade den ena 
inspelade 1,5 timmes långa intervjun ut för ett tekniskt missöde, och respondenten fick därför 
komplettera den skriftligt. 
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Respondenterna fick själva välja plats för intervjuerna, detta för att de skulle känna sig trygga 
och avslappnade under intervjun. Därför genomfördes intervjuerna på olika platser utifrån 
respektive respondents önskemål, vilka var respondentens arbetsplats (kontor, konferensrum, 
samtalsrum), i grupprum på Linköpings och Norrköpings universitet samt hemma hos en 
respondent. Geografiskt sträckte sig intervjuerna över Östergötland och Småland.  
 
       3.2.4 Bearbetning och analys 
 
De inspelade intervjuerna har transkriberats (Bryman, 2011), det vill säga översatts ordagrant 
i text med följande kommentering: tre efterföljande punkter “...” och avser betona pauser i 
samtalet. Andra ljud utöver talet har kommenterats med parentes innehållandes ljud, såsom 
exempelvis “(skratt)” och “(host)”. Utöver det transkriberade materialet har även 
respondenternas allmänna kroppsspråk noterats för att bevara känslan i kontexten. Författarna 
transkriberade fem intervjuer vardera i nära anslutning efter respektive intervju, och efter 
ovan bestämda kommentering för att undvika egen tolkning av transkriberingen. 
 
Transkriptionerna, på nästan 200 A4-sidor (inkluderat den skriftliga kompletterade intervjun), 
har sedan lästs igenom grundligt ett flertal gånger så att en helhetsuppfattning kunde bildas. 
Författarna läste individuellt igenom transkriptionerna, markerade citat som berörde 
problemområdet, klippte ut dem för att sedan koncentrera citaten på baksidan av de utklippta 
pappersremsorna. Därefter jämfördes författarnas samling av utklippta pappersremsor med 
varandra, varpå likheter och ett fåtal skillnader kunde diskuteras. Sedan delade författarna 
tillsammans in citaten i teman som blev framträdande under bearbetningen av det empiriska 
materialet. Temana har sedan reducerats för att kunna svara på studiens frågeställning, vilka 
var inställning inför outplacementprogrammet, lärdomar under outplacementprogrammet 
samt outplacementprogrammets förutsättningar för individuell utveckling, med tillhörande 
subteman. Till resultatredovisningen har illustrativa citat från respondenternas utsagor valts 
ut. Med illustrativa citat menas citat som ansågs relevanta för att presentera ett representativt 
resultat utifrån samtliga respondenters utsagor. Dock presenteras även citat som visar på 
avvikelser från vad majoriteten av respondenterna upplevt för att visa på olikheter. Citaten har 
därefter i viss mån översatts från talspråk till mer skriftspråk för att underlätta läsningen. För 
att förtydliga vad respondenterna syftar till har författarna skrivit en kommentar inom 
hakparentes, exempelvis “[företaget]”. Hakparentes innehållandes tre punkter “[...]” betyder 
att överflödig text från transkriptionerna har klippts bort i resultatredovisningen för att lyfta 
fram essensen i respondenternas utsagor.  
 
Den analysmetod som använts i studien kan liknas vid det som Kvale och Brinkmann (2014) 
kallar meningskoncentrering, och som grundar sig i den fenomenologiska filosofin. Med 
meningskoncentrering sammanfattas respondentens yttranden i några få ord som beskriver 
kärnan av det som sagts. Sedan delas “meningsenheterna” in i framträdande teman som 
slutligen mynnar ut i en deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkmann, 2014). Burnard (1991) höjer 
dock ett varningens finger gentemot denna typ av analysmetod och betonar problematiken 
med att citaten av respondentens utsaga skiljs från sitt sammanhang och därmed kan förlora 
sin mening. För att minimera risken har en kopia på de ordagranna transkriptionerna sparats 
så att författarna kunnat gå tillbaka och stämma av med kontexten. 
 
3.3 Etiska aspekter 
 
För att höja kvaliteten på forskningen samt för att skydda integriteten hos de personer som 
valt att medverka i studien har Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska punkter följts: 
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informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Enligt 
informationskravet har respondenterna informerats om studiens syfte. Samtyckeskravet 
innebär att respondenternas deltagande i studien är helt frivillig. Författarna upplyste 
respondenterna att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun, samt efterfrågade även 
samtycke till inspelning vilket samtliga respondenter godkände. Genom att respondenterna 
själva fick fylla i formuläret (se bilaga 2) om personuppgifter, har de skriftligt godkänt den 
information som presenterats (se tabell 1, kapitel 4). Vidare informerades de om att de svar 
som författarna erhåller av respondenterna, enbart kommer att användas i forskningsändamål 
och kommer att förstöras efter avslutad studie, vilket är i linje med nyttjandekravet.  
 
Respondenterna har fått information som rör de etiska aspekterna vid flera tillfällen. Dels vid 
den första mailkontakten men sedan även vid intervjuns början. Företagets kontaktperson 
mailade 30 potentiella respondenter utifrån de kriterier som nämndes tidigare. Detta för att 
skydda de enskilda individerna och för att företaget inte medvetet skulle välja ut personer som 
skulle kunna tänkas svara på ett visst sätt. En tredjedel av dessa kom sedan att ingå i studien. 
Vilka tio personer som ingår i studien vet endast författarna. Namnen på respondenterna har 
ersatts med siffror i den ordningen intervjuerna genomfördes (Resp. 1-10), och det är endast 
författarna som vet vilken person som hör till vilken siffra. Syftet är att svaren som 
respondenterna ger inte ska gå att härleda till den personen som sagt det. Således är även den 
fjärde etiska aspekten, konfidentialitetskravet, uppfyllt. 
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4 RESULTAT 

I det här kapitlet redovisas resultatet av den kvalitativa intervjustudien. Respondenternas 
inställning inför outplacementprogrammet redovisas, och vad programmet givit dem. 
Slutligen redogörs hur programmets förutsättningar har underlättat och/eller förhindrat 
individernas utveckling. 
 
Nedan redovisas en översiktlig presentation av respondenterna (se tabell 1) för att ge 
bakgrundsinformation om personerna som medverkat i studien samt för att ge en kontext. 
Exempelvis har ålder och given tid i programmet påverkat respondenternas individuella 
utveckling, då vissa ansett att deras ålder hindrat deras möjligheter på arbetsmarknaden samt 
att vissa anser att de har fått ”för kort” tid i programmet för att hinna få ny sysselsättning.  
 

Tabell 1 
Bakgrundsinformation om studiens deltagare 
Nåntin 

Bakgrund Antal 
Kön Kvinnor 

Män 
3 
7 

Ålder 30-40 
41-50 
51-65 

4 
1 
5 

Avslutad utbildning Gymnasium 
Högskola/Universitet 

3 
7 

Givna månader i 
programmet 

3-4 månader 
6 månader 
>12 månader 

2 
2 
6 

Faktisk tid i programmet < 3 månader 
4-6 månader 
6-9 månader 
> 9 månader 

3 
4 
2 
1 

Sysselsättning idag Liknande tjänst 
Annan tjänst 
Egen företagare 

4 
3 
3   

Bransch idag Teknik-/naturvetenskap 
Samhällsvetenskap/humaniora  

7 
3 

   
4.1 Inställning inför outplacementprogrammet 
 
Inställningen till, och i, programmet skilde sig åt beroende på anledningen till att individen 
fick avsluta sin tidigare tjänst samt vilket känslotillstånd individen hade. Fem av tio 
respondenter avvecklades på grund av omorganisering, fyra av tio erbjöds 
outplacementprogrammet på grund av meningsskiljaktigheter med chefen, och en respondent 
tog eget initiativ till outplacement som alternativ för att avsluta sin tjänst, efter att ha känt sig 
“uträknad” av chefen. Nedan (se figur 1) illustreras huruvida anledningen till outplacement 
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varit på grund av omorganisering eller meningsskiljaktigheter med chefen relaterat till om 
inställningen inför outplacementprogrammet varit positiv eller skeptisk.  
 

   Omorganisering  Meningsskiljaktigheter 
 

 
Positiv inställning          

 

 
                4 
 

 
           1 (eget initiativ) 
 

 
Skeptisk inställning 

 
               1 

 
                   4 
 

 
Figur 1. En fyrfältsmodell som illustrerar relationen mellan anledning till avveckling och inställning till 
outplacementprogrammet. Siffrorna visar hur många av de tio respondenterna som infaller sig i respektive ruta.  
 
Av de fem respondenter som fick outplacement efter att det genomförts en omorganisation på 
deras tidigare arbetsplats hade fyra av dem en positiv inställning till 
outplacementprogrammet. Deras positiva inställning har grundat sig i att de såg att 
outplacementprogrammet erbjöd nya möjligheter och utmaningar samt ett tillfälle att gå 
vidare i sin karriär. Den femte respondenten kände sig missnöjd efter omorganiseringen och 
var därför inte positivt inställd till att påbörja ett outplacementprogram, främst på grund av att 
hen inte ville lämna en fast anställning för att påbörja en visstidsanställning. Det går att utläsa 
att fyra av fem respondenter som fått avsluta sin tjänst på grund av meningsskiljaktigheter 
med chefen mådde sämre i avvecklingsprocessen, vilket kom att påverka inställningen till 
programmet negativt då de vid avvecklingsprocessen inte var mottagliga för informationen 
kring programmets upplägg. Den femte respondenten som själv beslutade att avsluta sin 
tjänst, hade en mer positiv inställning till programmet då hen känt sig åsidosatt av sin chef 
och ville lämna sin tidigare arbetsplats. 
 
