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Sammanfattning  

 

Denna studie undersöker hur klienter i ett omställningsprogram upplever en omställnings-

process i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Klienternas upplevelser har 

undersökts och analyserats utifrån Jarvis modell för lärande, Cullbergs faser i kris samt 

KASAM där lärandets olika företeelser samt emotioner ligger i fokus. Vi baserar vårt 

examensarbete på empiri bestående av sex kvalitativa intervjuer med klienter som är eller 

nyligen har varit i omställningsprogrammet samt en kvalitativ intervju med en rådgivare från 

samma omställningsprogram. Utifrån analys av den insamlade empirin har vi kunnat dra 

slutsatser om individers lärande och omställning. Resultatet visar hur en arbetssökande 

individs lärande sker på flera plan och hur involverat känslolivet är i lärandet i en 

omställningsprocess. Lärande sker i mycket av det människan gör, i små detaljer, i känslolivet 

och i ett större helhetsperspektiv. I diskussionen behandlas olika synsätt på hur Jarvis modell 

för lärande kan användas och hur känsloupplevelser i omställningsprocessen kan ses på olika 

sätt utifrån KASAM och Cullbergs faser i kris. Vi diskuterar även hur omställningsprogram 

blir en del av det individuella och samhälleliga livslånga lärandet. Avslutningsvis ges förslag 

till framtida forskning.  

Nyckelord: Omställningsprocess, Omställningsprogram, Arbetslöshet, Livslångt lärande, 

Vuxnas lärande, KASAM, Jarvis. 
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1. Inledning 

I inledningen presenteras den problemformulering som har lett oss fram till vårt syfte och 

våra frågeställningar. Vi presenterar även relevant bakgrundsinformation om vårt 

forskningsområde för att placera studien i ett större sammanhang.  

 

De närmaste åren väntas den strukturella förändringen av arbetsmarknaden öka. I en allt mer 

föränderlig värld - där organisationer kontinuerligt förändras i snabb takt, gamla marknader 

försvinner, nya tillkommer och omsättningen av personal ökar - skapas ett behov av trygghet 

och stöd. Här kommer omställningsprogrammen in. På arbetsmarknaden finns en mängd olika 

leverantörer av omställningsprogram. Det gemensamma målet är att snabbt genom 

ekonomiskt och individanpassat stöd se till att personer som har blivit uppsagda på grund av 

arbetsbrist lär sig att hitta och överleva i den djungel som är vår arbetsmarknad idag. 

Omställningsstödet förväntas ge hjälp och stöd i jakten på ett nytt jobb.  

Att bli av med sitt jobb kan innebära en känsla av hopplöshet och en bristande motivation. 

Kanske måste man som arbetssökande helt tänka om angående sin framtid och sin situation. 

Situationen kan också ses som en möjlighet att finna sig själv och komma fram till vad man 

egentligen vill. Vill jag plugga? Vill jag byta arbetsområde? Vill jag starta eget? 

Vi vill bidra till att öka kunskapen om hur omställningsprocesser går till och hur de upplevs 

av de som har gått igenom ett omställningsproggram. Hur arbetar en leverantör av 

omställningsprogram med att förmedla kunskap om hur man som arbetssökande beter sig som 

nyutkommen på arbetsmarknaden? Hur ser klienternas upplevelser och erfarenheter ut i 

situationen att vara arbetssökande och gå igenom en omställningsprocess? 

1.1 Bakgrund 

Enligt en rapport gjord av Trygghetsfonden, TSL (2014) var februari 2014 en tung månad, då 

många privatanställda blev uppsagda. Det finns även anledning att tro att första halvåret av 

2014 fortsatt kommer att präglas av stor osäkerhet, för exempelvis exportindustrin. I och med 

det lär arbetsbristen öka. Dessutom var det en lägre andel klienter i TSL:s omställningsstöd än 

tidigare som hittade en jobblösning. 

Med denna information i åtanke kan det ses som förvånande att TSL rapporterar att Sveriges 

BNP ökade starkt under fjärde kvartalet av 2013, och den ekonomiska situationen gav 

positiva signaler. Det bör därför tas i beaktande att hushållens och den offentliga sidans 

konsumtion var det som lyfte BNP och att tjänstesektorn bidrog mer till tillväxten än vad 

varuproduktionen gjorde. Exportindustrin samt dess underleverantörer fortsätter att ha en svag 

efterfrågan. Den globala ekonomiska återhämtningen riskerar även den att dämpas till följd av 

de politiska oroshärdar som blommar upp runt om i världen, exempelvis den senaste krisen i 

Ukraina. Oroligheter i omvärlden och rädslan för den inverkan dessa oroligheter spås ha på 

ekonomin, påverkar också efterfrågan på den svenska exportindustrin och därmed jobb-

tillfällena i Sverige. 
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1.1.1 Tidigare forskning  

Omställningsstöd är inte en helt ny företeelse på arbetsmarknaden. Trots detta är forskningen 

kring omställningsavtal och omställningsprogram relativt begränsad. Illinca Benson (2008) 

konstaterar att det saknas utvärderingar kring omställningsavtalen och organisationernas 

verksamheter, däremot finns det viss forskning kring omställningsavtalens samhälls-

ekonomiska effekter som gjorts av statskontoret som en bilaga till SOU (Statens Offentliga 

Utredningar) 2002:59. Gemensamt för mycket av den tidigare forskningen på området är att 

den har ett ekonomiskt, organisatoriskt eller samhällsnyttigt perspektiv av hur arbets-

marknaden påverkar eller påverkas av omställningsavtalen. 

Bensons (2008) egna forskning bygger på en studie av hur uppsägningar och arbetssökande 

organiseras i praktiken genom omställningsprogrammen, samt hur karriär och arbetsmarknad 

konstrueras genom omställningsprogram. Benson orienterar sig igenom hela omställnings-

processen från organisationen och uppsägningsförfarandet, genom omställningsprogrammets 

inramning och fram till karriären i en marknadskontext och karriärövergångar. 

En översikt av hur Sveriges olika leverantörer av omställningsprogram ser ut, kopplat till 

avtalet mellan svenskt Näringsliv och LO, görs utav Henrik Bäckström (2005). Han orienterar 

sig genom de olika leverantörerna och dess omställningsprogram. Bakgrunden baseras på 

avtalens utformning samt arbetsmarknadens utveckling av hur konjunkturerna över tid 

påverkar bemanningsföretag, personalomsättning och därmed omställningsavtalen och 

omställningsprogrammen. Bäckström resonerar kring avtalets konsekvenser på arbets-

marknaden och betraktar omställningsavtalet Svenskt Näringsliv – LO som ”en typ av 

privatisering av arbetsmarknadspolitiken” (Bäckström 2005).   

Karin Johansson (2008) skriver en rapport som utvärderar Uppsala läns projekt vid namn 

Robin. Projektets syfte var att pröva och vidareutveckla metoder för långtidsarbetslösa att nå 

arbete, starta eget eller börja studera. Rapporten behandlar bland annat fenomenen coaching 

och anställningsbarhet som enligt resultatet också av deltagarna upplevdes som viktiga 

komponenter. Johansson menar på att utvärderingen visade att projektets metoder var positiva 

då deltagarnas självkänsla och självförtroende hade ökat och 40 procent av deltagarna hade 

efter projektet fått anställning (Johnsson 2008). I rapportens resultat definieras deltagarnas 

anställningsbarhet i termer av bruksvärde, bytesvärde och egenvärde.  

Vår förhoppning är att vår studie kan bidra till forskningsfältet genom att belysa upp-

levelserna av omställningsprogrammets olika delar hos de individuella deltagarna. Det ges 

också tillfälle att få en bild av ett omställningsprogram och en omställningsprocess inifrån och 

se hur lärande och utveckling sker. Samtidigt får vi också möjlighet att lyfta aspekter kring 

hur arbetsmarknaden upplevs av dem som rör sig i den idag.  

1.1.2 Omställningsprogrammets uppkomst  

Trygghets- eller omställningsavtalens historia går tillbaka cirka 40 år (Benson 2008, Forsberg 

1996, Bäckström 2005) då de uppkom som en form av kollektivavtal som stöd för 

arbetstagare som blivit av med jobbet på grund av arbetsbrist. Det första omställningsavtalet 

slöts under 1970-talet och var då ett avtal mellan SAF (Svenska Arbetsgivarföreningen, 

numera Svenskt Näringsliv) och PTK (Privattjänstemannakollektivet). Ursprunget till 
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omställningsavtalet kommer från 1973 då SAF och tjänstemannaorganisationen slöt 

trygghetsöverenskommelsen, vilken innebar att AGE-systemet (Avgångsersättningssystemet) 

kompletterades med ett kollektivavtal, trygghetsavtalet och ett trygghetsråd. AGE-systemet 

infördes 1969 för tjänstemän och innebar att avgångsersättningar utgick vid uppsägning som 

ett komplement till arbetslöshetskassa. Den ursprungliga orsaken till uppkomsten av 

omställningsprocesser var tjänstemannaorganisationernas missnöje med den statliga 

arbetsförmedlingen samt behovet av individualiserat stöd. Detta gjorde att det också efterhand 

utvecklades ett omställningsstöd till det befintliga ekonomiska stödet för att hjälpa 

arbetstagarna tillbaka ut i arbete (Benson 2008, Forsberg 1996, Bäckström 2005).  

Inledningsvis var LO negativt inställt till omställningsavtalet med resonemanget att de statliga 

arbetsförmedlingarna gav tillräckligt stöd. LO tycktes dock ändra åsikt då det under 2004 

slöts ett omställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO för över 900 000 privatanställda 

arbetare. Detta ledde till att nästan hälften av alla anställda i Sverige idag omfattas av något av 

de tiotal olika omställnings- eller trygghetsavtal som finns på marknaden. 

Under de cirka 40 år som trygghets- eller omställningsavtal har funnits kan man se en 

förändring av dess betydelse. I den ursprungliga överenskommelsen mellan SAF och PTK 

fanns det gemensamma värderingar om företagets behov av att rationalisera och arbetarnas 

behov av arbetstillfällen, vilka togs bort när avtalet skrevs om 1994. Istället ser vi idag ett 

avtal som tar mer hänsyn till företagets behov av omstrukturering och arbetstagarnas trygghet 

i denna, och mindre till arbetstagarnas trygghet i anställningen.  

1.1.3 Begreppsförklaring; Vad är ett omställningsprogram? 

En sammanställning av information från tre stora leverantörer av omställningsprogram hjälper 

oss att förstå grundstommarna i begreppet omställningsprogram. 

- Trygghetsfonden, TSL, är en kollektivavtalad omställningsförsäkring som ger hjälp till 

anställda, företag och fack när företag tvingas säga upp personal på grund av 

arbetsbrist. Trygghetsfondens parter är arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv 

och fackförbunden inom LO. Parterna har gemensamt kommit överens om en 

omställningsförsäkring för privatanställda arbetare som innehåller två delar; avgångs-

bidrag och omställningsstöd. Omställningsstödet är ett bidrag till företag som vill ge 

arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist möjlighet till stöd och 

rådgivning för att lättare hitta ett nytt jobb eller att eventuellt starta eget (TSL 2014). 

 

- På Trygghetsrådets, TRR, hemsida kan vi läsa att deras verksamhet bygger på 

omställningsavtalet mellan fackförbunden inom PTK och arbetsgivarförbunden inom 

Svenskt Näringsliv. De beskriver att deras uppdrag är att skapa ”framgångsrika 

förändringsprocesser för de anslutna företagen och deras medarbetare”. Deras mål är 

att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektivt och meningsfull som 

möjligt (TRR 2014).  

 

- Trygghetsstiftelsen, TSN, har bildats av parterna på den statliga arbetsmarknaden som 

har enats om ett omställningsavtal för statligt anställda. TSN beskriver sin uppgift som 
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att så långt som möjligt förhindra att en statsanställd som blir uppsagd på grund av 

arbetsbrist blir arbetslös. Detsamma gäller för någon som till följd av omlokalisering 

väljer att inte följa med till den nya orten. TSN beskriver att stödet är individinriktat 

och utgår från arbetslinjen (TSN 2014).  

Samtliga leverantörers verksamhet finansieras av en årlig avgift från de anslutna företagen 

som baseras på en procentuell andel av de anställdas lönesumma.   

Bäckström (2005) förklarar att leverantörer av omställningsprogram till viss del har olika 

innehåll i sina program, men att de vanligen innehåller varianter av följande upplägg: 

- Kartläggning av den uppsagdes förutsättningar    

- Vägledning 

- Handlingsplan 

- Genomgång av möjligheter på arbetsmarknaden 

- Träning i personlig marknadsföring och i att söka jobb 

Sammanfattningsvis erbjuder leverantörer av omställningsprogram omställningsstöd för 

anslutna företag och deras anställda, när företaget genomgår en förändringsprocess som 

innebär att de behöver göra uppsägningar på grund av arbetsbrist. Verksamheten hos 

leverantörer av omställningsprogram bygger på ett omställningsavtal mellan fackförbund och 

arbetsgivarförbund. Omställningsstödet till en anställd som blivit uppsagd på grund av 

arbetsbrist går ut på att stötta denne i sökandet efter ett nytt jobb under omställnings-

processen. Utöver omställningsstöd innebär omställningsavtalet även ekonomiskt stöd som 

finansieras av en procentuell andel av de anställdas lönesumma. När vi använder ordet 

omställningsprocess menar vi hela den process som individen går igenom vid en uppsägning 

och på väg mot ett nytt jobb. Dels de kurser och den rådgivning som omställnings-

programmet erbjuder, dels emotionellt i sin vardag där även vänner och familj omfattas.     