Hälften av respondenterna såg alternativet som en början på något nytt, och ställde sig 
nyfikna till programmet. En såg programmet som en trygghet, och andra såg det som en 
utmaning: 
 

Det kändes positivt, som en nystart. Det är ju ändå en viss trygghet jämfört med andra som får gå när de 
lägger ner verksamheter helt… Jag tänkte att det var ett sätt att köpa sig lite tid... /Resp. 10 

 
Min målsättning var ju att hitta ett jobb, jag skulle bara ha ett jobb. Jag kände mig inte nedslagen på så 
sätt för det var mer en utmaning kan jag säga. /Resp. 7 

 
Jag kände väl att med den kompetens man ändå har så är det inget svårt att få jobb… Men det är inte 
lätt! Men jag är en sådan obotlig optimist så jag har aldrig sett problemet, utan bara sett möjligheter. 
/Resp. 8 

 
Samtliga respondenter fick information om outplacementprogrammet i nära anslutning av 
beskedet om avveckling. Då beskedet i många fall kom som en chock, var det svårt för några 
personer att ta in informationen om programmet, och de kände sig därför initialt skeptiska, 
vilket följande respondenter belyser: 
 

Först tänkte jag att det där [att hitta ett nytt arbete] kommer ju inte dom [Unik Resurs] att klara av. Det 
här är någonting de [arbetsgivaren] lurar på mig tänkte jag (skratt). Jag var så skeptisk alltså, och kände 
att jag får väl göra det här då det inte finns något annat. /Resp. 9 
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Min första reaktion var att det var en jättekorkad idé. Att landa i någon typ av visstidsanställning där 
[Unik Resurs], jag hade ju haft en fast tjänst sedan en himla massa år tillbaka. [...] Jag var väldigt 
reserverad, det var verkligen ingenting som jag bara tänkte hoppa rätt in i. /Resp. 1 

 
              4.1.1 En dag i outplacementprogrammet 
 
Beroende på var i programmet respondenterna befann sig och vad de behövde fokusera på såg 
dagarna olika ut för respondenterna. Programmets olika delar ser något olika ut beroende på 
när (vilket år) personerna deltagit i det. Programmet har förändrats under de senaste två åren 
men grunddelarna är desamma. Personer som ingår i studien genomförde snarlika 
programdelar men i olika grad utefter deras egna förutsättningar och erfarenheter. Utifrån 
programmet bar deltagarna eget ansvar över hur dagarna skulle se ut. I nedanstående citat 
beskrivs några av respondenternas dagar:   
 

Det första steget var väl egentligen att landa, att få umgås med likasinnade [andra deltagare i 
programmet] och prata med coacherna. Att få sortera ut vem är jag, vad kan jag och vad vill jag.  
/Resp. 5 

 
Jag har liksom aldrig skrivit ett CV eller någonting, visste knappt vad det var. Så det var ju att börja 
från grunden, så då tänkte jag så här att det var bättre att få professionell hjälp på det här sättet. /Resp. 7  

 
Dagarna blev vad man gjorde dem till. Oftast ägnade jag tiden åt att leta på nätet och registrera mitt CV 
i olika databaser. Tidvis blev det bra samtal i rummet där vi [programmets deltagare] kunde dela 
erfarenheter och i viss mån pusha varandra. /Resp. 3 

 
Några av respondenterna upplevde att de kämpade mot klockan på grund av den begränsade 
tiden i programmet. De personer som genomgick en känslosam avvecklingsprocess behövde 
mer tid till att hitta tillbaka till sig själva och upplevde därav att tiden för att hitta ny 
sysselsättning blev pressad. En av respondenterna säger följande: 
 

Det tog säkert en och en halv månad innan jag började söka jobb över huvud taget… Det tog jättelång 
tid att få ner allt på pränt. Det var ju mer än att bara skriva de där sidorna det fattar jag nu, men då var 
jag ganska stressad för att det tog så lång tid...jag var ju ganska nere då också... /Resp. 9 

 
Även efter att individerna hade “landat” och fått den tid de behövde för att finna sig själva på 
det personliga planet och börjat söka arbete, var det många som oroade sig över hur framtiden 
skulle te sig. Följande citat beskriver den känslan som många delade: 
 

En typisk dag är ju också uppfylld av all oro över att allt ska gå åt helvete… Jag är stolt och glad och 
fylld av tillförsikt, men orolig varje minut över hur det ska gå...så såg dagarna ut. /Resp. 1 

 
4.2 Lärdomar under outplacementprogrammet  
 
I avsnittet redovisas vilken betydelse gruppen, den egna individen och hens insikter har haft 
för respondenternas lärande och utveckling i outplacementprogrammet. 
 

4.2.1  Gruppen 
 
När en individ påbörjat ett program så har det funnits personer som redan varit inne i 
programmet. Personerna har med andra ord gått lite omlott och anslutit till/avslutat 
programmet vid olika tidpunkter. Gemensamt för samtliga personer har varit att det funnits 
mellan tio och tolv deltagare i programmet, uppdelat på två kontor, under tiden de varit där. 
Programmet är utformat efter den enskilda individen, men då de varit flera som gått samtidigt 
har det bildats grupper som kommit att ha olika betydelse för individerna. För många 
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respondenter har gruppen funnits där som stöd och bollplank, en av respondenterna beskriver 
det så här: 
 

Den [gruppen] har till viss del svetsat ihop oss på något sätt, vi har den här stygga arbetsgivaren som vi 
har lämnat bakom oss så det är lite lagom synd om oss allihop. Det gör att vi kan bolla likartade 
erfarenheter och kan förstå varandras situationer. /Resp. 1 

 
Vidare förklarade en annan respondent att utöver att det var trevligt att ha kollegor som hen 
kunde prata med så kände hen att grupperna gav utrymme till att hjälpa varandra med 
exempelvis CV och personliga brev, vilket betydde väldigt mycket för hens egen utveckling. 
En annan respondent tror att gruppen skulle kunna leda till ett större utbyte om fler berättade 
om sig själva. 
 

Jag tror att gruppens egna erfarenheter och kompetenser skulle kunna bidra till en aktivare och mer 
coachande tillvaro i det dagliga livet. Alla sitter i samma båt men det var inte självklart att dela med sig 
av sina erfarenheter och tankar. /Resp. 3 

 
Gruppen har dock inte haft lika stor betydelse för alla respondenter, de som valt att arbeta 
hemifrån och inte tillbringat så mycket tid på kontoret ansåg inte att gruppen hade så stor 
betydelse för deras personliga utveckling eller ökade deras möjligheter till att få en ny 
sysselsättning. 
 

4.2.2 Individen 
 
Respondenterna har, som tidigare nämnts, deltagit i programmet under olika förutsättningar 
och med olika känslotillstånd. Detta har haft betydelse för hur de har tagit del av de olika 
delarna som ingår i programmet och vad de har fått utav av detsamma. Samtliga respondenter 
menar att programmet har påverkat dem positivt och gett dem ökad självkänsla och 
självförtroende. Programmet har också varit ett forum där de har kunnat ventilera de känslor 
som har uppstått i avvecklingsprocessen. Två av respondenterna förklarar: 
 

Programmet har framförallt gett mig en plattform eller en arena att hantera vad som hänt [vid 
avvecklingsprocessen], och en möjlighet att ta mig vidare. Det har också påmint mig om att man kan 
påverka sin situation själv, och man har också ett ansvar för de beslut man fattar. /Resp. 1  

 
Just det här att man inte behöver låtsas någonting [...] jag vet att jag duger som jag är, jag behöver inte 
låtsats vara någon annan, det har programmet hjälpt mig med jättemycket. /Resp. 9 

 
Respondenterna menade att outplacementprogrammet gav dem verktyg och tekniker som 
gjorde det möjligt för dem att hantera de känslor som uppstått i samband med avvecklingen. 
Under tiden som respondenterna deltog i programmet upplevde en del av dem även privata 
sorger och problem, såsom dödsfall eller skilsmässa. Detta bidrog till att de inte riktigt hade 
kraft och ork att fullt ut engagera sig i outplacementprogrammet.  
 

Det är så olika för olika...det var mycket som...det kan ju vara det att det kommer många saker 
samtidigt som ett dödsfall och sen förlorar du jobbet eller skilsmässa… /Resp. 10 

 
Sammantaget upplever samtliga respondenter att programmet har hjälpt dem på flera olika 
sätt. De har blivit hjälpta dels på det personliga planet, där de kunnat utveckla eller förstärka 
sidor hos sig själva, dels på det yrkesmässiga planet där de insett att det finns andra 
karriärvägar att gå. Detta illustreras i nedanstående citat:  
 

Man lär sig ju en del om sig själv också, just att man känner att man skulle kunna tillföra någonting ute 
på olika företag. [...] under programmets gång kunde jag känna att jag, inte medvetet kanske, men 
omedvetet förändrades...det som kändes då iallafall var att jag fick ett bättre självförtroende. /Resp. 4 



20 

 
Det har betytt att jag har fått ett jobb...som jag verkligen trivs med och där jag ser att jag kan göra 
skillnad. /Resp. 7 

 
Tack vare programmet så kunde jag behålla och förstärka min självkänsla och yrkesidentitet. Det som 
jag uppfattade kunde vara till nackdel, i samband med att jag slutade på mitt förra jobb, blev sett som en 
fördel... Det hjälpte mig ganska mycket. /Resp. 3 
 

Flera av respondenterna upplever att vägen till ny sysselsättning har varit lång, och flera av 
dem delade frustrationen över att inte få någon respons på alla de jobb som de lagt ner tid på 
att söka.  
 

Jag var frustrerad över att jag först inte fick något [jobb]. Jag tyckte själv att jag hade rätta kunskaperna 
eller rätt profil för många jobb som jag inte fick. Då vart man väl mer...vad ska jag säga, inte förbannad 
men...jag var mer motiverad för att få något annat i stället. /Resp. 7 

 
Samtliga respondenter hade vid studiens genomförande en sysselsättning. Två av 
respondenterna fann inte en varaktig sysselsättning innan programtidens slut. Den ena 
respondenten menade att det var på grund av att hen hade fått för kort programtid av sin 
tidigare arbetsgivare. Den andra personen hade ett tillfälligt uppdrag som sträckte sig över 
programtidens slut. Båda respondenterna fick dock ny sysselsättning kort efter programmet. 
 

4.2.3 Insikter 
 
Under programmets gång har respondenterna fått utföra några olika personlighetstester. Enligt 
respondenterna har testerna syftat till att de skulle få en djupare förståelse om sig själva som 
person. Några av personerna upplevde att de upptäckte sidor eller egenskaper hos sig själva 
som de tidigare inte varit medvetna om, medan andra fick bekräftelse på vad de redan visste. 
En respondent uttrycker sig så här: 
 

Det var kul att få en opartisk bedömning av vad man är för typ av person [...] man får ju bokstäver, men 
man kan ju inte ha fyra bokstäver i pannan, världen är inte så enkel...det går liksom inte att stoppa in 
personligheterna i fack. /Resp. 8 

 
Ytterligare en respondent förklarar att personlighetstesterna gav tillfälle att utveckla sig själv. 
Utveckling var möjligt för dem som var öppna för det. För andra som inte riktigt ville “bjuda 
till” hade testerna inte så mycket att ge. Samma person förklarade även svårigheten att jobba 
med sig själv och sina egna svagheter och brister, och menade att “det är mycket lättare att 
jobba med andra så att man får lite distans”. De respondenter som valde att arbeta på djupet 
med sig själva kom att inse sin potential, och egenskaper hos sig själv som ledde till en 
förändring. 
 

Det var väl där någonstans som den personliga resan började. Jag kan inte vara den jag trodde jag var, 
rent relations- och arbetsmässigt… Det tog väldigt lång tid att komma på vem man är. Detta var en 
personlig utmaning som de [Unik Resurs] stod för som liksom öppnade mina ögon. /Resp. 5 

 
Själva lärandet upphör aldrig, jag trodde det länge att efter femtio så lär man sig inte mycket mer. Gud 
vad fel man tänker, om man tänker så... /Resp. 1 
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4.3 Outplacementprogrammets förutsättningar för individuell utveckling 
 
I avsnittet presenteras outplacementprogrammets olika förutsättningar: coachen, 
arbetsplatsen, nätverk samt outplacementprogrammet vilka bidragit till respondenternas 
individuella utveckling, det vill säga på ett personligt och yrkesmässigt plan. 
 
Respondenternas övergripande upplevelse var att programmet var bra då det under tiden de 
sökte ny sysselsättning gav dem en visstidsanställning med samma lön som de erhållit på den 
arbetsplats som de avvecklats ifrån. Några av respondenterna ansåg att det borde ses som 
positivt att den forna arbetsgivaren satsar “en stor slant” på dem, medan andra menade att 
arbetsgivaren på detta sätt relativt enkelt kunde ”köpa sig fri” från ansvar och bekymmer.  
 

4.3.1 Coachen  
 
När individen påbörjar programmet tilldelas hen en eller flera coacher som dels har till 
uppgift att kartlägga individens kompetens och öka hens möjligheter till att få en ny 
sysselsättning, och dels att fungera som ett stöd och rådgivare genom personliga samtal för att 
stärka självförtroendet och självkänslan. Hur väl individen och coachen kommit överens och 
kunnat samarbeta, har coachen kommit att ha olika betydelse för personerna i programmet. 
Någon efterlyste mer stöd, någon annan kände att stödet var ”lagom”, och en tredje tyckte att 
coachen gav energi. 
 

Jag kände att jag gärna hade velat ha lite mera stöd, det blev lite så att jag fick tjata. /Resp. 4 
 

Det blir ju lite själsligt utbyte med, och det är bra att ha det med någon som står sådär lagom långt ifrån 
en som man har förtroende för och som ändå inte är en del av mitt liv, men som jag kan lita på. /Resp. 1 

 
På ett personligt plan har NN [namn nämns] varit avgörande för att jag står upp idag… Men i 
programmet har NN också varit viktig för NN är ju den som jag har kunnat hämta inspiration och energi 
ifrån. /Resp. 6 

 
Vissa respondenter menar att de hade störst nytta av de personliga samtalen som ägde rum 
under programmets gång, mycket tack vare coachernas personliga engagemang och “känsla 
för den själsliga aspekten”. Två av respondenterna ansåg att det personliga stödet var viktigast 
och uttryckte en önskan om psykologhjälp då de upplevde att det hände mycket i livet som 
påverkade deras känslotillstånd till det sämre. Några av respondenterna betonade att 
coacherna respekterade individernas integritet, bland annat genom att ibland lämna dem ifred.  
 

I början när jag tyckte allt var svart var de [Unik Resurs] så kloka och bara lät mig vara. Hade jag 
tvingats till någonting i början, sätta igång och ringa runt, då hade det blivit jättefel. /Resp. 9 

 
Som citat ovan visar ville en del respondenter inledningsvis vara lite ifred och inte ha så tät 
kontakt med coachen medan andra upplevde att de ville ha mer regelbunden kontakt. 
 

Ibland kände jag att jag hade velat ha lite tätare coachingsamtal, ibland kunde det gå tre veckor mellan 
samtalen och det var för lång tid. Man kan ibland ifrågasätta om stöttningen var tillräcklig, det tog tid 
innan man fick tag i rätt människa om det var någonting man ville fråga. /Resp. 4 

 
Några av respondenterna poängterade att Unik Resurs är ett vinstdrivande företag vars 
affärsidé är att genomföra outplacementprogram för individer som blivit avvecklade. Trots 
företagets vinstintresse var personerna positivt överraskade över att Unik Resurs hade en 
genuin förståelse och ett äkta engagemang för deras utveckling. Några förklarade att: 
 

De [Unik Resurs] är ett vinstdrivande företag, men det finns ett hjärta också. /Resp. 6 
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Coacherna har till uppgift att tjäna pengar till Unik Resurs och det är därför de är här och att då ändå 
kunna säga till en person i det skicket som jag var i att ´du får ta det lugnt...ta den tid du behöver för att 
komma igen´, det tycker jag är rätt så starkt. Jag blev nog lite imponerad av det plus hela deras 
förhållningssätt, deras attityd. /Resp. 1 

 
4.3.2 Arbetsplatsen 
 

Programmet är som tidigare nämnts uppbyggt så att individerna får en visstidsanställning på 
Unik Resurs, och en fysisk arbetsplats att gå till under tiden de söker ny sysselsättning. 
Betydelsen av att ha en fysisk arbetsplats med rutiner och kollegor (andra deltagare i 
programmet och konsulter på företaget) har varierat. Majoriteten av respondenterna upplever 
att det har underlättat deras omställningsarbete, och en person sammanfattar många av de 
andras tankar: 
 

Det var ju jättemycket värt det här att man har en plats att åka till, man fikar och äter lunch tillsammans. 
Om man skulle sitta hemma...det hade ju verkligen inte varit samma sak, det hade varit jättetungt tror 
jag. Det här sociala att man tillhör en grupp på nåt sätt, det tror jag är jätteviktigt...och nyttigt för mig. 
/Resp. 9 

 
Några få deltagare i programmet föredrog att arbeta hemifrån vissa dagar för att de upplevde 
att de fick mer gjort hemma än att sitta tillsammans med andra deltagare i ett kontorslandskap. 
De som valde att arbeta hemifrån skulle fortfarande redogöra för coacherna via mail vad de 
gjort under dagen.  
 

Jag tror att det är bra att ha en plats att gå till, men personligen sitter jag hellre hemma än att ha en 
massa människor som snurrar runt benen och huvudet när man ska skriva något vettigt [...] Jag tycker 
inte om att vara inlåst i massa fack och rutiner, men det är ju en personlighetsgrej… /Resp. 2 

 
Det är den tidigare arbetsgivaren som står för kostnaderna för att personen ska kunna erhålla 
samma lön som på den förra arbetsplatsen, och förväntas därmed söka jobb och delta i andra 
moment (CV-skrivning, intervjuträning, gruppövningar) åtta timmar om dagen. Även om 
flertalet respondenter anser att det är betydelsefullt med en arbetsplats upplever de inte att 
deltagandet i programmet kan ses som ett “riktigt jobb” utan att de snarare befinner sig mellan 
två arbeten. 
 