1.1.4 Arbetsmarknaden; att söka jobb 

Eftersom jobbsökande blir en relevant företeelse i detta arbete, finns det anledning att reda ut 

var man som arbetssökande söker jobb. Detta ger Trygghetsstiftelsen tips om på sin hemsida. 

Att söka igenom platsannonser är det klassiska sättet att söka jobb. Platsannonser kan finnas 

exempelvis på arbetsförmedlingens platsbank, i dagstidningar och i facktidningar. Hos många 

företag kan man göra spontanansökningar och man kan även kontakta rekryteringsföretag 

inom den bransch man är intresserad av. På rekryteringsföretag finns ofta CV-databaser där 

man kan registrera sitt CV för att bli sökbar hos det specifika rekryteringsföretaget (TSL 

2014). 

Ett verktyg i arbetssökandet som har varit under frammarsch de senaste åren är det sociala 

nätverket och webbtjänsten LinkedIn. LinkedIn beskriver sig som ”världens största 

yrkesnätverk med 300 miljoner medlemmar i fler än 200 länder och territorier runt om i 

världen”. Webbtjänsten kopplar samman yrkespersoner från hela världen, och som medlem 

får du ”tillgång till andra medlemmar, jobb, uppdateringar och insikt som kan hjälpa dig att 

lyckas i arbetslivet” (LinkedIn 2014). Att ha en aktiv profil är något som många rekryterare 

rekommenderar. Poolia är ett av Sveriges större rekryteringsföretag och de beskriver LinkedIn 
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som ”stället att upptäcka och bli upptäckt på”. På LinkedIn kan du hålla ditt CV uppdaterat 

och hålla ditt nätverk levande.  

LinkedIn hjälper dig att vara uppdaterad på nya trender och närvarande 

på arbetsmarknaden samt att söka jobb. Företag använder sajten för att 

rekrytera personal och för att kommunicera med framtidens arbetskraft.  

(Poolia 2014)   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur en omställningsprocess kan se ut och hur processen 

upplevs av klienter som medverkar i ett omställningsprogram. Det har även inneburit att reda 

ut hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar för den arbetssökande. Detta syfte har lett oss 

fram till följande frågeställningar: 

 

 Vari består omställningsprocessen? 

 Vad lär sig klienterna i omställningsprocessen? 

 Hur upplevs omställningsprocessen och däri arbetssökandet av klienterna?  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teori som har legat till grund för analysen av vårt insamlade 

material och slutsatser om detta. För att kunna besvara våra forskningsfrågor och uppnå vårt 

syfte, har vi valt att till en början fokusera teoriavsnittet på teorier om vuxnas lärande där vi 

inleder genom att förklara begreppet livslångt lärande. För att komplettera lärandeaspekten 

presenterar vi teorier om mer känslomässiga upplevelser som blir aktuella vid en uppsägning 

och omställningsprocess. 

 

2.1 Vuxnas lärande och det Livslånga lärandet 

Salling Olesen (2006) skriver om ”vuxna elever” och nämner däribland de vuxna som är i en 

professionell omställningsprocess, det vill säga exempelvis de som avser byta yrke. En 

förskjutning i yrkesstrukturen från industri till serviceyrken innebär även en förskjutning till 

yrken där personligt engagemang är en del av den yrkesmässiga kvalifikationen, förklarar 

Salling Olesen (ibid). Dessa utvecklingstendenser betyder att gränsen mellan yrkesmässig 

kvalificering och personlig utveckling suddas ut och får mer varierande former.  

Möjligheterna till en grundläggande förändring i arbetskarriär och 

familjekarriär, en eller flera gånger i det vuxna livet, och den ökade 

sammanflätningen mellan yrkesidentitet och personlig utveckling 

betyder att de lärprocesser som förutsätts vid, eller som följer av, ett 

karriärbyte i större omfattning får karaktär av grundläggande 

identitetsutveckling och identitetsarbete - och även att den vuxna 

personens personliga utveckling i högre grad får konsekvenser för 

arbetsidentiteten och lärande i samband med arbetet […] De här 

individuella spårbytena och de lärprocesser som är kopplade till dem 

utgör centrala omställningsprocesser i samhällets kunskapsanvändning. 

(Salling Olesen 2006:348) 

 

I Skolverkets (1999) rapport Det livslånga och livsvida lärandet, beskrivs att det livslånga och 

livsvida lärandet inte är detsamma som återkommande utbildning i det formella 

utbildningssystemet, utan en helhetssyn på utbildning och lärande som erkänner lärande i flera 

olika miljöer. Dimensionen livslångt innebär att individen lär hela livet och dimensionen 

livsvidd erkänner formellt, icke-formellt och informellt lärande. Skolverket identifierar 

utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken samt arbetsplatsen som tre huvudsakliga 

politiska sektorer med intresse och angelägenhet i det livslånga och livsvida lärandet. 

Livslångt och livsvitt lärande kräver samordning, infrastruktur, samverkan och en 

sammanhållen statlig strategi. Livslångt lärande kan dock inte implementeras ovanifrån och 

inte heller styras, utan utgångspunkten måste vara individen och att skapa ett samhälle där 

individen har goda förutsättningar för lärande. I detta kommer också att skolsystemen 

förbereder individen för ett fortsatt livslångt lärande. Den enskilda individens förhållningssätt 

till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildnings- och 

lärandesituationer är avgörande. Skolverket (1999) menar att detta i praktiken innebär att 

synen på kunskap och på vad skolan skall lära ut förskjuts från det ämnesspecifika till 

individens lärandepotential. “Ämnesspecifika kunskaper måste kompletteras med lust att lära, 
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självförtroende, förmåga att behärska förändring och att känna sig trygg i osäkerheten.” 

(Skolverket 1999:11) 

Stephen Billett (2010) skriver om livslångt lärande som en socio-personlig process. Lärande 

är något som människan ägnar sig åt hela tiden, något som kräver medvetenhet och kapacitet 

att utnyttja vad vi vet vilket leder till förändring både i vad vi vet och hur vi vet. Att kunna 

reflektera och föra vidare kunskap är fundamentalt för vår existens som art (Taylor 1985 se 

Billett 2010). Många delar av lärande styrs av våra individuella behov och avsikter, och 

lärande beskrivs därmed av Billett (2010) som en ytterst personlig process som inte 

nödvändigtvis är beroende av specifikt lärande via skolor, universitet, arbetsplatser etc. 

Lärande uppkommer i allt vi gör i vår vardag, såväl enskilt som i relation till andra människor 

i vår omgivning. 

Billett (2010) nämner vidare att en era av obligatorisk utbildning och högt medverkande i 

tertiär utbildning i utvecklingsländer, leder till ett ofta felaktigt antagande att lärande som är 

uppkommet ur aktiviteter och interaktioner i utbildningsinstitutioner är priviligierat och den 

mest legitima typen av lärande. Istället menar Billett (2010) att det finns mycket som visar på 

att det individuella livslånga lärandet som uppkommer ur aktiviteter och erfarenheter utanför 

traditionell utbildning, inte kan nås via just traditionell utbildning. Det finns mycket att lära 

som inte kan läras ut. Både nytt lärande och förfinande av det vi redan vet uppkommer ur 

vardagliga upplevelser. 

2.2 Kunskapsformer 

Otto Granberg (2009) beskriver kunskap i termer av fyra olika kunskapsformer; faktakunskap, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Faktakunskap innebär information och sakförhåll-

anden, saker som vi vet är. Förståelse handlar om att se samband och innebörd i ett specifikt 

fenomen. Detta kräver analys med stöd av teori, alltså analys med stöd av faktakunskap. 

Färdighet är vad som brukar kallas ”know how”, ”veta hur”, detta skiljer vi från ”know 

what”, ”att veta”. Skillnaden ligger i att veta något och att veta hur man gör något, och denna 

typ av kunskap kan endast erhållas genom att faktiskt utföra saker i praktiken och genom att 

öva. Den sista kunskapstypen är förtrogenhetskunskap som utvecklas genom omdöme, insikt 

och intuition. Det är en typ av kunskap som utvecklas över tid genom våra erfarenheter och 

som inte kan erhållas av en nybörjare. Denna kunskap är ofta så kallad tyst kunskap vilket gör 

det svårt för en person som innehar kunskapen att föra den vidare.      

2.3 Kolbs lärandecykel 

David A. Kolbs lärandecykel presenterades för första gången tillsammans med Ron Fry 1975. 

I modellen innebär erfarenhet en episodisk erfarenhet och reflektion avser användandet av 

livets alla erfarenheter. Modellen är kanske den mest välkända illustrationen av lärande 

(Jarvis 2003), se figur 1 på nästkommande sida. 
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Kolbs lärandecykel sätter samman möjligheten till två typer av erfarenhet, då en lärande-

process kan börja antingen med en konkret erfarenhet eller på ett annat skede i cirkeln. Kolb 

och Fry föreslår att rörelse i den vertikala axeln representerar en process av konceptualisering 

medan den horisontella axeln representerar variationen mellan aktiv och passiv manipulation. 

Denna cykel är väldigt populär, troligtvis då den är enkel att förstå påpekar Jarvis (2004), men 

den gör inte rättvisa till komplexiteten av människans lärande. 

2.4 Jarvis Modell för lärande 

Peter Jarvis (2004) menar att lärande är existentiellt. Genom lärande uppstår medvetandet, 

självet och identiteten från kroppen till följd av livets tidiga erfarenheter. Han menar således 

att lärande är erfarenhetsbaserat inom en existentiell begreppsram. Jarvis har med sin 

forskning utvecklat en mer komplex version av Kolbs modell, som presenterades i tidigare 

avsnitt. Forskningen var enligt Jarvis (2004) först inte tänkt som ett forskningsprojekt utan ett 

antal workshops om lärande. Projektet gick ut på att grupper med vuxna deltagare i slutet av 

varje workshop fick skriva ner ett tillfälle då de lärt sig något i sina liv. De fick beskriva vad 

som inledde tillfället, hur det utvecklade sig och tillslut när och varför de upplevde att det var 

slutfört. De fick sedan först i par diskutera vad det fanns för likheter och skillnader mellan de 

bådas upplevelser, sedan i grupper om två par fortsätta diskussionen. Jarvis insåg här att de 

diskuterade lärandeprocesser snarare än deras upplevelser. De blev då introducerade för Kolbs 

lärandecykel och fick i uppgift att modifiera modellen så att de skulle passa deras 

erfarenheter. Resultatet blev olika typer av diagram, många av dem i form av spiraler, där alla 

var mer komplexa versioner av Kolbs lärandecykel. Övningen återupprepades vid nio olika 

tillfällen runt om i Storbritannien och USA med såväl barn som vuxna. 

Observationer 

och Reflektioner 

Konkret 

 Erfarenhet 

 

Formulering av abstrakta 

koncept och generalisering 

Testa implikationer av 

koncept på nya situationer 

                         Figur 1. Kolbs lärandecykel  

                 (egenkonstruerad figur, fritt ur Jarvis 2004) 
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Genom att kombinera de modifierade varianterna av Kolbs lärandecykel skapade Jarvis en ny 

komplex modell för lärande, se figur 2. Jarvis (2004) förklarar att även hans modell brister i 

att fullt ut förklara komplexiteten i det mänskliga lärandet, men menar att till skillnad från 

Kolbs modell, är modellen väl beprövad och tycks fortsätta vara aktuell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen illustrerar hur individer träder in i en situation och konstruerar sin erfarenhet för att 

sedan komma ut som antingen förändrad eller oförändrad, vilket demonstreras i box 4 och box 

10 i figur 2. Genom att se till de olika vägarna genom modellen kan det faktum att lärande är 

en konstant del av människans liv förstås. Jarvis betraktar människan som summan av hennes 

lärande. Jarvis (2004) föreslår ett antal olika vägar genom den komplexa modellen där varje 

väg motsvarar olika typer av lärande. Tabell 1 demonstrerar de typer av lärande som Jarvis 

menar blir slutprodukten av olika vägar genom modellen. 

  

 

Category of response to experience Type of learning/non-learning 

Non-learning 

 

Presumtion 

Non-learning or  

incidental self-learning 

 

Non-consideration 

Non-reflective learning Preconscious learning 

Skills learning 

Memorization 

 

Reflective learning Contemplation 

Reflective cognitive learning 

Action learning 

Figur 2. Jarvis modell för lärande 

      (Källa: Adult education and lifelong learning: Theory and practice Jarvis 2004) 

                           Tabell 1. Experience and learning 

                        (egenkonstruerad tabell, fritt ur Jarvis 2003) 
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Non learning innebär att individen inte lär sig någonting av erfarenheten. Antaganden, 

presumption, är den mest förekommande formen av non-learning och är en vanlig respons av 

vardagliga erfarenheter. Individen tar för givet och litar på att världen inte kommer att 

förändras och att beprövade handlingar kan fortsätta användas utan vidare reflektion, 

exempelvis hur vi talar och vardagliga rutiner som är handlingar vi utför nästan mekaniskt. 

Jarvis menar att även non-consideration (att inte ta i beaktande) och rejection (att avvisa ett 

tillfälle att lära för att man ändå inte tänker ändra sin syn och sina åsikter) kan leda till non-

learning (Jarvis 2003, 2004). 

 

Incidental self-learning innefattar också non-consideration och rejection. Grundtanken är 

densamma som i non-learning men om dessa två typer av lärande resulterar i non-learning 

eller incidental self-learning beror på om den inte beaktade lärsituationen eller avvisningen av 

lärsituationen leder till en förändring hos individen eller ej (Jarvis 2003, 2004). 

 

Non-reflective learning innebär att individen lär utan att reflektera över det som denne lär. De 

olika typer av lärande som innefattas av denna respons är preconscious learning (under-

medvetet lärande), skills learning (att lära sig en färdighet), och memorization (att memorera 

fakta). Preconscious learning kan liknas vid tyst kunskap, exempelvis en lukt vi förknippar 

med en viss plats utan att riktigt veta varför. Skills learning innebär att man lär sig en 

färdighet, exempelvis att cykla. Memorization är det vi gör då vi studerar in glosor eller lär 

oss multiplikationstabellen. I ett bredare perspektiv för non-reflective learning vårt samhälle 

och vår kultur vidare. Människan ifrågasätter inte utan bara gör så som hon är lärd (Jarvis 

2003, 2004).  

 

Reflective learning omfattar contemplation (kontemplation), reflective cognitive learning 

(reflekterande kognitivt lärande) samt action learning (lärande i handling). Contemplation 

innebär att individen är helt upptagen i sina egna tankar, vilket kan ske antingen enskilt eller i 

ett socialt sammanhang. Begreppet innebär vidare ett nästintill meditativt resonerande och 

reflekterande över ett fenomen. Reflective cognitive learning och action learning är då 

individen lär genom att reflektera i och över sina handlingar (Jarvis 2003, 2004).  

 

Jarvis modell har fått kritik för att försöka förklara ett ytterst komplext område med en ensam 

modell. Roger Lindsay (2007) påpekar i en recension av Jarvis bok ”Towards a 

comprehensive theory of human learning” att vad Jarvis menar, att lärande är den enskilt 

viktigaste faktorn som formar vår existens och att alla teorier om lärande ska kunna förstås i 

ett gemensamt ramverk, är orimligt. Lindsay (2007) menar att det faktum att X är det 

viktigaste elementet hos Y inte betyder att X är ett enhetligt fenomen, som är möjligt att 

förklara av en enskild teori. Han exemplifierar med det faktum att ekonomi är det viktigaste 

elementet av politik inte behöver betyda att ekonomi kan förklaras av en enda teori. Han 

menar vidare att det är motsägelsefullt att Jarvis även skriver att vi inte vet tillräckligt mycket 

om lärande för att kunna skapa en vittomspännande teori, när det är precis det han tar på sig 

att göra.  
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För att försöka fånga fler aspekter av det komplexa fenomenet lärande presenteras vidare 

teorier med grund i det psykologiska ämnesområdet. Att vara arbetssökande präglas av flera 

känslomässiga aspekter som påverkar hur individen tar till sig kunskap. Därmed följer här 

teorier kring hur det känslomässiga kan te sig i en omställningsprocess.  

2.5 Att genomgå en kris 

Krisen är en allmänmänsklig erfarenhet skriver Johan Cullberg (2006). En kris kan ses som en 

existentiell utmaning som har att göra med de känslomässiga förutsättningarna av att vara 

människa. Cullberg (2006) talar om motsatspar såsom självkänsla-självförkastelse, 

samhörighet- övergivenhet samt meningsupplevelse-meningslöshet och kaos. Vi kan som 

naturligt utgångsläge ligga mer eller mindre åt det positiva eller negativa hållet i dessa 

motpoler, men en kris leder ofta till att vi dras mot självförkastelse, övergivenhet, 

meningslöshet och kaos. Självförkastelse kännetecknas av skuldkänslor, självbestraffning och 

destruktivitet och kommer att ersätta självkänslan vid ett djupt misslyckande. Övergivenhet 

aktualiseras av objektförlust, en förlust av någon eller något som har upplevts som en 

väsentlig tillgång i ens liv. Tillståndet kännetecknas av sorg och tomhet. Meningslöshet och 

kaos upplevs när tryggheten och det självklara i tillvaron plötsligt försvinner. Detta tillstånd 

kan leda till bitterhet mot medmänniskor och mot tillvaron samt ångest över att inte kunna 

kontrollera vad som sker. 

Cullberg (2006) skriver vidare om uppsägning och påtvingade sociala uppbrott som utlösare 

för traumatisk kris, främst om dessa kriser genomgås i högre ålder. Någon som genomgår en 

kris i högre ålder får enligt Cullberg (2006) färre möjligheter att konstruktivt gå igenom och 

bearbeta krisen än en yngre person med större kompensatoriska resurser. En kris av detta slag 

kan leda till depression, som för en äldre människa kan leda till tecken på sjukligt åldrande. 

2.5.1 Cullbergs Faser i en kris 

Cullberg (2006) föreslår en indelning av den traumatiska krisen i fyra faser. Först hamnar 

personen i en chockfas som övergår i en reaktionsfas för att sedan gå över i en bearbetnings-

fas som tillslut leder fram till en nyorientering vilket innebär en fullständig återhämtning.   

Chockfasen varar från ett kort ögonblick upp till några dygn. Fasen innebär att den drabbade 

håller verkligheten ifrån sig då verkligheten är för svår att ta in. Detta är viktigt att komma 

ihåg då viktig information ges till en person som genomgår en kris. Om informationen, 

exempelvis medicinsk information eller information om rättigheter vid en uppsägning, ges 

under chockfasen är det mycket möjligt att individen inte alls tar in denna viktiga information. 

Om krisen inte kommer plötsligt utan uppkommer mer stegvis, är det tänkbart att ingen 

egentlig chockfas kan identifieras (Cullberg 2006).  

Reaktionsfasen tillsammans med chockfasen utgör den akuta krisen. Den akuta krisen pågår 

vanligtvis fyra till sex veckor. När den drabbade övergår från chock och börjar öppna ögonen 

för det som har skett, kommer denne in i reaktionsfasen. Individen börjar ställa om sig för att 

kunna integrera verkligheten på ett funktionellt sätt och försvarsmekanismer mobiliseras. Ett 

försök att finna mening i kaoset är vanligt. Många frågor, där varför-frågan är central, dyker 

upp och dessa försöker individen förklara på mer eller mindre verklighetstrogna sätt. 
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Individen kan exempelvis få orealistiska skuldkänslor för det som har hänt eller skylla 

händelsen på orimliga föreställningar (Cullberg 2006).  

Försvarsmekanismer är de ”omedvetna psykiska reaktionssätt som har till uppgift att minska 

upplevelsen av och medvetandet om hot och fara för jaget” (Cullberg 2006:145). De kan vara 

värdefulla för individens möjlighet att mer stegvis konfronteras med verkligheten, men de kan 

också bidra till att förlänga och försvåra övergången till att börja bearbeta det som har hänt. 

Exempel på vanliga försvarsmekanismer är:  

- Regression; individen återgår till ett tidigare utvecklingsstadium och kan exempelvis 

bli barnsligt beroende av att en annan person tar alla beslut. 

- Förnekelse; individen förnekar allvaret i situationen och accepterar inte dess egentliga 

innebörd.  

- Rationalisering; individen minskar känslan av hot eller skuld genom att finna andra 

skenbart rimliga förklaringar till vad som hänt.  

- Isolering av känslor; individen visar inga tecken på känslor och kan lugnt berätta om 

situationen. Detta är dock ett tillfälligt skydd och förvrängningen av känslor kan få 

negativa följder (Cullberg 2006). 

Bearbetningsfasen inleds då det akuta skedet lämnas. Denna period är vanligen ett halvt till ett 

år, men längden kan självfallet variera beroende på traumats omfattning. Under denna fas 

börjar individen se mot framtiden och påbörjar en bearbetning av att leva med den kris som 

denne har gått igenom. Försvarsmekanismerna avtar succesivt och det blir allt lättare att leva 

med tanken på det som har hänt (Cullberg 2006). 

Nyorienteringsfasen innebär att individen går vidare, hen lever fortfarande med krisen som ett 

ärr som alltid kommer att finnas men som inte behöver hindra att livet har sin gilla gång. 

Självkänslan har återupprättats, känslan av övergivenhet och hopplöshet har försvunnit och 

individen har återigen kontrollen över sitt egna liv (Cullberg 2006).     

2.6 Känsla av sammanhang, KASAM 

Begreppet KASAM, känsla av sammanhang (på engelska: SOC, sense of coherence) är 

myntat av Aaron Antonovsky professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of 

the Negev, Israel. De tre centrala komponenterna i KASAM har Antonovsky identifierat som 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1991). 

Begriplighet innebär i vilken grad en person upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som välordnad, sammanhängande och strukturerad och tydlig 

information. Besitter en person en hög grad av begriplighet, förväntar sig personen att de 

stimuli som hen kommer att möta i framtiden är antingen förutsägbara eller går att ordna och 

förklara. Detta gäller önskvärda såväl som icke önskvärda stimuli, exempelvis kan 

misslyckanden förekomma men en människa med hög känsla av begriplighet förmår att göra 

dem begripbara (Antonovsky 1991). 

Hanterbarhet är den grad till vilken en person upplever att det står resurser till ens 

förfogande, hjälpmedel till att möta krav och hantera situationer. Det kan vara resurser som 
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erhålls av en själv eller som kontrolleras av andra i ens närhet som upplevs kunna litas på. En 

hög grad av hanterbarhet innebär att en person inte känner sig som ett offer för livets 

omständigheter eller att livet behandlar hen orättvist (Antonovsky 1991). 

Meningsfullhet ser Antonovsky som KASAM:s motivationskomponent. En stark KASAM 

sammanföll i Antonovskys forskning ofta med att studerade personer talade om områden i 

livet som var viktiga för dem, områden som de var engagerade i, områden som hade betydelse 

i inte bara kognitiv utan kanske snarare en känslomässig mening. Det som skedde inom dessa 

områden sågs i regel som utmaningar, värda känslomässig investering och engagemang. De 

med låg KASAM hade svårare att se områden i deras liv som gav mening. Vissa kunde medge 

ett område som ansågs viktigt, men ofta i den bemärkelsen att detta område lade bördor och 

ovälkomna krav på dem. Sammanfattningsvis innebär meningsfullhet i vilken utsträckning en 

person känner att livet har en känslomässig innebörd och att åtminstone en del av de problem 

och krav som livet ställer en inför är värda engagemang, hängivelse och investering av energi 

(Antonovsky 1991). 
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3. Metod 

I metodavsnittet presenteras de metodval som har legat till grund för vår studie. Studien är 

baserad på Kvales sju metodsteg och redovisas därefter. Vi klargör även för de 

forskningsetiska principer vi har följt.  

 

Metod betyder ursprungligen vägen till målet. Därmed har vi genom arbetets gång försökt att 

belysa olika sidor och aspekter av det insamlade materialet för att komma fram till en 

resultatdel med bredd. Vi valde att bygga vår undersökning på en kvalitativ studie genom 

intervjuer baserat på de sju metodstegen som beskrivs av Kvale och Brinkmann (2010). I detta 

kapitel av arbetet följer redogörelser för vilka metoder vi använt oss av och resonemanget 

kring dessa val och dess utfall. 

I mötet med intervjupersoner och i analysen av det insamlade materialet kommer forskaren 

alltid att bidra med förförståelse (Dalen 2007). Vi vill därför delge den förförståelse vi hade 

då vi inledde denna studie. Anledningen till att vårt intresse för omställningsprogram och den 

aktuella leverantören av omställningsprogram öppnades, var att en av oss hade en bekant som 

blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och därefter fått omställningsstöd via leverantören. 

Denne bekant hade en positiv upplevelse av processen och vi är medvetna om att vi påbörjade 

studien med det i åtanke. Därmed är det möjligt att vi hade förväntningar att få ta del av 

positiva berättelser från intervjupersonerna och tolkat dem därefter. Detta är något vi haft i 

åtanke kontinuerligt genom studien och vi har sett till att formulera intervjufrågorna och läst 

resultatet på så sätt att både negativa och positiva upplevelser har fått utrymme. I övrigt hade 

vi båda en ganska liten förförståelse om området, vilket också var en av anledningarna till att 

vi ville utforska det mer. 

3.1 Val av Metod 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från 

intervjupersoners synpunkt, formulera meningen i människors 

upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på 

vetenskapliga förklaringar.  

(Kvale 2002:15) 

 

Kvalitativ forskning bygger på att människor skapar eller konstruerar sin sociala verklighet 

och själva ger mening åt sina erfarenheter. På så sätt kan vi dra slutsatsen att det inte finns 

några universella lagar eller en sann verklighet. (Dalen 2007). Vår studie ämnar undersöka 

intervjupersonernas upplevelser och lärande. Detta kan vi också se inledande i stycket syfte 

och frågeställning där vi skriver: Syftet med vår studie är att undersöka hur en 

omställningsprocess kan se ut och hur processen upplevs av klienter som medverkar i ett 

omställningsprogram. Därmed föll valet av metod sig naturligt på den kvalitativa 

forskningsmetoden. Dalen (2007) beskriver den kvalitativa undersökningen som ett sätt att få 

en djupare insikt i hur människan anpassar sig till sin livssituation, den så kallade livsvärlden. 

Begreppet livsvärld blir i kvalitativa undersökningar också ett funktionellt begrepp då fokus 
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ligger på intervjupersonens upplevelsedimension och inte bara på en beskrivning av 

exempelvis de förhållanden som en person lever under. Målet var alltså att uppleva 

intervjupersonernas livssituation utifrån deras livsvärld genom kvalitativa intervjuer snarare 

än genom kvantitativa data från exempelvis en enkätundersökning. Vi ville få en känsla för 

intervjupersonen och dennes situation och inställning vilket vi hoppades kunna göra inte bara 

genom det manifesta i intervjuerna utan att också hitta det mer latenta och kunna läsa ut inte 

bara det som uttryckligen sades (Esaiasson et al. 2012). 