Det kändes ju nästan som man var arbetslös i alla fall, även om man inte var det. Det var liksom svårt 
att förklara då vad det är...men ibland sa jag bara att jag var anställd som konsult på ett 
bemanningsföretag. Men det var ju inte helt sant. /Resp. 10 

 
Alltså, jag hade ju inget riktigt jobb som jag tycker...det var det ju inte. Man får ju inte samma 
tillfredsställelse när man håller på och söker jobb som man får när man faktiskt jobbar. /Resp. 7 

 
4.3.3 Nätverk 

 
I programmet har respondenterna haft möjlighet att nyttja Unik Resurs nätverk för att söka 
jobb. Nätverket har använts i olika grad beroende på vad respondenten själv har haft för 
nätverk sedan tidigare, samt vilken bransch de önskar ny sysselsättning inom. Några av 
respondenterna har inte kunnat nyttja deras tidigare kontakter på grund av 
meningsskiljaktigheter med tidigare arbetsgivare. Andra har varit verksamma på samma 
arbetsplats i flera decennier och därmed haft ett begränsat nätverk. För dessa respondenter 
sågs Unik Resurs nätverk som en stor möjlighet att nå ut till potentiella arbetsgivare.  
 

Att man får komma in i ett sånt här program det är ju en fördel som man har. Med de kontakter som de 
[Unik Resurs] har och den kunskap de besitter så är det ju guld värt. Man får ju inte tro att man går dit 
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och inte får någonting tillbaka, för det är det man verkligen får så det tycker jag absolut var jättebra. 
/Resp. 7 

 
Andra som hade ett eget nätverk, eller kommit från en bransch som inte är Unik Resurs 
huvudsakliga område menar att företagets nätverk inte tillfört något. Därmed har det inte 
upplevts som någon tillgång i jobbsökandet: 
 

De lovade dyrt och heligt att de [Unik Resurs] hade så mycket kontakter, men sen när jag väl kom dit så 
visade det sig att de hade inga kontakter av värde. Om man kommer från min bakgrund som inte är 
deras huvudsakliga motpart så skulle de behöva jobba upp betydligt bättre ingångar. /Resp. 2 

 
4.3.4 Outplacementprogrammet 

 
Det outplacementprogram som respondenterna har deltagit i har innefattat fler olika delar, 
exempelvis: personlig kartläggning, CV-granskning, personligt brev, intervjuträningar, 
coachingsamtal, gruppaktiviteter, externa föreläsare och studiebesök. Beroende på 
respondenternas individuella förutsättningar har dessa delar sett lite olika ut. Flertalet 
respondenter upplever att strukturen på programmet har haft vissa brister och kunnat 
förbättras, framförallt efterfrågas avstämningar.  
 

Det som jag kände saknades var lite av strukturen, avstämningspunkterna var för mig lite för flytande. 
Jag hade haft mer driv om jag hade haft deadlines, vi pratade många gånger  om det men om det blev av 
var inte så jättenoga. Min personlighet hade mått bra av det. /Resp. 5 

 
Som tidigare nämnts i resultatet upplevde många av respondenterna att programmet inte 
kunde definieras som ett “riktigt jobb”, och att söka ny sysselsättning åtta timmar om dagen 
inte gav dem den tillfredsställelse de önskade. Flera av respondenterna uttryckte därför en 
önskan om fler studiebesök, praktik, externa kurser samt att på bättre sätt nyttja gruppens 
kompetens för att lära av varandra. 
 

Det vore en drömvärld för många om det liksom fanns mer kurser så man hade mer att sysselsätta sig 
med än att bara sitta och leta jobb och sånt. /Resp. 8 

 
Någon [coachen eller andra deltagare] kan fixa studiebesök eller en träff med någon intressant person. 
Utbilda sig i nya områden som de andra i programmet är specialister på. /Resp. 3 

 
På frågan om vad respondenterna trodde att de skulle gjort om de inte gått 
outplacementprogrammet svarade de olika. Några trodde att de hade startat eget företag 
medan några förfärades över tanken på att själva ta sig ur arbetslösheten då de inte såg ljust på 
varken arbetsmarknaden eller den egna kompetensen. Andra menade att programmet var en 
räddning från sjukskrivning.  
 

Jag hade sökt mig därifrån [namnet på den tidigare arbetsplatsen nämns], men jag kan inte säga vad jag 
hade gjort. Jag hade definitivt inte jobbat på [ny arbetsplats nämns] och jag hade definitivt inte jobbat 
på [nytt uppdrag nämns], om jag inte gått med i programmet. Så mycket kan jag säga. /Resp. 2 

 
Jag hade antagligen inte jobbat, för jag tror inte att jag hade stått upp riktigt. Det berör väldigt mycket 
att tänka på det, det blir personligt också väldigt känsligt och jobbigt att inse. /Resp. 6 

 
I intervjuerna framkommer det avslutningsvis att flera av dem som deltagit i 
outplacementprogrammet upplever det som mycket betydelsefullt. Flera av dem säger 
uttryckligen att de vid avveckling av personal rekommenderar berörda personer att delta i ett 
outplacementprogram likt detta. En respondent menade att hen nog hellre hade valt en 
“klumpsumma” än att delta i ett outplacementprogram då hen är ung och såg ljust på sina 
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möjligheter på arbetsmarknaden. Citatet nedan sammanfattar tankar och upplevelser från 
respondenterna inför, under och efter outplacementprogrammet. 
 

När jag tidigare blev sittandes hemma och mina egna kontakter och idéer inte kunde ta mig längre blev 
jag mindre aktiv och gränsen till nedstämd. [...] Att vara föremål för outplacement är en förmån. Det 
betydde mycket att ha en plats att gå till, ett skrivbord och ett sammanhang...några att fika med och att 
äta lunch ihop med. Man mår bra av att någon frågar hur man mår, någon som är bra på att lyssna och 
ge råd. Unik Resurs gjorde en bra insats genom sitt personliga engagemang. /Resp. 3 
 

4.4 Resultatsammanfattning 
 
I resultatet framgår det att respondenternas inställning inför outplacementprogrammet har 
skilt sig åt beroende på anledning till avveckling. Respondenternas inställning och behov har i 
sin tur kommit att påverka deras engagemang i programmet. Vidare redovisas vilken 
betydelse gruppen, den egna individen och hens insikter haft för respondenternas lärande och 
utveckling. Exempelvis så kom gruppen att fungera som stöd och bollplank, och vissa av 
respondenterna kände tillhörighet och gemenskap med varandra. Beroende på 
respondenternas tidigare erfarenheter och förutsättningar kom programmets innehåll att bidra 
till respondenternas personliga och yrkesmässiga utveckling i olika grad. Coachens insats har 
enligt majoriteten av respondenterna betytt mest i deras utveckling tack vare coachernas 
personliga engagemang. Respondenterna har haft skilda åsikter vad gäller företagets nätverk 
samt programmets struktur. Några ansåg att nätverket som erbjöds öppnade nya 
karriärmöjligheter medan andra menade att den inte var tillräckligt bred vad gäller kontakter 
inom andra branscher. Vad gäller strukturen önskade respondenterna tydligare avstämningar 
och fler aktiviteter för att de skulle kunna nyttja sin tid i programmet på bästa sätt. 
Avslutningsvis ansåg respondenterna att outplacementprogrammet varit mycket betydelsefullt 
för dem. 
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5 DISKUSSION 

Inledningsvis diskuteras det empiriska materialet från resultatredovisningen med stöd från 
den teoretiska referensramen. I metoddiskussionen förs en diskussion huruvida den valda 
metoden tillämpats i undersökningen. Därefter redogörs studiens kvalitetsaspekter. 
Avslutningsvis presenteras sammanfattade slutsatser, avslutande reflektioner och förslag till 
vidare forskning.  
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
Avsnittet är uppdelat i tre underrubriker som ämnar tydliggöra resultatdiskussionen. Först 
diskuteras respondenternas inställning inför outplacementprogrammet. Därefter redogörs 
vad individerna har lärt sig, och avslutningsvis vad programmets förutsättningar har betytt 
för deras personliga och yrkesmässiga utveckling. 
 

5.1.1 Inställning inför outplacementprogrammet  
 
Vad en individ gör, eller vem hen är, har enligt Furler (1980) betydelse inför en 
avvecklingsprocess. Furler (1980) menar att aspekter såsom: omorganisering, misskötta eller 
för svåra arbetsuppgifter samt oenigheter med chefer är vanliga anledningar till varför 
individen får avsluta sin tjänst. Beroende på av vilken anledning respondenterna i denna 
studie avslutat sin tidigare tjänst går det att utläsa att de hade olika inställning inför 
outplacementprogrammet. Vidare illustreras huruvida anledningen till outplacement varit på 
grund av omorganisering eller meningsskiljaktigheter med chefen relaterat till om 
inställningen inför outplacementprogrammet varit positiv eller skeptisk i fyrfältsmodellen (se 
figur 1, kapitel 4). 
 
Inställningen inför programmet grundade sig i respondenternas känslotillstånd vid 
avvecklingsprocessen, och kan förklaras utifrån Cullbergs (2006) krisfaser. När individerna 
fått beskedet om avveckling hamnade några av dem i något som kan liknas vid chocktillstånd. 
Både Hallqvist (2012) och Cullberg (2006) menar att det är mer än bara beskedet om 
uppsägning som ska bearbetas – individens hälsa, identitet och trygghet kan också komma att 
påverkas. För många av studiens deltagare innebar avvecklingen även förändringar av den 
psykiska hälsan samt ifrågasättande av självbilden och den egna kompetensen. I chockfasen 
kan det därför vara svårt att ta till sig ny information (Cullberg, 2006), vilket kan förklara 
varför några av respondenterna kände sig skeptiska inför outplacementprogrammet. Detta kan 
även förklaras dels genom att beskedet kommit plötsligt och att de inte hunnit reflektera över 
vad som hänt. Men det kan även förklaras utifrån individernas syn på att den egna 
anställningsbarheten (Berglund, 2009) har påverkats, då deras kompetens och personlighet 
blivit ifrågasatt under längre tid på den tidigare arbetsplatsen.  
 
De individer som haft en skeptisk inställning inför programmet har sedan kommit att inse att 
outplacementprogrammet har givit dem utrymme att hantera och bearbeta de känslor och 
tankar som uppstått i och med krissituationen, och då har de ändrat inställning mot en mer 
positiv riktning. Efter bearbetningsfasen (Cullberg, 2006) har individerna i denna studie 
kunnat fokusera på, och engagera sig i programmets olika delar för att finna ny sysselsättning. 
Vidare förklarar Cullberg (2006) att viktig information som ges i chockfasen bör repeteras i 
efterhand. Om detta hade gjorts är det möjligt att respondenterna hade haft en annan 
inställning till programmet, vilket i sin tur kunde ha påverkat deras förutsättningar för lärande 
och utveckling. Hallqvist (2012) förklarar att tidigare forskning fokuserat på lärande enbart 
vid uppsägningsprocessen, men han menar att lärande sker genom hela uppsägnings-, och 
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nyanställningsprocessen. Även i denna studie går det att utläsa att individerna genomgått en 
personlig och yrkesmässig utveckling från det att de sades upp till det att de fick ny 
sysselsättning. De individer som behövde jobba med sig själva såg den största förändringen i 
den personliga utvecklingen, vilket senare öppnade upp för nya karriärmöjligheter. För de 
som fokuserade mer på att finna ny sysselsättning kom, genom programmet, att inse att de 
kunde söka sig utanför den tidigare yrkeskategorin (bransch, sektor, tjänst), vilket blev en 
nystart i karriären.  
 
De som avvecklats på grund av omorganisering har haft längre tid på sig att bearbeta beskedet 
om uppsägning. Dock har det under den tiden funnits risk för att individerna upplevt 
anställningsotrygghet som enligt Näswall et al. (2003) kan uppstå i samband med hot om 
uppsägning. Detta kan förklara varför de varit mer positivt inställda till outplacement då de 
såg en visstidsanställning som en ekonomisk trygghet under tiden de sökte ny sysselsättning 
på (den osäkra) arbetsmarknaden. I linje med Hallqvists (2012) resultat såg många individer i 
denna studie outplacementprogrammet som en möjlighet till förändring och en nystart. I 
denna studie så har det varit mer framträdande att individernas inställning till programmet 
påverkade vilken grad av engagemang de tog sig an de olika momenten (intervjuträning, 
gruppaktiviteter, personliga samtal, arbetssökning).  
 

5.1.2 Lärdomar under outplacementprogrammet 
 
På Unik Resurs utformas outplacementprogrammet utefter varje individs behov och 
förutsättningar, och är således individuellt anpassat. I programmet ingår det även olika typer 
av formella gruppaktiviteter, vilka är planerade av företaget. Den formella gruppen (Lennéer 
Axelson & Thylefors, 2005) består då av programmets deltagare som tillsammans ska utföra 
vissa moment, exempelvis gruppintervjuer och studiebesök. När deltagarna i programmet 
delat erfarenheter och situationer med andra deltagare i programmet har det bildats, vad 
Lennéer Axelson och Thylefors (2005) benämner, informella grupper. Genom att dela 
erfarenheter med andra skapas det enligt Ellström (1996, 2004) ett erfarenhetsbaserat lärande, 
och är enligt Lave och Wenger (1991) ett situerat lärande. En respondent menar att det var 
genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och att hjälpa andra (exempelvis att skriva 
CV) som hen själv kunde utvecklas.  
 
Utifrån de olika gruppkonstellationerna kom individerna att spegla sig själv i andra 
gruppmedlemmar, och kunde på så sätt skapa en större förståelse för sig själv som person. 
Denna reflexivitet (Illeris, 2007) kunde även uppnås genom personlighetstesterna som 
individerna genomfört under programmet. För några av individerna blev personlighetstesterna 
ett tillfälle att utveckla sig själva. Som tidigare nämnts i resultatredovisningen, så blev svaret 
på ett personlighetstest för en respondent ett uppvaknande om den egna personen, “jag kan 
inte vara den jag trodde jag var”. Genom transformativt lärande (Mezirow i Illeris, 2007) kan 
respondentens insikt kommit att ändra synen på sig själv, och därefter ändrat hens beteende 
och handling. Detta kan i sin tur leda till att andra runtomkring uppfattar individen annorlunda 
och därmed tillskriver hen en annan personlighet (Illeris, 2007). En annan respondent såg 
personlighetstesterna mer som “en kul grej”, och menade att det inte alltid är så lätt att dela in 
människor i fack utefter personligheten.  
 
Utifrån studiens resultat går det att dela upp respondenternas lärdomar från programmet i två 
aspekter – 1) praktiska moment och 2) personliga insikter. De praktiska moment som 
respondenterna lärt sig är bland annat att utforma CV och personligt brev, bli bättre på att 
lyfta sig själv i anställningsintervjuer samt fått chansen att bredda sin kunskap om sitt och 
andras yrken genom studiebesök, föreläsningar och gruppaktiviteter. Den mest betydelsefulla 
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lärdomen, har för respondenterna varit de insikter de fått om sig själva (Hallqvist, 2012). De 
menar att de lärt sig mer om sig själva, insett sin potential och sitt eget värde, vilket i sin tur 
öppnat upp för nya karriärmöjligheter. Outplacementprogrammet har hjälpt dem att vända 
negativa händelser till något positivt, och några av respondenterna har kommit till insikten att 
de själva bär ansvar över sina beslut och handlingar. Som en respondent uttrycker det i 
resultatredovisningen “själva lärandet upphör aldrig, jag trodde länge att efter 50 så lär man 
sig inte mycket mer”. Ellström (1996) förklarar att det livslånga lärandet är en process som 
pågår genom hela livet, och som Garsten och Jacobsson (2004) menar är väsentligt för 
individernas anställningsbarhet. För många av respondenterna har outplacementprogrammet 
inneburit en personlig resa, vilket har lett till en karriärmässig utveckling. Resultatet visar att 
respondenterna har, förutom de praktiska momenten fått nya perspektiv dels på sig själva och 
dels på arbetsmarknaden. Därmed ligger studiens resultat i linje med Hallqvists (2012), då 
han menar att lärdomar i ett outplacementprogram bör bestå av att skapa förutsättningar för 
utveckling av identitet och självbild, och inte bara fokusera på själva 
arbetssökningsprocessen. 
 

5.1.3 Outplacementprogrammets förutsättningar för individuell utveckling 
 
Outplacementprogrammets olika delmoment har haft olika betydelser för programmets 
deltagare. Vissa delmoment som underlättat några av individernas yrkesmässiga och 
personliga utveckling, har upplevts som ett hinder för andra. Det som påverkat detta är 
individernas förutsättningar såsom tidigare erfarenheter samt vad de behövde fokusera på vad 
gäller personlig och yrkesmässig utveckling. Det som har haft en framträdande roll för 
individernas utveckling har varit coachen, företagets nätverk, den fysiska arbetsplatsen samt 
outplacementprogrammet som helhet. 
 
Det som varit avgörande för flera av respondenterna har varit coachens insats. På ett 
yrkesmässigt plan har coacherna hjälpt individerna med att kartlägga sin kompetens och 
skapat möjligheter att lyfta sig själva genom exempelvis intervjuträning. Detta är i linje med 
vad Gjerde (2004) menar är syftet i en coachingprocess. I programmet har coacherna även 
fungerat som ett stöd och bollplank genom personliga samtal, vilket även bidragit till 
individernas personliga utveckling. Resultatet visar på att de personliga samtalen har 
underlättat en betydande utveckling för individernas anställningsbarhet, vilket i sin tur ökat 
chansen till ny sysselsättning. För några individer har coacherna istället upplevts frånvarande, 
och de menar att de inte fått det stöd som önskats, vilket kan ha upplevts hindrande för deras 
utveckling. Grankvist och Holmberg (2010) menar att coachens roll är att vara ett stöd för 
individen, dock ska individerna själva ta kontroll över den egna situationen med hjälp av de 
tekniker och verktyg som coacherna erbjuder. Vidare menar Gjerde (2004) att coachens 
uppgift inte är att agera som psykolog till individer som anses behöva mer hjälp och stöd än 
vad som ryms inom programmets ramar. De respondenter som uttryckt ett större behov av 
personliga samtal har även önskat psykologhjälp. Detta kan förklaras av Cullbergs (2006) 
resonemang om att en individ kan behöva professionell hjälp för att hantera de känslor som 
uppstått vid en avveckling, och således få hjälp att träda in i bearbetningsfasen.   
 