3.2 Arbete genom Kvales sju stadier 

I genomförandet av vårt arbete valde vi att utgå ifrån Kvale och Brinkmanns (2010) modell 

med sju stadier. Arbetet planerades därför utifrån de sju stegen; tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

3.2.1 Tematisering 

Det första steget är tematisering. Här är syftet att formuleringen av forskningsfrågorna samt 

temat vi ska undersöka får ett teoretiskt klargörande (Kvale & Brinkmann 2010). Vid 

planläggningen av en undersökning ska forskaren välja ut teman som är relevanta för att 

belysa de aktuella problemställningarna (Dalen 2007). Vi utgick från Kvale & Brinkmanns 

resonemang om de viktiga frågorna varför, vad och hur när vi inledde vår 

tematiseringsprocess. De tematiska frågorna varför och vad måste besvaras innan hur- frågan 

kan ställas på ett meningsfullt sätt (Kvale & Brinkmann 2010). Att tematisera en 

intervjustudie innebär att man kan klargöra syftet med studiens varför, varför vi gör 

undersökningen. Denna undersökning bygger på vårt eget intresse kring vuxna människors 

lärande i kombination med svåra yttre omständigheter, såväl som ämnets aktualitet på dagens 

instabila arbetsmarknad. Nästa fråga vad syftar till vad vi ska undersöka. Svaret här grundas i 

undersökningens frågeställning där lärande och upplevelser i omställningsprocesser ligger i 

fokus. För att finna svar på denna fråga gjordes noggrann eftersökning i befintlig litteratur 

kring vuxnas lärande och livslångt lärande som blev grunden i vår bakgrundskunskap. Detta 

gav oss också möjlighet att kunna göra tydliga avgränsningar i frågan om vad vi ville 

undersöka vilket gjordes under planeringsfasen som redovisas i nästa steg. Den sista av de tre 

frågorna är hur. För att komma fram till detta läste vi på kring olika intervju- och 

analystekniker för att avgöra vilka som var lämpliga i vårt sammanhang, vilket vi redovisar 

närmare i stegen planering och intervju.  

3.2.2. Planering 

Det andra steget är planering. Vi inledde arbetet med att söka information kring vårt valda 

ämnesområde. Vi valde i vårt arbete att söka information genom exempelvis sökorden 

omställningsprogram, vuxnas lärande, livslångt lärande, motivation, coaching och 

arbetslöshet. Sökningar gjordes bland annat i DIVA-portalen, i ERIC, Education Research 

Complete och i Uppsala Universitetsbiblioteks databas. Vi undersökte också organisationen vi 

skulle arbeta med där vi tog reda på hur de arbetade samt hur deras metoder och arbetssätt 

skilde sig från övriga inom samma område. Vi gjorde detta för att få en bra grund till det 

fortsatta arbetet. Genom att få en förståelse för organisationen kunde vi sedan också planera 

vidare hur vi ville utforma studien och var vi ville lägga fokus. Vi kontaktade så snart vi 
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kunde organisationen ifråga för att boka ett möte för att kunna ta reda på mer samt snabbt 

boka in intervjuer. 

 

Efter att ha påbörjat sökandet i litteratur och tidigare forskning gjorde vi upp en tidsplan, 

bestämde hur många vi ville intervjua och hur arbetet skulle läggas upp. Tidsplanen valde vi 

att inte skriva så ingående utan delade upp i veckomål då vi ansåg att det finns svårigheter i 

att sätta upp exakta mål när man är beroende av utomstående personer och deras 

tillgänglighet. I detta fall var vi beroende av tillgängligheten hos vår kontaktperson på 

organisationen samt intervjupersonerna. Vi började skissa på en intervjuguide och gjorde i 

samband med det ett dokument med frågor till vår kontaktperson. Vi bokade in ett möte med 

hen där vi ställde mer djupgående frågor kring organisationen, dess arbete samt vad vi kunde 

vänta oss under intervjuerna. Vid denna träff fick vi värdefull information tack vare vår 

kontaktpersons långa och gedigna erfarenhet inom branschen. Vår kontaktperson gav oss även 

praktiska tips såsom att styra bort samtalet från Arbetsförmedlingen då klienterna gärna 

långdraget uttrycker sin besvikelse gentemot denna. Mötet var oss till stor nytta i vår 

utformning av intervjuguiden. Resultatet av denna intervju återfinns under resultatdelen och 

det är genom den vi valt att presentera omställningsprogrammet och dess upplägg. Det valet 

gjorde vi eftersom en källhänvisning inte är möjlig i och med att vi har valt att ha 

omställningsprogrammets identitet dold. Vi anser också att vår kontaktpersons beskrivning av 

omställnings-programmet, dess kurser och förhållningssätt ger en verkligare bild av hur det 

fungerar i praktiken snarare än en skriftlig källa på hur det förväntas fungera. Vi inser att vår 

kontaktperson kan ha gett oss en subjektiv bild, vi har därför kontrollerat att uppgifterna 

stämmer utifrån omställningsprogrammets tryckta information.  

 

Vid tillfället för intervjun med rådgivaren hade vi också valt att inte helt begränsa oss i hur 

och vad vi exakt skulle rikta in oss på. Vi valde att ha våra frågeställningar och syfte väldigt 

brett inledningsvis för att vi efterhand också skulle kunna smalna av dem utefter vad som 

framkom under denna bakgrundsintervju. Vi valde att göra på detta sätt med grund i Derek 

Layders teorier om Adaptive Theory som förespråkar flexibilitet under studiens gång då både 

tidsaspekten och proceduren borde vara anpassad så att det passar alla individuella fall 

(Layder 1998). Studiens planeringsprocess har alltså varit aktiv och delvis ändrats under 

undersökningens gång. Dels för att anpassas till intervjupersonerna men också mindre detaljer 

kopplat till exempelvis teorierna och våra resonemang.  

3.2.3. Intervju och urval 

I det tredje steget redogör vi för vår studies genomförande, vilket involverar hur urvalet 

gjordes samt datainsamlingen och dess utfall. 

 

Inledningsvis skapade vi en profil på önskade egenskaper hos våra intervjupersoner. Denna 

profil diskuterades även med vår kontaktperson på omställningsprogrammet och modifierades 

något efter det samtalet. Vår första urvalsram såg ut enligt följande; intervjupersonerna skulle 

ha en ålder av minst 35 år och ha varit aktiva på arbetsmarknaden en längre tid då vi ansåg att 

en längre erfarenhet av arbetsmarknaden, i arbetslivet och ett ”mitt i livet” perspektiv skulle 

ge intressanta underlag för analys. Detta jämförelsevis med en yngre person som kanske 
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upplever en uppsägning med en lättsammare inställning och mindre erfarenhet. Intervju-

personens utbildningsbakgrund fick gärna variera, samtidigt som det var önskvärt att de skulle 

ha en så likvärdig hierarkisk position inom företaget som möjligt. Vi tänker att utbildnings-

nivå kan ge olika nyanser i deras inställning till lärande men samtidigt att de skulle ha 

liknande mängd ansvar på arbetsplatsen. Detta grundar vi i att vi tror att det kunde bli för stor 

spridning i resultatet om någon intervjuperson hade en hög chefsposition och en annan hade 

en betydligt lägre tjänstemannaposition. Vidare önskades det att könsfördelningen skulle vara 

så jämn som möjligt mellan intervjupersonerna trots att könstillhörighet inte skulle ligga till 

grund i analysen. Vi resonerade att en jämn fördelning skulle eliminera risken för ett 

skensamband samtidigt som vi ville ha möjlighet att i analysen kunna analysera skillnaderna 

om det hade uppstått några sådana. Könstillhörighet blev dock inte relevant i utfallet och 

därmed valde vi att inte ta med kön som en analysaspekt. 

 

Valet av intervjupersoner är av särskild vikt inom kvalitativa intervjuer. Som forskare är det 

viktigt att tänka på vem som ska intervjuas, hur många samt enligt utefter vilka kriterier de 

bör väljas. Utgångspunkten bör vara att antalet intervjupersoner inte är för många då det bör 

tas i beräkningen att bearbetningen av materialet är en krävande process. Samtidigt bör 

materialet vara tillräckligt omfattande för att vara av sådan kvalitet att det ger ett bra underlag 

för tolkningsprocessen (Dalen 2007). Målet inledningsvis var att få en grupp av åtta till tio 

intervjupersoner där hälften skulle ha varit i processen en längre period och därmed gått 

igenom flertalet av programmets steg. Den andra hälften skulle också ha varit en längre period 

i programmet men ha fått ett jobb eller vara i slutskedet av en anställningsprocess. Tanken 

med denna uppdelning var att få möjlighet att analysera både skillnader och likheter mellan de 

som fortfarande var arbetslösa och de som har fått ett jobb samt se hur eventuella inställningar 

kunde variera beroende på intervjupersonens nuvarande situation. Vår kontaktperson var den 

som inledningsvis kontaktade intervjupersonerna för att fråga om möjlighet till deltagande, 

och skickade då även det informationsbrev vi hade skrivit (se bilaga 1). Hen var inledningsvis 

mycket optimistisk till att få in den önskade mängden deltagare enligt vår uppsatta urvalsram. 

Det visade sig dock vara svårare än hen trott. Då svarsfrekvensen på förfrågan var begränsad 

slutade det med att intervjupersongruppen såg ut enligt följande: totalt sex intervjupersoner 

som samtliga gått igenom flertalet steg i omställningsprogrammet. Två av dem var under 

intervjutillfället arbetslösa medan två var arbetslösa men var i slutet av en rekryterings-

process. De resterande två hade nyligen fått en anställning. Därmed blev det en viss 

modifiering av den önskade gruppen men i slutänden stämde gruppen ändå överens med vår 

tanke om att kunna analysera klienter som är i olika skeden av en omställningsprocess. 

 

Urvalet för studien är ett icke slumpmässigt urval. I vårt fall fanns det svårigheter med att få 

till ett slumpmässigt urval från populationen med tanke på svåråtkomligheten av de tänkta 

intervjupersonerna samt den tänkta urvalsramen. Esaiasson et al. (2012) beskriver att i 

besvärligare situationer, där det är omöjligt att genomföra ett perfekt urval, gäller att ”laga 

efter läge” där en slags pragmatisk lösning kan tillämpas. Inom ramen för den avgränsade 

kontexten gör man sedan det yttersta för att få med samtliga relevanta analysenheter vilket vi 

har gjort genom att ha en förutbestämd urvalsram. Urvalet blev därmed ett 

bekvämlighetsurval i och med att våra intervjupersoner blev de första som gick med på att 
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delta, med undantaget att kontaktandet av intervjupersoner gjordes utifrån vår förutbestämda 

urvalsram (Esaiasson et al. 2012). Då undersökningen är av en kvalitativ karaktär där 

analysen kommer att göras utifrån intervjupersonernas upplevelser och inte mätbar kvantitativ 

data, finner vi att detta urval är lämpligt trots att det inte nödvändigtvis kommer att vara 

generaliserbart på populationen. Populationen är i detta fall arbetslösa/arbetssökande individer 

i ett omställningsprogram. Målet med en sådan undersökning kan vara att generera idéer för 

framtida vidare forskning och kan vara betydande trots sin brist på generaliserbarhet 

(Esaiasson et al. 2012). En kvalitativ forskning kan kritiseras för att inte producera 

överförbara eller generaliserbara resultat då studien kan ha för få deltagare och/eller är 

beroende av sammanhanget. Det finns dock två dimensioner av denna problematik. Först kan 

vi se till den kvantitativa studien som bygger på ett stort urval där det skapas möjligheter att 

dra slutsatser kring mönster i företeelser som hur ofta eller i vilken utsträckning etc. Vidare 

kan vi se till den kvalitativa undersökningen där studien baseras på djupgående under-

sökningar där analyser ämnar till att undersöka och identifiera ett fenomen (Larsson 2009). 

Ett resonemang kring överförbarhet som Larsson (2009) presenterar bygger på att kvalitativ 

forskning ofta producerar tolkningar och mönster som kan kännas igen i den empiriska 

världen. På så sätt kan vi se mönster som återanvänds igen i nya fall, det vill säga när det ges 

möjlighet att förstå fenomen eller processer med hjälp av den forskning som gjorts. På så sätt 

kan också överförbarhet nås. Svårigheten med detta resonemang blir dock att det är individens 

egna tolkningar som skapar sammanhanget samt att undersökningen blir baserat på 

antaganden kring en viss grupp inom ett specifikt sammanhang (ibid). Vi anser att vår studies 

resultat empiriskt identifierar mönster i det undersökta fenomenet samtidigt som det bör tas i 

beaktning att antalet undersöka individer är av en mindre kvantitet och därmed lämnar vi över 

ansvaret till läsaren att bedöma resultatets överförbarhet.  

 

Fyra av intervjuerna hölls i omställningsprogrammets egna lokaler. Vi valde mellan att sitta 

där eller i universitetets lokaler. Valet föll på omställningsprogrammets lokaler då det var 

viktigt för oss att göra det så enkelt som möjligt för intervjupersonerna att kunna delta samt 

att det eventuellt kunde bidra till att de skulle känna sig mer bekväma i lokaler de är bekanta 

med. De resterande två intervjuerna hölls via Skype. Den ena Skype-intervjun initierades av 

intervjupersonen själv då hen hade svårt att ta sig till omställningsprogrammets lokaler på 

grund av avståndsproblematik. Den andra Skype-intervjun initierades av oss då intervjun 

bokades om och det då uppstod lokalbrist. Vi har varit medvetna om att det kan uppstå viss 

skillnad i intervjuerna när olika tekniker tillämpas, men vi anser inte att resultatet bör ha 

påverkats av detta då transkriberingen har gjorts på likvärdigt sätt oavsett intervjusätt. Skype, 

tillskillnad från ett telefonsamtal, ger också möjlighet att se kroppspråk vilket gör att det inte 

är alltför lång ifrån en verklig intervju. Kroppspråket då man sitter framför en dator går dock 

inte helt att jämföra med då man sitter framför en riktig person. Inledningsvis vid varje 

intervjutillfälle var vi noga med att återigen informera om rättigheter och de etiska riktlinjer vi 

som forskare följer. Vi bad också om tillåtelse för att spela in intervjuerna vilket samtliga 

intervjupersoner gav sitt samtyckte till. 

 

Intervjuerna hölls utifrån en halvstrukturerad intervjuguide, viket gav oss möjlighet att 

tematisera frågorna utifrån olika områden för att täcka in studiens syfte och frågeställningar 
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samtidigt som vi kunde vara flexibla under intervjun (Dalen 2007). Vi använde oss av öppna 

frågor för att undvika ja/nej-svar samt för att ge utrymme för intervjupersonerna att välja vad 

de ville berätta för att få fram just deras upplevelser och intryck. Under de olika 

tematiseringarna skrev vi tänkbara uppföljningsfrågor för vår egen del ifall intervju-

personernas svar var för ytliga. Intervjuerna upplevde vi som flexibla och följsamma där de 

inledande frågorna skapade en avslappnad stämning och tematiseringen med uppföljnings-

frågorna fick intervjuerna att bli fokuserade. I utarbetandet av guiden använde vi oss av 

områdesprincipen där vi började med frågor som ligger i periferin och gick sedan gradvis 

djupare och berörde efterhand de känsligare områdena (Dalen 2007). I utformandet av 

intervjuguiden var vi mycket noggranna med våra ordval. Vi hade en medvetenhet om att vi 

inte ville lägga ord i munnen på våra intervjupersoner och inte heller vinkla frågorna så att de 

svarade vad de trodde att vi ville ha för svar. Vi var till exempel noga med att inte använda 

ord som lärande. Ett av studiens syfte var att se hur lärande sker i en omställningsprocess, 

men vi ville inte att intervjupersonerna skulle färgas av detta i sina svar, vilket också är 

anledningen till att vi valt mer neutrala begrepp som “tog du med dig något från detta 

tillfälle?” eller “har du haft användning av detta?”. En ytterligare anledning till att vi undvek 

ordet lärande var att vi misstänkte att klienterna inte tänkte i form av lärande kopplat till 

omställningsprocessen. Intervjuguiden finns att läsa i de bifogade bilagorna, se bilaga 2. 

3.2.4. Utskrift 

Det fjärde steget i en intervjustudie är utskrift. ”Uppfatta inte intervjuerna som utskrifter. 

Intervjuerna är levande samtal…” (Kvale 1997:166). Kvale beskriver vikten av att kunna se 

utskrifterna som redskap för tolkningen av vad som verkligen sades. Utskrifterna ska bli ett 

mellanting mellan det verkliga intervjusamtalet och resultatet som slutligen hamnar på pränt i 

forskningen (Kvale 1997). Vi var alltid två stycken med vid varje intervju. En som höll i 

intervjun och en som satt med och lyssnade och följde upp med tilläggsfrågor om det var 

någonting som missats. För att försäkra oss om att inte missa någonting under intervjuerna 

valde vi att spela in alla intervjuer med våra mobiltelefoner. För att vara på den säkra sidan 

och eliminera risken att mista material på grund av tekniska problem spelade vi båda in 

samtliga intervjuer på varsin telefon. Vi turades om att hålla i varannan intervju för att dels få 

en paus och vara skärpt under varje intervju men också för att få möjlighet att smälta 

materialet. För enkelhetens skull var det den som hade hållit i intervjun som också 

transkriberade den. Vi är medvetna om att transkriberingen aldrig kan återge verkligheten till 

fullo men vi gjorde vårt yttersta för att få dem så nära verkligheten som möjligt. Efter varje 

genomförd intervju transkriberade vi intervjuerna så fort som möjligt för att också ha det 

färskt i minnet och därmed få så hög grad av validitet som möjligt.  

3.2.5. Analysarbetet 

Studiens fjärde steg är arbetet med analysen. I analysen av denna forskning utgör intervju-

personernas uttalanden det material som tolkats. Dalen (2007) beskriver analysen som en 

förståelseprocess som karaktäriseras inte bara genom att den enskilda delen förstås utifrån 

helheten, utan också genom att anpassa helheten till de enskilda delarna samtidigt som 

forskarens förförståelse bidrar till samspelet i analysen (Dalen 2007). Hjerm, Lindgren & 

Nilsson (2014) beskriver hur resultatet ibland också är en del av analysen. De menar att 
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datainsamlingsfasen parallellt till analysen också blir en del av denna. Det kan påstås att det 

egentligen inte går att skilja på analysen och resultatet då analysprocessen sätter fart redan 

under insamlingen av materialet eller till och med redan i planeringen av studien. Dock inte 

sagt att analysen därmed förlorar sin mening eller att det kan beskrivas som en särskild 

verksamhet. Vid insamlingen av data blev vi forskare bekanta med materialet på ett sådant 

plan där vår egen tolkning påverkade hur vi sedan formulerade resultatet vilket ledde till att 

resultatdelen delvis också kan ses som en del av analysen. Med detta som bakgrund har vi valt 

att slå ihop resultatet och analysen till ett avsnitt. Både av anledningen att underlätta 

läsvänligheten och den röda tråden men också då våra tankegångar i analysen framgår i 

resultatdelarna. 

Presentationen av vårt insamlade intervjumaterial i resultat och analys-avsnittet är uppdelat i 

två underrubriker där den första behandlar klienternas upplevelser av de moment som ingår i 

omställningsprogrammet och den andra behandlar upplevelser av att vara arbetssökande. I 

kombination menar vi att dessa rubriker ska spegla intervjupersonernas upplevelse av 

omställningsprocessen i sin helhet. I vårt analysarbete har vi använt oss av presenterade 

teorier om livslångt lärande, vuxnas lärande, krisfaser samt KASAM. Teorierna om vuxnas 

lärande, där Jarvis är central, användes för att finna olika typer av lärande som skedde hos 

klienterna i omställningsprocessen, både i omställningsprogrammets regi i form av stöd och 

kurser såväl som utanför i vardagslivet. Detta för att kunna besvara forskningsfrågan som 

behandlar klienternas lärande. Teorin om krisfaser samt teorin om KASAM användes för att 

utröna intervjupersonernas upplevelser av att vara i en omställningsprocess. Intervju-

personernas berättelser analyserades för att finna om de befann sig i olika krisfaser och för att 

finna vilken grad av KASAM de hade, vilket vi menar påverkar hur de upplever sin situation. 

Den första forskningsfrågan, vari omställningsprocessen består, sammanflätar samtliga teorier 

då processen innebär att lära nytt och att utvecklas på ett personlig plan genom att gå igenom 

någonting svårt och utmanande. Hur öppna klienterna är för lärande beror på hur de ser på sin 

situation. Teorier om livslångt lärande användes för att visa på hur lärande sker i mycket av 

det en individ gör och hur det blir allt viktigare att ett jobb bidrar till det livslånga lärandet i 

form av personlig utveckling.   

3.2.6. Verifiering; generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

Det sjätte steget verifiering kommer att behandla och reflektera över studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Här presenterar vi även källkritik. 

 

Validitet 

Dalen (2007) skriver om validitet i forskarrollen och att det är lämpligt att forskaren explicit 

delger sin specifika anknytning till forskningsfenomenet. Detta har vi gjort inledningsvis i 

metodavsnittet där vi även nämner hur detta kan ha påverkat oss och hur vi har arbetat för att 

försöka undvika förförståelsens påverkan. Vi ger genom att beskriva detta även läsaren en 

möjlighet att kritiskt bedöma huruvida dessa omständigheter kan ha påverkat tolkningen av 

resultatet. För att till största mån undvika problemet med subjektivitet valde vi att båda två 

medverka under intervjuerna. Detta gav oss en möjlighet att tolka utifrån våra två olika 

aspekter. Ett ytterligare validitetsperspektiv vi har tagit hänsyn till är att vi i transkriberingen 
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har försökt att behålla det utskrivna materialet så nära verkligheten som möjligt genom att 

ordagrant skriva ner vad intervjupersonen har sagt.    

 

I forskarrollen är det viktigt att vara medveten om metodproblem som kan uppstå. Dalen 

(2007) beskriver solidaritetsproblemet. Forskarens solidaritet gentemot intervjupersonerna 

kan utgöra en risk i tolkningen och utskriften av resultatet. Denna solidaritet kan uppstå om 

forskaren har valt ett ämne som hen själv är berörd av. Många människor har under livets 

gång varit i en situation där man inte vetat vart nästa steg i livet kommer att gå mot, lika så vi 

forskare. Under undersökningens gång har vi många gånger känt oss berörda av och känt igen 

oss i intervjupersonernas upplevelser och känslor. Vi har många gånger diskuterat dessa 

frågor sinsemellan och hur vi bör förhålla oss till dessa känslor. Vi har därmed försökt finna 

en balans i det att redovisa allt värdefullt material samtidigt som vi i högsta möjliga mån 

försökt att ta hänsyn till intervjupersonernas integritet och i det funderat över vad de berörda 

intervjupersonerna skulle kunna få för känslor då de läser resultatet av vår studie.   

 

Slutligen vill vi klargöra det faktum att våra teoretiska utgångspunkter grundas mycket ur 

Jarvis och hans teorier kring lärande. Jarvis teorier är inom det Svenska forskningsområdet 

relativt outforskade. Det vuxna lärandet analyseras ofta genom exempelvis Per-Erik Ellströms 

forskning. Vårt val av Jarvis har lett till att vi i utskriften av hans teorier valt att behålla de 

teoretiska termerna på ursprungsspråket engelska. Vi ville undvika risken att 

våra översättningar skulle ge läsaren en felaktig tolkning av begreppen, då översättningarna 

till svenska kan leda till att begreppet får färre nyanser än i engelskan. Vi har dock varit noga 

med att förklara begreppen för att delge vår tolkning av dem som trots allt är relevant för att 

redovisa hur vi har använt dem.   

 

Generaliserbarhet 

Genom det urval vi har gjort till studien kan vi finna skäl till att se kritiskt på studiens externa 

validitet, alltså om studien går att generalisera till en större population. Urvalet av 

intervjupersonerna är baserat på en generell urvalsram med vissa önskade egenskaper hos 

intervjupersonerna. Vidare togs intervjupersonerna fram utifrån deras intresse av att delta 

vilket kan ha gett ett vinklat resultat utifrån personer som möjligen har en bakomliggande 

orsak att delta. Därmed kan den externa validiteten och generaliserbarheten till en större 

population och mellan olika kontexter vara begränsad. Generaliserbarhet är dock inte lika 

relevant vid en kvalitativ studie som vid en kvantitativ (Esaiasson et al. 2012). 

 

Reliabilitet  

Reliabilitet blir främst aktuell i en kvantitativ studie, då det handlar om i vilken mån studien 

skulle kunna upprepas med samma resultat. Det finns uppenbara svårigheter med att 

återupprepa en kvalitativ studie med intervjuer och få samma resultat och svar, eftersom 

intervjupersonerna kan ha ändrat sina åsikter, lärt sig mer eller kanske fått tid att fundera på 

frågorna de fick under intervjuerna vi hade och därmed hade svarat annorlunda eller mer 

utvecklat. Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) skriver till och med att reliabilitetskravet inte 

alls fungerar i kvalitativa studier. De menar vidare att några mätningsprocedurer som är 

tillräckligt standardiserade för att kunna tillämpa reliabilitetskravet inte förekommer inom 
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kvalitativ forskning. Vi valde dock med tanke på reliabiliteten en halvstrukturerad 

intervjuguide, som vi även bifogar, så att läsaren till det närmaste kan följa hur våra intervjuer 

gick till för att möjliggöra en eventuell upprepad studie av samma fenomen. 

  

Källkritik 

Vi har för att förstärka studiens trovärdighet tagit hänsyn till många olika typer av 

källmaterial såsom tryckta böcker, vetenskapliga artiklar och våra egna intervjuer. Vi har 

också sett till att använda oss av inom forskningsvärlden erkända teoretiker. Eftersom Jarvis 

teori om lärande har legat till grund för vårt analyseringsarbete har vi sett till att även söka 

igenom kritik av hans teorier för att få en nyanserad bild i användandet av teorin.  

3.2.7. Rapportering 

Det sjätte och sista steget är rapportering. Vikten ligger vid att studiens analys och resultat ska 

redovisas på ett tydligt och begripligt sätt. För att förtydliga vårt resultat och analysen av 

detta, har vi delat upp redovisningen av resultatet och analysen i två olika delar där den första 

delen beskriver intervjupersonernas upplevelser av omställningsprogrammet och den andra 

delen beskriver intervjupersonernas uppleveser av att vara arbetssökande. Uppdelningen av 

delarna gjordes för att visa på hur lärandet i ett omställningsprogram påverkas av 

upplevelserna i hela processen. Studiefenomenet omställningsprocesser är komplext i det att 

vi upplever att lärande och känslor blir beroende av varandra. Kvale & Brinkman (2010) 

menar vidare att författarna bör tänka på de etiska utgångspunkterna och visa ansvar och se 

till att respektera intervjupersonernas rätt till konfidentialitet. Författaren bör avstå från att 

publicera känslig information där intervjupersonen kan känna rädsla eller om det finns 

farhågor om att informationen kan vara skadlig eller påverka dem. 