I resultatet går det att utläsa att coacherna gjort en avvägning av vilket tillstånd programmets 
deltagare befunnit sig i, vilket Gjerde (2004) förklarar som att coacherna litat till sin intuition. 
På så sätt har coacherna kunnat göra en bedömning om individerna varit mottagliga för hjälp 
eller om de behövt utrymme för sig själva, vilket betytt mycket för några av respondenterna. 
Grankvist och Holmberg (2010) belyser problematiken av att coaching inte bara ska leda till 
en positiv känsla, utan även ska fungera som ett stöd för individen att lära på egen hand. 
Medan coachen har haft störst betydelse för respondenternas möjligheter för den personliga 
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utvecklingen har företagets nätverk haft en stor påverkan på den yrkesmässiga utvecklingen. 
Många av respondenterna lyfter möjligheten att få nyttja företagets nätverk under 
jobbsökningsprocessen, då de själva inte kunnat använda sig av sina tidigare referenser på 
grund av meningsskiljaktigheter med tidigare chef eller att de arbetat under flera år på samma 
arbetsplats. De respondenter som upplevde att företaget inte hade de kontakter inom den 
bransch som önskades, menade att företagets nätverk hindrade deras chans till att finna ny 
sysselsättning.  
 
Till skillnad från Butterfield och Borgens (2005) studie så visar resultatet i denna studie att 
många av respondenterna fått deras emotionella behov tillgodosedda. Detta genom att 
coacherna visat på ett genuint intresse för respondenternas behov och visat en bred förståelse 
för deras förutsättningar, vilket underlättat både för individernas personliga och yrkesmässiga 
utveckling. Resultatet i Butterfield och Borgens (2005) studie tyder på att fokus mer legat på 
den yrkesmässiga utvecklingen snarare än den personliga. Vidare uttryckte respondenterna en 
önskan om mer strukturerade tjänster och arbete i grupp, vilket även kan påvisas i denna 
studie.  Genom att se över strukturen i outplacementprogrammet gällande 
avstämningspunkter, samt att införa fler planerade aktiviteter tror respondenterna att de 
kunnat få ut mer av den tid som de hade i programmet. Således hade det även underlättat 
deras jobbsökningsprocess. 
 
En annan aspekt som kommit att ha betydelse för individerna har varit den fysiska 
arbetsplatsen. Att ha en arbetsplats att gå till med rutiner och kollegor under tiden de sökte ny 
sysselsättning har underlättat omställningsarbetet för många av respondenterna. Informella 
grupper på en arbetsplats kan ha en stor betydelse för hur individer kommunicerar, och hur de 
bearbetar organisatoriska förändringar såsom omorganisering (Lennéer Axelson & Thylefors, 
2005). Respondenterna menar att gemenskapen och känslan av samhörighet hjälpte dem att 
hantera de känslor som uppstått, både vid avvecklingsprocessen samt vid eventuella privata 
kriser. Den informella gruppen har även bidragit till respondenternas individuella utveckling 
genom att de kunnat dela erfarenheter med varandra (Angelöw & Jonsson, 2000). En 
respondent berättade att några deltagare i programmet inte ville dela med sig av sina 
erfarenheter till gruppen, vilket enligt Ellström (1996) är en bidragande faktor till 
intressekonflikter. Dock menar författarna av studien att detta inte behöver bero på att 
personen inte vill dela med sig av sina erfarenheter, utan kan snarare ha sin förklaring i att hen 
känt sig osäker på sig själv och sin kompetens, och därmed inte känt att hen hade något att 
dela med sig. 
 
I outplacementsammanhang blir individens avsaknad av en yrkesidentitet extra framträdande 
då hen har lämnat sin tidigare arbetsplats och söker finna ny sysselsättning. Utifrån 
respondenternas yrkesidentitet har jobbsökandet antingen underlättat eller förhindrat deras 
valmöjligheter på arbetsmarknaden. Några av respondenterna insåg att det fanns fler 
karriärvägar att gå, och genom att bredda sitt sökfält har de ställts inför nya utmaningar som 
lett till utveckling. Andra har varit fast beslutna att finna en liknande tjänst som de haft innan, 
och därmed haft en mer begränsad arbetsmarknad att “dammsuga”. Detta kan ha hindrat deras 
chanser till ny sysselsättning då de haft färre tjänster att söka. I resultatet går det att utläsa 
betydelsen av att tillhöra något, att ha en yrkesidentitet. En respondent medger att hen sa att 
hen arbetade som konsult på ett bemanningsföretag istället för att säga att hen deltog i ett 
outplacementprogram och var anställd på företaget för att finna ny sysselsättning. Enligt 
Aurell (2001) vill individer känna tillhörighet genom att kategorisera sig själva, men även för 
att underlätta för andra att förstå vem man är. 
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5.2 Metoddiskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras studiens metodologiska utgångspunkter. Följt av en diskussion 
om urval och intervjuer samt bearbetning och analys. Slutligen redogörs huruvida studien 
uppfyllt kvalitetsaspekterna. 
 
          5.2.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Syftet med studien var att undersöka individers upplevelser varför en kvalitativ intervjustudie 
med en fenomenologisk utgångspunkt ansågs vara lämplig. Å ena sidan går det genom en 
kvalitativ ansats att nå en djupare förståelse för individernas upplevelser. Å andra sidan fanns 
det risk för att våra egna subjektiva och förutfattade meningar kom att färga studiens 
arbetsprocess (Hartman, 2004). För att minimera detta har vi försökt hålla ett kritiskt 
förhållningssätt, och kontinuerligt ifrågasatt val av teoretisk referensram samt våra egna 
tankar och förförståelse om problemområdet. Därmed har vi försökt göra varje val till ett 
aktivt val med eftertänksamhet för studiens syfte.  
 
Kritiker menar att kvalitativ forskning är för subjektiv, då det är respondenternas egna 
upplevelser som studeras (Bryman, 2011). I den här studien är det endast före detta deltagare 
av ett outplacementprogram som studerats, och det är således enbart deras upplevelser som 
lyfts fram. För att få fler perspektiv på outplacement kunde även outplacementprogrammets 
konsulter samt tidigare arbetsgivare intervjuats. På grund av studiens tidsspann, togs dock 
beslutet att undersöka deltagarperspektivet. Annan kritik som riktats mot kvalitativ forskning 
är att undersökningen ofta är ostrukturerad vilket gör att forskningen ofta brister i transparens 
(Bryman, 2011).  Detta har försökt motverkats genom att det i metoden redogjorts för hur 
urvalet och bearbetningen av det empiriska materialet gått tillväga.   
 
För att utforma syfte, frågeställningar och intervjuguide skapade vi först en teoretisk grund 
som senare kom att utvecklas och förändras i takt med att det empiriska materialet tog sig 
form. Studiens underlag av artiklar och litteratur är främst skrivna på 2000-talet, med 
undantag för vissa teorier och begrepp som myntats tidigare. Bryman (2011) förklarar att det 
inte går att bortse från “äldre” teorier på grund av de kan anses vara förlegade, och benämner 
dessa som “stora” teorier (grand theories). Stora teorier som till exempel identitet och lärande 
är djupt förankrade, vilket gör att de är aktuella än idag dock med viss modifiering. Vissa 
valda teorier i studien kan anses vara av psykologisk karaktär, dock anses dessa vara 
behjälpliga för att förstå lärande och utveckling utifrån ett individperspektiv. 
 

5.2.2. Urval 
 
Studiens respondenter har valts utifrån ett målinriktat urval (Bryman, 2001), där kriterier 
såsom att individen ska ha genomgått outplacementprogrammet de senaste två åren samt att 
de skulle vara verksamma i Östergötland har uppfyllts. För att minimera risken att 
kontaktpersonen skulle välja ut respondenter som kunde tänkas svara på ett visst sätt önskade 
vi att hen skulle skicka ut en intresseförfrågan till 30 personer som deltagit i deras 
outplacementprogram. Kontaktpersonen fick ta första kontakten med respondenterna för att 
PuL (Personuppgiftslagen SFS 1998:204) skulle kunna följas. Därefter fick de personer som 
var intresserade av att delta kontakta oss direkt. Vi anser att detta ökade respondenternas 
frivillighet, och konfidentialitet då kontaktpersonen inte vet vilka som deltagit i studien. Detta 
tror vi även bidragit till att respondenterna känt sig mer bekväma vid intervjusituationen och 
därmed kunnat prata mer obehindrat kring sina upplevelser av outplacementprogrammet. 
Problematiken med ovan tillvägagångssätt är att respondenterna har fått välja om de velat 



30 

delta, då vi inte själva haft möjlighet att välja dem. Nu föll sig en positiv respons, men hade 
det inte varit åtta till tio personer som anmält sig intresserade av att delta i studien hade det 
behövts vidta andra åtgärder för att finna fler respondenter. Vad dessa åtgärder hade varit 
hade författarna diskuterat och tagit ställning till om sådan situation uppstått.  
 