3.5 Etiska överväganden  

Inför varje vetenskaplig undersökning bör forskaren ta ställning till de etiska aspekterna av sin 

undersökning. Bland dessa är forskningskravet eller individskyddskravet viktiga delar som 

måste vägas mot varandra. Dalen (2007) behandlar bland annat tre områden kring god 

forskningssed, krav på samtycke, krav på att bli informerad samt krav på konfidentialitet som 

vi har valt att utgå ifrån. 

 

I denna undersökning, där material samlas in genom intervjuer, fodras förhandsinformation 

kring deltagandet i studien. Krav på att bli informerad innebär att forskaren ska informera 

deltagarna i studien om de inslag som kan tänkas påverka deras vilja till att delta i studien. 

Detta görs föredragsvis i ett informationsbrev som skickas ut till deltagarna innan studien. 

Informationsbrevet bör innefattas av information kring undersökningens syfte samt hur 

undersökningen i stora drag kommer att ske (Dalen 2007). Eventuella risker för obehag och 

skada ska informeras om, samt att allt deltagande är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas 

närhelst personen önskar utan att behöva ange orsak. I informationsbrevet bör det också 

framgå vad studiens syfte är, när och vart forskningen kommer att publiceras samt att de 

uppgifter som samlas in inte kommer att användas i annat syfte än för forskningen 

(Vetenskapsrådet 2011). Vårt informationsbrev bifogas i bilaga 1. Vidare ser vi till kravet på 

samtycke där forskaren ska inhämta samtycke från undersökningsdeltagaren. Ett frivilligt 
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samtycke innebär att intervjupersonen samtycker till deltagande i studien utan yttre 

påtryckningar eller med begränsningar för den personliga handlingsfriheten. Ett samtycke ska 

inhämtas på förhand och intervjupersonen ska få ta del av all information som kan tänkas 

påverka hens deltagande. Intervjupersonen ska ha rätt att bestämma på vilka villkor hen deltar 

i studien och hen har alltid rätt att avbryta sitt deltagande utan negativa följder (Dalen 2007). 

Uppgifter om deltagarna i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet enligt 

kravet på konfidentialitet. Uppgifter kring individer skall antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt att individen inte kan identifieras av utomstående, framför allt uppgifter 

kring individen som kan uppfattas vara etiskt känsliga (ibid). 

 

Ansvaret för alla de etiska övervägandena ligger hos projektledaren och/eller forskaren. 

Genomgående i denna studie har de forskningsetiska aspekterna varit i åtanke. Kravet på att 

bli informerad samt kravet på samtycke berördes redan inledningsvis i studien då det 

skickades ut ett informationsbrev till de tilltänkta deltagarna. Informationsbrevet berörde de 

väsentliga etiska aspekterna (se bilaga 1). Vidare hade vi kravet på konfidentialitet i åtanke 

när bearbetningen av materialet skedde. Det värnades om intervjupersonernas konfidentialitet 

genom att utelämna all information från rapporten som skulle kunna göra att det går att ta reda 

på deras identiteter. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras vårt insamlade intervjumaterial samt en analys av materialet. Vi 

inleder med en presentation av det studerade omställningsprogrammet. Därefter presenterar 

vi våra intervjupersoner och resultatet av vår empiri. Empirin är uppdelad i två delar där 

varje del följs av en analys baserad på tidigare presenterade teorier om lärande integrerade 

med teorierna om känsloupplevelser.    

 

4.1 Presentation av omställningsprogrammet 

Denna presentation bygger på information vi har fått från intervjun med vår kontaktperson. 

Leverantören av det studerade omställningsprogrammet ger stöd till tjänstemän i den privata 

sektorn som har blivit av med arbetet på grund av arbetsbrist. Stödet består av personlig 

rådgivning, ett webbverktyg, gruppaktiviteter såsom kurser och seminarium, samt avgångs-

ersättning. Statistiken visar att nio av tio aktivt jobbsökande klienter får nytt jobb eller startar 

eget företag inom cirka sju månader. Företag som är anslutna till denna leverantör ger sina 

anställda möjlighet att ansöka om omställningsstöd om en uppsägning behöver äga rum.  

 

En person som ansöker om omställningsstöd får en personlig rådgivare som denne träffar 

tidigt i processen. Vår kontaktperson är rådgivare och hen beskriver att en rådgivare ska vara 

lite av en visionär, ge handlingskraft och entusiasmera. Möjligheter ska lyftas fram snarare än 

hinder och det är viktigt att vara lyhörd. De flesta rådgivare hos leverantören har erfarenhet av 

HR-arbete av någon form. Leverantören ger inte bara stöd till anställda utan också till 

arbetsgivare, allt för att en omställningsprocess ska fungera så smidigt och bra som möjligt för 

alla parter. Vår kontaktperson berättar att hen märker skillnad i attityder hos personer som 

blivit uppsagda utan egentligen förvarning jämfört med de som har fått förvarning. Har 

uppsägningen varit ”dåligt genomförd” märks detta ofta som en bitterhet hos den uppsagda 

och det kan ta längre tid innan personen kommer igång med att söka jobb. En annan faktor 

som enligt vår kontaktperson kan leda till en längre process är om den uppsagda fått ett långt 

avgångsvederlag. Hen förklarar att det då ofta saknas motivation att sätta igång direkt, men att 

det är viktigt att just hålla sig sysselsatt för att inte tappa självförtroendet. Ett förslag är att 

utöver jobbsökandet också läsa en kurs, sätta upp träningsmål eller dylikt för att klienterna ska 

”hålla sig varma”. 

 

Få känner sedan tidigare till möjligheten till omställningsstöd, berättar vår kontaktperson, men 

hen menar också att de har ett marknadsmässigt gott rykte. En kontakt med dem ses som 

positivt, i jämförelse med Arbetsförmedlingen som har ett negativt rykte. Vid ett första möte 

är ett mål att ta reda på i vilken fas klienten är i vad vår kontaktperson kallar stresskurvan. Om 

klienten befinner sig i en fas av förnekelse kan det krävas mer jobb innan personen kommer 

att sätta igång med jobbsökande. Rådgivaren beskriver även vid detta första möte 

omställningsprocessen för klienten, och vad de kan erbjuda i form av ekonomiskt stöd, 

personligt stöd samt kurser och seminarium. De sätter även igång med att kolla igenom CV 

och personligt brev då detta är något många vill ha hjälp med. Förutom mötena med en 

personlig rådgivare, erbjuder denna leverantör ett antal kurser och seminarium. Vår 
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kontaktperson menar att det är mycket positivt att klienterna kan lära av varandra och att det 

är en stor anledning till att de anordnar gruppaktiviteter, hen beskriver att ”vi är inte 

experterna, vi är kuggen”. Förutom det personliga mötet med rådgivaren erbjuds följande 

aktiviteter, kurser och seminarier: 

 

- Personlighetstest; Myers Briggs Type Indicator, MBTI 

- CV-seminarium 

- Intervjuträningar 

- Rekryterare för en dag 

- Presentera dig själv på 3 minuter 

- Kompetensinventering 

- LinkedIn-seminarium 

- Starta eget-kurser 

- Motivationsseminarium 

 

Dessa kurser är delar av programmet, och klienten väljer i samråd med sin rådgivare vilka av 

kurserna och momentet som är lämpliga för just den klienten. Av våra intervjupersoner har 

alltså inte samtliga gått samtliga kurser, utan de har fått välja själva vilka moment de velat 

delta i. Vår kontaktperson anser att de personliga mötena kan vara det som ger allra mest, mer 

än vad man som rådgivare kanske förstår. Mycket handlar om att bli sedd, att någon i det här 

samhället ser en och lyssnar på en. Bara att reflektera högt med någon, och att ha någon att 

bolla med, leder till värdefulla insikter.   

4.2 Arbetsbefriad, arbetslös eller arbetssökande? 

Våra intervjupersoner har haft blandade åsikter om ordvalen för deras situation. Flera har 

uttryckt att de tycker att arbetslös har en väldigt negativ klang och vissa blir frustrerade över 

att bli kallade arbetslösa när de egentligen är arbetsbefriade. Vi har utifrån 

intervjupersonernas beskrivningar valt att använda begreppen såsom följer: 

- Arbetsbefriad är du då du fortfarande är anställd i teorin men inte är kvar på 

arbetsplatsen i praktiken. Alltså under tiden då du har betald uppsägningstid. 

- Arbetslös är du då uppsägningstiden har gått ut, då du kanske får bidrag från 

arbetsförmedlingen; a-kassa, eller från facket; inkomstförsäkring. Eftersom ordet kan 

ha en negativ laddning valde vi att undvika det under intervjuerna, även om vissa av 

intervjupersonerna själva använde ordet. Vi använde oss främst av ordet… 

- … Arbetssökande, vilket du kan vara samtidigt som du är antingen arbetsbefriad eller 

arbetslös. Det innebär helt enkelt att du aktivt är på jakt efter ett nytt jobb. 

4.3 Presentation av Intervjupersonerna 

Intervjupersonernas namn är kodade till könsneutrala namn och de kommer att benämnas med 

“hen” för att med största möjliga mån bibehålla deras konfidentialitet. 
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Rådgivaren  

Rådgivaren var vår kontaktperson och har bidragit med ovanstående information om 

omställningsprogrammet. Hen har även förmedlat kontakten med följande intervjupersoner 

som hen är rådgivare för.  

 

Intervjuperson 1 - Alex 

Alex är 40 år gammal och har studerat på universitet i sammanlagt sex år vilket har gett en 

magisterexamen inom humaniora. På sin senaste arbetsplats var hen produktionsledare inom 

yrkesområdet logistik. Hen var där i 13 år och valde själv att lämna arbetsplatsen och gå in i 

omställningsprogramet då hens föregående arbetsplats genomgick en organisationsförändring. 

I mars 2013 gick Alex in i programmet och var arbetsbefriad fram till augusti 2013. Hen har 

därmed varit i processen i 14 månader och är nu arbetssökande/arbetslös. 

 

Intervjuperson 2 - Bo 

Bo är 48 år gammal och har en civilekonomexamen. På sin senaste arbetsplats var hen 

business controller och hen hade varit där i 13 år då hen blev uppsagd på grund av arbetsbrist. 

Bo har varit i omställningsprocessen i två månader och har när vi pratar med hen bara några 

dagar kvar tills hen börjar på en ny arbetsplats. Bo är alltså arbetsbefriad/nyanställd.  

 

Intervjuperson 3 - Charlie 

Charlie är 48 år och har en oavslutad eftergymnasial utbildning på förvaltningslinjen. Hen har 

arbetat som IT-projektledare inom logistikbranschen och var på sin senaste arbetsplats i två år 

innan hen blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Charlie var i omställningsprogrammet i 9 

månader innan hen blev anställd på ett nytt företag där hen nu har varit i en och en halv 

månad. Charlie är därmed nyanställd. 

 

Intervjuperson 4 - Deniz 

Deniz är 60 år gammal och har en fyraårig teknisk gymnasial utbildning. Hen var på sin 

tidigare arbetsplats account manager inom IT- och telekombranschen, där hade hen varit i nio 

år. Deniz har varit i omställningsprogrammet i totalt sex månader där hen har varit arbetslös 

de två senaste månaderna och dessförinnan arbetsbefriad. Hen har då vi träffades ett ännu ej 

påskrivet jobberbjudande och är därmed arbetssökande/arbetslös.  

 

Intervjuperson 5 - Eli 

Eli är 37 år gammal och har en treårig gymnasial utbildning på handelslinjen och har även 

slutfört en utbildning för att få taxilicens. Hen arbetade senast med inköp inom 

byggbranschen och hade varit på samma arbetsplats i 18 år. I maj 2013 blev hen uppsagd på 

grund av arbetsbrist och hade därefter avgångsvederlag fram till februari 2014. Eli har alltså 

varit i programmet i cirka 12 månader och är nu arbetssökande/arbetslös.    

 

Intervjuperson 6 - Frankie  

Frankie är 39 år gammal och har en fyraårig teknisk gymnasial utbildning inriktad mot 

matematik. Hen var tre år på sin senaste arbetsplats där hen arbetade som konstruktör av nya 

produkter inom byggbranschen. Hen har tidigare varit i kontakt med samma leverantör av 
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omställningsprogram innan hen fick det senaste jobbet. Frankie var i två månader 

arbetsbefriad och har nu sammanlagt varit i programmet i sju månader. Hen är nu 

arbetssökande/arbetslös, men är i slutskedet av en rekryteringsprocess som verkar lovande.    

 

4.4 Presentation av insamlat intervjumaterial 

Här presenteras det material som har framkommit ur våra intervjuer med intervjupersonerna, 

uppdelat i de moment som ingår i omställningsprogrammet som första huvudrubrik och det 

känslomässiga runtom en omställningsprocess som andra huvudrubrik. Efter varje huvud-

rubrik följer en analys. 

4.4.1 Intervjupersonernas upplevelser av omställningsprogrammets olika delar 

En sammanställning av intervjupersonernas upplevelser kring olika moment som ingår i 

omställningsprogrammet. De moment som presenteras är utvalda utefter relevans för vår 

analys kombinerat med hur pass omfattande intervjupersonerna har beskrivit momenten.  

Personlig rådgivning  

Samtliga intervjupersoner menar att det första personliga mötet med rådgivaren handlade om 

att bekanta sig med varandra, förmedla sina förväntningar och få information om vilket 

omställningsstöd som fanns att tillgå. Charlie berättar att rådgivaren även beskrev statistik 

som visar att det vanligtvis tar ett halvår upp till ett år att få jobb. 