Syftet med formuläret (se bilaga 2) var att presentera respondenterna mer individuellt för att 
förtydliga det urval som introducerades i metodkapitlet (Patel & Davidson, 2011). Detta skulle i 
sin tur bidra med en djupare kontext för att öka förståelsen av de redovisade citaten. Alla utom en 
respondent gav sitt godkännande till att information om dem presenterades i studien. Då en 
respondent inte godkände individuell presentation togs beslutet att göra en mer övergripande 
tabell (se tabell 1, kapitel 4). Således kunde syftet att förtydliga urvalet uppfyllas ändå. Beslutet 
att delge bakgrundsinformationen i resultatredovisningen i stället för i metodkapitlet grundar sig i 
att informationen i tabellen är baserad på vad som framkommit i det ovan nämnda formuläret 
samt intervjuerna. 
 

5.2.3. Intervjuer 
 
Författarna av studien var medvetna vid intervjusituationerna, att problemområdet kunde vara 
ett känsligt ämne. Därmed var vi förberedda på att frågorna i intervjuguiden kunde väcka 
starka känslor hos respondenterna, och vi betonade att de när som helst kunde avbryta 
intervjun eller hoppa över frågor. Vi blev positivt överraskade över hur öppna respondenterna 
var under intervjusituationen, men mycket av det som personerna delade med sig av har vi av 
etiska skäl inte tagit med i resultatet. Dock vi vill belysa att studien har givit mycket mer än 
vad resultatet visar, vilket har haft en bidragande roll till vår personliga utveckling. Som 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 49) säger så kan “en intervju vara en lärprocess för både för 
intervjuaren och för intervjupersonen”. 
 
Pilotstudien genomfördes med syftet att förbättra och utveckla intervjuguiden samt vår 
intervjuteknik (Bryman, 2011). Dock hade intervjuguiden nog kunnat förbättras ytterligare 
om vi hade förintervjuat en person som faktiskt genomgått programmet, i stället för en 
tidigare kurskamrat som ej hade det. Respondenterna har påpekat att intervjuguiden innehöll 
många frågor (34 st.). Det var ett aktivt val då vi tog beslutet att genomföra intervjuerna var 
för sig, och ville säkerställa att vi ställde samma frågor för att underlätta bearbetning och 
analys. I vissa intervjuer har det behövts många frågor för att driva intervjun framåt, medan 
andra respondenters utsagor täckt flertalet frågor vid en fråga. Valet att genomföra 
intervjuerna var för sig grundade sig i att vi var medvetna om att intervjusituationen kunde 
väcka känslor, och vi ville inte att respondenten skulle känna sig obekväm om vi var två. Vid 
de två tillfällena där vi båda var närvarande upplevde vi dock ingen märkbar skillnad i 
respondenternas interaktion.  För att underlätta bearbetningen av det empiriska materialet 
spelades intervjuerna in. För många kan det upplevas obehagligt att spelas in, men i denna 
studie var det endast en respondent som vi upplevde kände sig något hämmad av diktafonen. 
Den intervju som råkade utför ett tekniskt missöde kunde kompletteras skriftligen av samma 
respondent, och anses således inte påverkat resultatet i negativ bemärkelse. 
 

5.2.4 Bearbetning och analys 
 
Patel och Davidson (2011) menar att respondentens upplevelser riskerar att analyseras 
felaktigt om transkriptionerna utesluter pauser, och bildar nya meningar genom kommatecken 
och punkter. Därför valde vi att transkribera ordagrant med punkter som markerar pauser samt 
annan kommentering som markerar ljud etcetera. Det har varit tidskrävande, men också 
nödvändigt för att bevara respondenternas känslor och tyngd i texten. Respondenterna 
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berättade om flera intressanta händelser och tankar men som inte varit relevanta för studien. 
Genom den valda analysmetoden, som har inspirerats av meningskoncentrering, har dessa 
utsagor kunnat koncentreras för att behålla kärnan, och sedan tematiserats för att slutligen 
kunna svara på studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). De uttalanden 
som inte varit lika beskrivande har varit svårare att koncentrera, vilket har gjort att det blivit 
en viss obalans i resultatets citatfördelning då vissa respondenter varit mer illustrativa i sina 
svar. Dock vill vi betona att de exemplifierade citaten överlag delas av flertalet respondenter. 
Med tillägg av avvikande citat för att visa på variationen i respondenternas upplevelser.   
 
           5.2.5 Kvalitetsaspekter 
 
För att uppskatta studiens tillförlitlighet tar studien avstamp från Brymans (2011) fyra 
kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 
Genom att följa Vetenskapsrådets (2011) etiska aspekter anser vi att studien kan ses som 
trovärdig. Vi har dock inte delgivit respondenterna transkriptionerna så att de kan bekräfta att 
vi uppfattat deras upplevelser och utsagor korrekt. Däremot har vi under intervjusituationen 
ställt följdfrågor och kontrollfrågor för att säkerställa att vi förstått vad de menar. 
Respondenterna kommer även få ta del av hela studien i PDF-format när den är avslutad. I 
resultatet har vi försökt presentera respondenterna och deras utsagor i enlighet med kontexten 
som citaten är hämtade ifrån för att ge en så rättvis bild av dem som möjligt. 
 
Då denna kvalitativa studie fokuserat på ett litet antal deltagare av ett specifikt 
outplacementprogram går det inte att generalisera resultaten. Däremot menar Bryman (2011) 
att kvalitativa studier istället bedöms utifrån huruvida resultaten är överförbara i en annan 
kontext. I metoden presenteras hur vi gått till väga för att andra forskare ska kunna återskapa 
studien. De beslut vi tagit under forskningsprocessen har redogjorts i uppsatsen som i sin tur 
granskats av handledaren under hela studiens gång. Detta kan enligt Bryman (2011) stärka 
studiens pålitlighet. Som tidigare nämnts har den egna förförståelsen i den mån om möjligt 
försökts sättas åt sidan för att låta respondenterna utsagor tala för sig själva (Hartman, 2004). 
Vi har således inte medvetet agerat utifrån våra subjektiva och förutfattade meningar, och vi 
lämnar över till läsaren att styrka och konfirmera resultatet (Bryman, 2011).  
 
Studien ämnar ge ökad kunskap för deltagarnas upplevelser av att delta i programmet, därav 
anser vi att studien uppfyller kriterierna för autenticitet (Bryman, 2011). Respondenterna har 
med egna ord fått beskriva sina upplevelser av outplacementprogrammet för att skapa en 
rättvis bild av deras tid i programmet. Studien kan genom respondenternas beskrivningar leda 
till att individer som genomgår ett outplacementprogram, eller står inför valet att påbörja 
programmet, får en ökad förståelse för vad ett outplacementprogram kan leda till. Studien 
uppfyller därmed kraven på pedagogisk samt katalytisk autenticitet. Utifrån resultatet av 
studien får även företag som erbjuder outplacementprogram som tjänst en ökad inblick i 
deltagarnas känslor och upplevelser av situationen de ställs inför. På så sätt kan företagen 
förändra eller stärka vissa delar av programmet, vilket Bryman (2011) benämner som taktisk 
autenticitet.  
 

5.3 Sammanfattande slutsatser 

Den första slutsatsen är att respondenter som avvecklats på grund av omorganisering på den 
tidigare arbetsplatsen har haft en mer positiv inställning till outplacementprogrammet då det i 
deras avvecklingsprocess varit en organisatorisk fråga som styrt beslutet. Medan de 
respondenter som blivit avvecklade på grund av meningsskiljaktigheter med chefen mått 
sämre i sin avvecklingsprocess och således haft en mer skeptisk inställning till 
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outplacementprogrammet (se figur 1, avsnitt 4.1). En förklaring till varför de respondenterna 
mått sämre är att avvecklingen blivit mer personlig då det handlat om personkemin mellan två 
individer. Det framgår även i resultatet att inställningen har styrt graden av engagemang i 
programmet och vi kan se att de som avvecklats på grund av meningsskiljaktigheter med 
chefen behövt jobba mer med sig själva än de som avvecklats på grund av omorganisering, 
som mer fokuserat på den yrkesmässiga utvecklingen. 
 
Målet för outplacementprogrammet är att deltagarna ska finna en ny varaktig sysselsättning. 
En andra slutsats är att respondenternas lärdomar kan delas upp i två aspekter – 1) praktiska 
moment och 2) personliga insikter. Det som varit mest lärorikt för respondenterna har varit 
den personliga resa som flera av dem gjort. Dock ser vi att det ena inte utesluter det andra och 
det bör finnas en balans mellan personlig och yrkesmässig utveckling då de går hand i hand 
(Hallqvist, 2012). Den personliga utvecklingen utgör en stabil grund för den yrkesmässiga 
utvecklingen.  
 