 

Och det gjorde att man på något sätt, att man fick en känsla av att det är 

ingen panik, det är lugnt, du kommer att få jobb, enligt den statistik vi 

har och alla som kommer hit så har man ett jobb inom ett år. Man… ja 

jag gick nog därifrån med lite lättare steg.  

– Charlie 

För Charlie har omställningsstödet varit ovärderligt. Rådgivaren har kommit med goda råd, 

och så fort hen har tvivlat på sig själv har rådgivaren varit tillgänglig för motivation. Även 

Frankie berättar att mötena med rådgivaren har gett positiv energi och inspiration till extra 

ansträngning i jobbsökandet. Både Alex och Eli har funderat mycket på vad de vill göra och 

där har rådgivaren varit tillhjälplig. Eli beskriver att hen är inne på ett flertal olika spår och 

behöver någon som kan: ”sparka mig i arslet och tala om åt vilket håll jag ska gå åt, om jag 

ska plugga eller söka jobb eller byta bransch…”. Alex berättar att kontakten med rådgivaren 

har avtagit med tiden då hen upplever att kontakten inte har lett till något konkret, exempelvis 

i form av jobbtips. Däremot kände hen mer hopp efter deras senaste möte då praktikplats hade 

diskuterats. Alex kunde önska att de hade diskuterat praktikplats tidigare. 

 

Bo berättar att hen upplever att rådgivaren har funnits där med både ”morot och piska” och 

sett till att klienterna har fått ”ändan ur vagnen” och sökt jobb. Det fanns alltid nya aktiviteter 

att gå på och rådgivaren såg snabbt behov hos klienterna. Vidare berättar Bo om det första 

mötet, där hen hade fått beskriva sina förväntningar: 
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Så jag, när han frågade mig vad jag behövde så sa jag att vad jag vet så 

har ju jag aldrig blivit anställd på rätt sätt. Asså, jag har varit på intervju 

men jag vet inte hur jag ska sälja mig själv, så jag har liksom fått jobb, 

men liksom bakvägen. Det har inte varit att jag har blivit vald. Förstår du 

vad jag menar? Så det behöver jag antagligen lära mig hur, hur man gör 

det. Och det har jag fått göra, och nu kan ja det.  

– Bo 

 

Personlighetstest 

Eli är den enda av våra intervjupersoner som har fått göra ett Personlighetstest via 

omställningsprogrammet. Testet gjordes med rådgivaren och Eli fick inledningsvis gissa 

vilket resultat hen skulle få, och gissningen visade sig stämma helt. Efter testet fick hen ett 

häfte där det stod hur personer med samma resultat ofta uppträder och hur de uppfattas av 

andra.  

…det är nog bra att känna till, och just få ett litet kvitto på hur man är 

också. Så vet man ju lite mer hur man ska bete sig i olika situationer, vad 

man ska tänka på. Ja, vid intervjuer och sådana saker, vilka sidor man 

ska visa lite extra kanske.  

– Eli 

 

Testet fungerade som en bekräftelse på Elis personlighetstyp, och hen berättar att hen 

tillsammans med sin partner hade roligt åt hur väl det stämde.  

 

Kompetensinventering 

Alex har varit på Kompetensinventeringen som hen förklarar var kul. I kursen ingå att man i 

förväg skickar ut enkäter till ett antal bekanta, såsom gamla arbetskollegor, som får svara på 

frågor om personens styrkor och kompetenser. Att få läsa deras kommentarer var något som 

Alex tyckte var väldigt kul. Hen berättar att det kanske inte kom så mycket överraskningar 

men att det var kul att läsa om saker andra tyckte att hen var bra på och att det var 

översvallande positivt.  

 

Det var jättekul! Men det var ju ingen överraskning. Det var ungefär lite 

så som jag hade bedömt mig själv så bedömde de mig fast ännu mer 

positivt.  

– Alex  

 

De fick sedan arbeta med resultaten av enkäterna och ta fram egenskaper och kunskaper hos 

sig själva. Därefter fick de utifrån det genomarbetade resultatet presentera sig själv, och de 

andra i gruppen fick kommentera vad de ansåg personen skulle jobba med och komma med 

förslag på framtida yrken. Det var roligt att lyssna på, berättar Alex, men förslagen var 

antingen självklara eller allt för långt ifrån det hen kände att hen ville göra.      

 

CV-skrivning 

Flera av intervjupersonerna hade inte skrivit CV tidigare och har därför uppskattat det stöd de 

fått via omställningsprogrammet. Det tillgängliga stödet bestod bland annat av ett CV-
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seminarium och av olika mallar på omställningsprogrammets hemsida. Även rådgivaren 

hjälpte till med att granska CV:t. Charlie beskriver att hen fick börja från grunden då hen först 

träffade rådgivaren och än en gång börja om då hen hade gått på CV-seminariet. Något som 

flera av intervjupersonerna har tagit till sig är hur viktigt CV:t är, detta exemplifieras av 

Deniz: 

 

Ja, CV:n är nog viktigare än vad jag trodde, att den anpassas till varje 

tjänst. […] det jag sen skickar in till ansökande ska vara anpassat till 

tjänsten och det kanske jag har slarvat med, att inte pilla på CV:t varenda 

gång… Men men, man lär sig.  

– Deniz  

 

Alex uttrycker att hen kan tycka att CV-seminariet kunde bli lite larvigt. Hen tycker att det 

finns ju mallar och alla har så olika erfarenheter, hen behöver inte någon som berättar hur det 

ska se ut. Alex har testat olika metoder för att förändra sitt CV, exempelvis uteslutit sin ålder 

för att se om detta gav annorlunda respons.  

 

Intervjuträning 

Vid Intervjuträningen bjuds tre rekryterare från olika rekryteringsföretag in och en grupp på 

cirka 12 klienter medverkar. De delas sedan in i tre grupper där varje person får träffa en 

rekryterare medan de andra i gruppen får lyssna och därefter komma med input. Därefter får 

klienten som blivit intervjuad personlig återkoppling från rekryteraren, där kommenterar 

rekryteraren även CV:t och det personliga brevet. Alla i gruppen blir intervjuade av olika 

rekryterare så att gruppen får höra tips från samtliga rekryterare. Vid detta kurstillfälle insåg 

Deniz ytterligare hur viktigt CV:t är för att bli kallad på intervju, då hen talade med en av 

rekryterarna: 

 

…mitt problem sa jag, det är ju, och jag blir lite frustrerad, det är att jag 

blir kallad till för få intervjuer. Ja men du ska veta att det är ett helvete sa 

hon. Ja men det spelar ingen roll sa jag, jag vill bli kallad… […] då fick 

jag, eh, från alla tre tjejerna sa dom så här att vi har så jävla mycket att 

göra så ibland läser vi inte de här personliga breven, nää, vi bara ögnar 

CV, och är det så att den stämmer, ja då läser vi brevet. Det var ju en sån 

där grej som att JAHA, men jag lägger ju ner massa krut på mina 

personliga brev […] och sen så frågade jag hur ska jag göra då. Då 

tyckte de att man skulle göra en sammanfattning på CV:t, det har jag 

aldrig haft. Mitt CV har ju vart en simpel uppräkning av alla meriter. 

Men ta nu och skriv, skriv brevet, du måste skriva ett brev, och sen när 

du har gjort det, brevet är max en sida, CV max två. Så tar du ur det här 

personliga brevet så tar du och gör en sammanfattning på varför du ska 

få det här jobbet och så lägger du det först i CV:t. Och så fick man ju 

göra om CV:t.  

– Deniz  

 

Intervjuträningen gav vidare bra feedback från flera olika personers aspekter. Dels de olika 

rekryterarna, dels de andra medverkande. Bo och Charlie menar båda att kursen var bra, men 



   

 30 

att de inte lärde sig mycket nytt. Bo hade vid kurstillfället redan varit på ett flertal intervjuer 

och visste därifrån hur det gick till. Rekryterarna på kursen kunde ge tips om vad du ska säga, 

vad du inte ska säga och hur du presenterar dig, men liksom fler av intervjupersonerna menar 

Bo att alla rekryterare tittar på olika saker, och att det inte går att ta till sig allas råd och 

åsikter. Bo påpekar att de andra medverkande kunde ge bra feedback om till exempel 

kroppsspråket vilket Charlie håller med om.  

 

…bara en sån sak att någon sitter och tittar på en, hur man, om man har 

några sånna där olat, att man kliar sig i håret eller hela tiden sitter och 

säger samma ord om och om igen, liksom liksom liksom, eller nått sånt 

där, då kommer det upp för annars när man går på en intervju så, då sitter 

man ju där och så går man därifrån och så har man ingen aning om vad 

rekryteraren tyckte. Själv är man i nått sorts töcken, man vet knappt vad 

man har sagt för nånting, gjorde jag ett bra intryck, dåligt intryck, man 

har ingen aning. Men här fick jag direkt feedback, och inte bara ur en 

rekryterares ögon utan också från de som satt bredvid och tittade.  

– Charlie  

 

Eli var aldrig på kursen Intervjuträning men har använt sig av omställningsprogrammets 

webbsida och det stöd som finns där. Hen berättar att hen där har genomfört intervjuträning 

som uppvärmning innan skarpintervju. Träningen på webbsidan innebar att Eli fick skriva ner 

svar på vanligt förekommande intervjufrågor, för att sedan läsa upp dem högt för en inspelad 

person som ställde samma frågor. Detta för att få en uppfattning om hur det kändes att svara 

på vanliga frågor. Möjligheten att i förväg kunna tänka ut svaren innebar att Eli kände sig 

tryggare under den riktiga intervjun:  

 

…det var just det här att tänka ut svaren. Så att när jag sen satt på den 

skarpa intervjun och den frågan faktiskt kom, då hade jag svaret, då 

behövde jag inte sitta där och bara oj.. vad förväntar han sig nu, vad ska 

jag säga. Utan då hade jag redan tänkt ut att ja men det är såhär jag vill 

svara. Så då gick jag ifrån den intervjun och jag kände att det här gjorde 

jag så bra jag kunde. Nu har jag gjort vad jag kan.  

– Eli  

 

Rekryterare för en dag 

En annan uppskattad kurs var Rekryterare för en dag vilken innebar att de som medverkade 

själva fick agera rekryterare. De fick inledningsvis ta del av en annons som eftersökte en 

säljare i en sportbutik och de fick därefter se fyra ansökningar till tjänsten. De 

intervjupersoner som har medverkat i kursen förklarar att de först enskilt fick rangordna 

ansökningarna utefter den beskrivna tjänsten, därefter diskutera fram en gemensam 

rangordning i gruppen. De tre högst rangordande blev ”kallade på intervju”, vilket innebar att 

det visades inspelade intervjuer. De fick även se intervjun med personen som de hade valt 

bort. I Deniz grupp blev de förvånade över hur stor skillnad det var på ansökan och intervju: 
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Den här jävla tjejen som inte ens skulle få komma på intervju var bäst 

då, de flesta tyckte det då ja, inte jag dock. Och den här killen som var 

bäst i brevet han åkte ut direkt då för han var inte nå bra, och då fick man 

ju också en jäkla tankeställare för att se till nu att brevet är bra också så 

att man får komma på intervju och sen får du ju lobba dig fram på 

intervjun sen.  

– Deniz  

  

Även Alex framhåller att det var intressant att se hur annorlunda rangordningen blev efter att 

ha fått se intervjuerna: 

 

För det skrivna och det talade är ju inte lika och sen är det också hur man 

uppfattar en människa med minspel, gester, ja jag vet jag pratar väldigt 

mycket med händerna, intryck liksom om de verkar positiva eller hur de 

sitter, kroppsspråk…  

– Alex  

 

Vi frågade om det var något speciellt Alex tog till sig när det gäller vad hen skulle göra eller 

inte under en intervju. Hen svarade att det var det inte, hen vet redan vad hen gör för fel; blir 

oftast för nervös, “pladdrar” för mycket och har grov prestationsångest. Eftersom hen redan är 

medveten om detta ser hen inte heller någon anledning till att gå på Intervjuträningen. Alex 

berättar att hen kan rekommendera kursen Rekryterare för en dag då den gav en känsla av att 

”det är inte bara mig det är fel på”, det är väldigt osannolikt att varje inskickad ansökan leder 

till intervju, det är inte statistiskt korrekt. Det kändes betryggande att veta att det inte behöver 

vara den som ansöker som skriver dåliga ansökningar, utan att det är subjektivt för den som 

tar emot ansökningarna. Hen berättar vidare att det är just därför hen tycker att CV-kurser inte 

ger någonting. 

 

LinkedIn  

Våra intervjupersoner har blandade åsikter om det LinkedIn-Seminarium som 

omställningsprogrammet erbjuder, och vikten av en LinkedIn-profil. För Frankie var 

LinkedIn-Seminariet den första aktiviteten som hen medverkade i. Hen tyckte att seminariet 

var stimulerande och sporrande, och gav en insikt i hur viktigt sociala medier är när det gäller 

att söka jobb. I efterhand upplever dock Frankie att det är den mer traditionella metoden med 

ansökningar som har fungerat:  

 

…man blir hittad i högen och inte det här att man blir sorterad via 

sökord. I slutändan har det fallit lite tillbaka det här med LinkedIn, det 

var inte lika skarpt som de sa. Det sägs att 10 % kommer utifrån och 

resten förmedlas via kontakter. De säger att det är ett lotteri att få komma 

på intervju sådär, men det har varit ett bra lotteri tycker jag. 