En tredje slutsats är att beroende på vilka förutsättningar och behov respondenterna haft i 
programmet, har det kommit att påverka vilka delar de har fokuserat på. Delarna har i sin tur 
antingen underlättat eller förhindrat deras yrkesmässiga och personliga utveckling. Åsikterna 
om programmets delar har skilt sig åt mellan respondenterna. Det som varit mest 
framträdande har varit att coachen har underlättat respondenternas jobbsökningsprocess då 
coacherna funnit en balans mellan professionalitet och att vara personlig utan att vara för 
privat gentemot programmets deltagare. Det som respondenterna upplevt hindrat deras 
utveckling har varit programmets struktur som de menar borde ses över för att de ska kunna 
nyttja sin tid i programmet maximalt (Butterfield & Borgen, 2005). 
 
5.4 Avslutande reflektioner 
 
Deltagarna i outplacementprogrammet får en visstidsanställning med tydligt start- och 
slutdatum, men är i praktiken arbetssökande. Att söka ny sysselsättning åtta timmar om dagen 
och få ut samma lön som tidigare, när de egentligen är mellan två arbeten kan upplevas som 
en kluven känsla för programmets deltagare. Dock får de en tidsbegränsad ekonomisk 
trygghet under tiden de söker ny sysselsättning. Genom outplacementprogrammet får 
deltagarna en chans att stanna upp, och fundera på: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag? 
Således får de en unik chans att reflektera över deras livssituation, och hur de vill att 
framtiden ska se ut. På dagens osäkra arbetsmarknad liknar vi därför 
outplacementprogrammet som en rastplats på arbetslivets osäkra motorväg.  
 
5.5 Förslag till vidare forskning 
 
Då dagens arbetsmarknad efterfrågar en högre grad av flexibilitet och ökad rörlighet kan 
outplacement ses som en möjlighet både för individen och organisationen. Fler aktörer på 
marknaden erbjuder outplacement som alternativ vid avvecklingsprocesser, och tidigare 
forskning (Bäckström, 2005; Hallqvist, 2012) har främst studerat Trygghetsrådets (TRR) 
omställningsprogram. Ett förslag till vidare forskning är att jämföra ett TRR-anslutet 
omställningsprogram med ett privat företag som erbjuder outplacement, för att se om och hur 
de skiljer sig åt.  
 
Genom studiens gång har våra tankar även väckts kring potentiella arbetsgivares attityder 
gentemot att anställa individer som har genomgått ett outplacementprogram, samt vad en 
individ som deltagit i programmet ska säga till en framtida arbetsgivare om vad hen har gjort 
under x antal månader då hen varit anställd men ändå arbetssökande. 
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BILAGA 1 
 
Missiv 
 
Tack för att du vill delta i vår studie. Vår kandidatuppsats ämnar undersöka individers 
upplevelser av att ha genomgått Unik Resurs outplacementprogram. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras individuellt, det vill säga, en av oss studenter kommer 
att intervjua en respondent i taget. Intervjun beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas 
in med hjälp av ljudupptagning. Vi kommer att utgå från en intervjuguide med redan 
bestämda teman. Tyngdpunkten kommer att ligga på tiden då du genomgick programmet, och 
kort om tiden före och efter. 
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och därmed ditt 
deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga dina svar 
kommer inte kunna härledas tillbaka till dig som person. 
 
Vi är intresserade av att höra vad du tycker och tänker så tveka inte att säga vad du känner, 
bryta in och ställa frågor. 
 
Vi ser fram emot att träffa dig! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Nina Bjers & Ulrika Stenberg 
[våra mailadresser] 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide  
 
Preliminärt syfte med studien 
Syftet med studien är att belysa outplacement som begrepp, och försöka bidra till en bättre 
förståelse för era (deltagarnas) upplevelser av att ha genomgått ett outplacementprogram. 
 
Intervjun beräknas ta cirka en timme.  
 
Etiska aspekter. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och därmed ditt 
deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga dina svar 
kommer inte kunna härledas tillbaka till dig som person. Alla uppgifter så som svar som du 
har gett oss kommer att förstöras när undersökningen/uppsatsen är avslutad. 
 
Jag är intresserad av att höra vad du tycker och tänker så tveka inte att säga vad du känner, 
bryta in och ställa frågor. Du får när som helst avbryta, pausa och hoppa över frågor. 
 
Tillåtelse för inspelning/starta inspelning. 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Kan du berätta kort om din utbildningsbakgrund? 
2. Var arbetade du innan programmet? 
 a) Vad hade du för tjänst/arbetsuppgifter där? 
3. Vad var anledningen till att du lämnade din tidigare anställning? 
 a) Fick du någon förklaring till varför? 
 b) Hur hanterade du beskedet?  
4. Hur såg du på dina möjligheter att få ett nytt jobb? 
5. Vem tog initiativet till outplacementprogrammet som alternativ? 
 Om svar: chefen   
 a) Hade du hört talas om outplacement innan du blev erbjuden alternativet? 
 b) Varför valde du att tacka ja till programmet? 
 c) Fick du några andra alternativ? 
 Om svar: hen själv  
 a) Hur hade du kommit i kontakt med outplacement?  
 b) Var chefen/ledningen tillmötesgående i ditt förslag?  
6. Hur kände du dig när du gick in i programmet? 
7. Var du öppen om att du skulle börja programmet för din omgivning? 

 Om svar ja: Hur bemöttes det? 
 Om svar nej: vad berodde det på?  
 
Outplacementprogrammet: 

8. Vilka förväntningar hade du på programmet inledningsvis?  
9. Kan du beskriva vad du gjorde i början av programmet? 
 a) Gjorde du och din coach någon personlig kartläggning? 
 Om svar ja: Vad kom ni fram till? 
 Om svar nej: Hade du velat göra det? 
 b) Satte ni mål? Vad gjorde ni med dem? Ge gärna exempel.   
10. Fick du några insikter om dig själv efter kartläggningen?  
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 a) Hur påverkade dessa dig i så fall under programmet? 
11. Kan du beskriva en arbetsdag i programmet? 
12. Kan du ge exempel på vad du (och din coach) arbetade med i programmet, och hur?  
13. Arbetade du (och din coach) aktivt med intervjuträning? 
 Om svar ja: Känner du att det gav dig någonting? På vilket sätt?   
 Om svar nej: Hade du önskat träna mer på detta?  
14. Efter hur lång tid i programmet började du söka nya jobb?  
 a) Hur kändes det att börja söka jobb igen? 
15. Kan du beskriva hur du (och din coach) jobbade med jobbsökandet? 
 a) Hade du tillgång till eget nätverk?  
 b) Hade du tillgång/nytta av företagets nätverk?  
16. Använde du några andra alternativ än nätverk för att söka jobb? 
 a) Hur gjorde du? Ge gärna exempel.  
17. Hur upplevde du dina möjligheter i ditt jobbsökande nu när du sökte aktivt kontra 

innan du började programmet? 
18. Blev du kallad på någon intervju?  
 Om svar ja:  
 a) Hur var det? Vad gick bra/dåligt? 
 b) Började du jobba på den arbetsplatsen?  
 c) Är det din arbetsplats idag?  
 Om svar nej: 
 a) Vad gör du idag? 
 

Efter outplacementprogrammet: 
19. Hur lång tid var du med i programmet?  
20. Vad har coachen haft för roll under programmets gång?  
21. Vad hade du för förväntningar på coachen under programmet?  
22. Fick du feedback, stöd från coachen?  
23. Vad betydde de andra deltagarna för dig under programmet?  
24. Hur såg din arbetsplats ut under programmet?  
25. Vad innebar det för dig att ha en fysisk arbetsplats att gå till? 
26. Upplevde du att ditt självförtroende förändrades under programmets gång? På vilket 

sätt. 
27. Har synen på dig själv förändrats sen du började programmet? På vilket sätt. 
28. Vad har outplacementprogrammet betytt för dig? Vad lärde du dig, vilka insikter fick 

du? Ge exempel. 
29. Gav outplacementprogrammet det resultat du förväntade dig? 
30. Vad tror du att du hade gjort idag om du inte valt att gå programmet?  
31. Har du någon kontakt med din coach idag?  
32. Är det något du känner att du saknade under programmet? Ge gärna exempel.  
33. Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

 
34. Finns det något ytterligare som du vill ta upp som jag inte tänkt på? 

 
Avsluta intervjun. Be sedan respondenten fylla i nedanstående formulär. 
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Vänligen fyll i... 
 
Vilken av följande information om dig får vi presentera i uppsatsen: 
 
Kön: [  ] Man [  ]  Kvinna 
 
Ålder: [  ] 30-40 [  ] 41-50 [  ] 51-65 
 
När medverkade du i programmet? (månader/år) 
___________________________________________ 
 
Utbildningsbakgrund [  ] Ja   [  ] Nej  
 
Innan programmet 
Bransch  [  ] Ja   [  ] Nej  
Arbetsplats [  ] Ja   [  ] Nej    (obs kommer ej nämna företagets namn) 
Yrkestitel [  ] Ja   [  ] Nej  
 
Efter programmet 
Bransch  [  ] Ja    [  ] Nej  
Arbetsplats [  ] Ja    [  ] Nej (obs kommer ej nämna företagets namn) 
Yrkestitel [  ] Ja    [  ] Nej  
 
Om du är arbetssökande idag, får vi skriva det? 
[  ] Ja [  ] Nej  
 
 
Vill du ta del av resultatet våren 2015? 
[  ] Ja vänligen ange mailadress:  
[  ] Nej  
 
 
Tack för din medverkan! 

 
 
 

 
 