– Frankie  

 

Alex var redan från början tveksam till LinkedIn då hen har svårt att förstå fördelarna med 

verktyget. Rekryteringsföretagen har egna databanker där hen har registrerat sig, och att 
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rekryterare då skulle söka genom LinkedIn istället för sina egna databanker gör Alex 

fundersam. Trots detta medverkade Alex vid LinkedIn-Seminariet. 

 

Även om man säger att rekryterade tittar på LinkedIn så tror inte jag på 

det… eller så gör de det och så är det därför jag inte får nått jobb, jag vet 

inte. Men ja, den var alltså… ja ska inte säga att den var dålig, det 

seminariet. Men det hjälpte inte mig tillräckligt… jag tror att jag skulle 

behöva hjälp sådär att någon sitter bredvid mig och hjälper mig att skapa 

en bra LinkedIn-profil. Om det nu är så viktigt som både 

Arbetsförmedlingen och rekryterare säger då kanske man skulle få hjälp 

med det… 

 –Alex  

Bo tycker liknande Alex att personen som höll LinkedIn-seminariet inte var speciellt ”hands 

on”, utan mer abstrakt. Hen upplevde att det fanns önskemål från de övriga deltagarna om att 

det skulle vara mer ”hands on”, även om hen själv tyckte att det låg i nivå med hens intresse.  

Eli och Deniz har även de en mer positiv inställning till LinkedIn och seminariet. För Eli gav 

seminariet en tankeställare om hur stort kontaktnät man faktiskt har. Deniz menar att 

seminariet gav en insikt i ”hur aktiv man måste vara där för att liksom leva”. Hen berättar 

vidare att det kändes bra att personen som höll i seminariet var rekryterare och kunde förklara 

hur en LinkedIn-profil ser ut ur en rekryterares ögon.  

 

Samspel med andra klienter 

Vi har frågat samtliga intervjupersoner om de har pratat eller umgåtts något med andra 

deltagare i omställningsprogrammet. Eli berättar att det är intressant att veta hur andra har 

upplevt saker och ting och vad som har hänt dem, men att hen inte har haft något direkt 

utbyte. Alex berättade att hen pratade med andra under Kompetensinventeringen, där de 

främst utbytte främst erfarenheter. Det var inte inriktat på att ”åh nu ska vi nätverka”. Charlie 

uttrycker en viss förvåning över hur otroligt bra stämning det varit under alla aktiviteter. Alla 

har varit entusiastiska och nyfikna, speciellt på Intervjuträningen där det var intressant att få 

se de andras ansökningar och intervjuer. Vid detta tillfälle upplevde Charlie att alla tog vara 

på vad de kunde lära sig av varandra. Frankie påpekar vidare att det är lätt att få kontakt och 

nätverka med personer som är i samma situation. Omställningsprogrammet bidrar även med 

en atmosfär där det är enkelt att prata med de andra klienterna. De främsta samtalsämnena är 

situationen i sig, vad man jobbat med och vad det finns för jobb, men även privata grejer, 

berättar Frankie.  

Analys av intervjupersonernas upplevelser av omställningsprogrammets olika delar 

Det insamlade intervjumaterialet analyseras här med hjälp av de teorier som presenterats 

under teoriavsnittet, vilka behandlar vuxnas lärande och livslångt lärande samt känslo-

mässiga aspekter. Det faktum att en omställningsprocess inkluderar tillfällen att lära nytt 

samtidigt som det är en ytterst känslomässigt att bli uppsagd, gör att våra teorier blir beroende 

av varandra.  
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I de personliga mötena med rådgivaren presenterar denne en lärsituation, omställnings-

processen, och hjälper klienten att få en positiv inställning till att ta till sig situationen. 

Rådgivaren undviker genom detta ett non-learning med rejection (Jarvis 2003) genom att få 

klienten att vilja lära. Om klienten inte får stöd och uppmuntran finns en risk att denne tror sig 

ha nog med verktyg från innan, och därmed avvisar situationen trots att ett tillfälle att lära nytt 

uppstår. Skolverket (1999) skriver i sin rapport att den enskilda individens förhållningssätt till 

sitt eget behov av vidarelärande är avgörande för det livslånga lärandet. Individens eget 

ansvar är i fokus, men samhället bör förse individen med lärtillfällen, vilket är vad 

omställningsprogram gör. 

 

Vidare knyter vi Antonovskys (1991) KASAM-begrepp och däri begriplighet, till mötena 

med rådgivaren. Begriplighet innebär i viken grad en individ upplever inre och yttre stimuli 

som förnuftsmässigt gripbara, vilket är något som rådgivaren har hjälpt klienterna med. 

Charlies begriplighet höjdes då hen fick informationen om att det inte är någon panik, utan att 

det skulle komma att ta ett halvår upp mot ett år innan hen får jobb. Hen är i en svår situation 

men upplever att hen kan greppa situationen. Alex visar tecken på att inte förstå situationen, 

en låg begriplighet, då hen i efterhand inte ser de personliga mötena som speciellt givande 

eftersom de inte har gett något konkret i form av ett nytt jobb. Ju mer hen söker jobb utan 

resultat desto lägre blir hens begriplighet. Alex förstår inte vad hen gör för fel och tycker sig 

ha testat allt.  

 

Alex reflekterar i allmänhet mycket över sina handlingar och vad hen har gjort och inte gjort 

samt kan göra för att förändra sin situation. Hen ägnar sig alltså åt en typ av reflective 

learning (Jarvis 2003) men tycks inte komma ut förändrad ur reflektionerna. Hen är även 

ganska negativ till att lära sig om nya saker såsom LinkedIn. Här finns tendenser till rejection 

och non-learning. Trots en känsla av att det inte var viktigt har hen ändå gått på kursen, 

därmed finns även tendenser till non-consideration, alltså att Alex inte ser det viktiga i 

LinkedIn och ser därför inte seminariet som en lärsituation. Hen uttrycker att hen saknade mer 

praktisk kunskap, hur man gör en profil, men att seminariet var mer abstrakt. Hen saknade 

alltså ett tillfälle till action learning, lära genom att göra och reflektera över vad man gör. 

Alex önskar lära sig mer know how medan fokusen låg mer åt know what (Granberg 2009). 

Bo gillade, till skillnad från Alex, detta med seminariet. Hen säger att hen trodde att det fanns 

önskemål om att seminarieledaren var mer hands on, men att det abstrakta var en bra nivå för 

hen. De hade alltså olika tankar om vilket typ av lärande de önskade. 

 

Personlighetstestet har hjälp Eli med förståelse om sig själv och hur hen kan använda den 

förståelsen till hur hen ska agera i olika situationer. Hen fick möjligheten att reflektera över 

sig själv och sina egenskaper, även tillsammans med sin partner. Jarvis (2003,2004) skriver 

om reflective learning och däribland contemplation, att man blir upptagen i sina tankar. Eli 

har försetts med material som hen funderar mycket över, även tillsammans med sin partner. 

Liknande skriver Jarvis (2003,2004) att contemplation kan ske både enskilt och i grupp. Dock 

bygger reflekterandet på personlighetstestet som en erfarenhet, därmed liknar det mer 

reflective-cognitive learning. Alex har gått Kompetensinventeringen och har liksom Eli fått en 

ökad förståelse för sig själv, sina egenskaper och kompetenser. Att få höra även från andra att 
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man är bra leder till ett ökat självförtroende och också en högre känsla av meningsfullhet, 

vilket leder till ett ökat KASAM (Antonovsky 1991). Alex uttrycker att det var kul och hen 

fick översvallande positiv feedback. Detta bör bidra till att hen får en känsla av att den typen 

av jobb hen söker utifrån vad hen är bra på, är meningsfullt också utifrån bekräftelse från före 

detta kolleger. 

 

Vid mötena med rådgivaren samt under CV-seminariet fick många av intervjupersonerna 

skriva ett CV för allra första gången. Det krävdes alltså först kunskap om fakta, vad ett CV 

bör innehålla. Kopplat till Jarvis (2003,2004) innebär detta memorization följt av non-

reflective learning. Klienterna får ren faktakunskap om innehållet i ett CV. Därefter fick de 

öva med hjälp av faktakunskapen för att uppnå ett know how eller skill learning. De fick alltså 

använda det de lärt sig i praktiken. 

 

När Bo pratar om Intervjuträningen säger hen att det inte gav något nytt i och med att hen 

redan gått på en hel del riktiga intervjuer. Hen tar därmed för givet att det hen kunde innan 

stämmer överens med hur världen ser ut, vilket inte ledde till någon förändring hos hen. Detta 

kallar Jarvis (2003,2004) för presumption. Vi kan också se att hen kan ha ägnat sig åt 

rejection, som i sin tur lett till antingen non-learning eller incidental self-learning. Vilket som 

är fallet beror på om hen kommit ut förändad eller inte ur situationen (Jarvis 2003,2004), 

vilket inte framgår ur hens berättelse. Vidare nämner Deniz att hen under Intervjuträningen 

lärde sig att rekryterare sällan läser det personliga brevet, och hen har därför lärt sig att lägga 

en kortare sammanfattning av det personliga brevet i början av CV:t. Här har ett reflective 

cognitive learning (Jarvis 2003,2004) skett, då hen har reflekterat över sina handlingar, 

tidigare ansökningar, och kommit fram till hur det faktiskt fungerar på arbetsmarknaden. 

Charlie säger att hen inte tog till sig jättemycket under Intervjuträningen men pratar ändå om 

hur det var bra med feedback. Vi kopplar detta till ett non-reflective learning där Charlie lär 

sig en färdighet, mer om hur hen ska bete sig under en intervjusituation när det gäller 

kroppspråk, men reflekterar inte över att det var något hen faktiskt lärde sig. Till skillnad från 

Deniz och Charlie har Eli inte gått på Intervjuträningen men har istället övat genom 

omställningsprogrammets webbsida. Hen har lärt sig en färdighet, non-reflektive skill 

learning (Jarvis 2003,2004). En färdighet kan endast läras genom övning, beskriver Cullberg 

(2006). Detta ses i relation till hur Alex berättar att hen tycker att intervjuövningar är onödiga 

då hen ändå redan vet vad hen gör för fel. Alex inställning leder till rejection och non-

learning. Hen inser inte att för att lära sig att inte göra det hen vet att hen gör fel, blir nervös 

och “pladdrar”, måste hen just öva. En färdighet, skill, kan endast läras genom att utföra 

någonting. 

 

Syftet med Rekryterare för en dag-kursen är att klienterna ska få en insikt i hur det är att 

rekrytera, och i och med det inse att det krävs både en bra ansökan och en bra intervju för att 

få ett jobb. Är ansökan bristfällig kommer man inte att få komma på intervju, och är intervjun 

bristfällig kommer man inte att bli vald. Lärandet som kursen syftar till är ett reflective 

learning (Jarvis 2003,2004) där klienterna får agera rekryterare i praktiken och därmed 

komma till insikt i hur en rekryterare kan tänkas resonera. Alltså en typ av action-learning där 

de lär sig i en handling de utför. Vidare innebar kursen en insikt i att man måste kunna 
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legitimera sin kunskap via sitt CV för att få komma på en intervju. Här ser vi till Billett (2010) 

som skriver om hur lärande som är uppkommet ur formella utbildningssammanhang 

prioriteras, och hur rekryteringsprocesser är begränsade till att fokusera på just formell 

utbildning framför den kunskap som kan komma fram i en intervjusituation. Vidare har 

kursen Rekryterare för en dag ingett begriplighet av situationen. Alex pratar om att hen inser 

att det inte är hen det är fel på när hen inte får komma på intervju, utan att det kan vara väldigt 

subjektivt för den som tar emot ansökningar. Alex KASAM (Antonovsky 1991) har ökat 

genom att hen förstår hur det går till när en rekryterare tar emot ansökningar. Detta är allmänt 

för alla deltagare i kursen. Kursen ger en förhöjd begriplighet av situationen då de får en 

insikt i hur det är att vara på “den andra sidan”.  

 

Flera av intervjupersonerna uttrycker att det har varit kul att prata med andra men att de inte 

riktigt har lärt sig något eller fått ut något. Samtidigt talar rådgivaren om att anledningen till 

att gruppaktiviteter anordnas är just för att klienterna kan lära av varandra. Det finns en 

möjlighet att ett non-reflective learning (Jarvis 2003,2004) sker i kontakten med andra 

medverkande. Intervjupersonerna ser det som att de bara småpratar om ytligheter men 

undermedvetet är det mycket möjligt att de tar till sig av vad de andra berättar om sin 

situation. Det bör också öka klienternas KASAM (Antonovsky 1991). Både genom 

hanterbarhet, då klienterna genom att pratat med andra får hjälpmedel att hantera situationen, 

och som begriplighet, då de får ökad kunskap om vad som kan tänkas ha hänt när andra 

personer hamnade i samma situation som de själva befinner sig i.  

4.4.2  Intervjupersonernas upplevelser av att vara arbetssökande 

Nedan följer intervjupersonernas upplevelser kring hur det är att vara arbetssökande, kring 

fördomar, förutfattade meningar och bemötandet från samhället. En översikt på vilka olika 

faser som intervjupersonerna går igenom efter en uppsägning och hur livet kan förändras.  

 

Att bli uppsagd 

Rådgivaren berättade att hen märker skillnad i attityder hos klienter beroende på hur 

uppsägningen har gått till, varför vi har frågat intervjupersonerna om deras uppsägning. Eli 

berättar att hens uppsägning kom ganska plötsligt, men att ett fackligt engagemang på 

arbetsplatsen gjorde att hen hade en viss insikt i att förändringar skulle ske. Den första 

perioden var Eli arbetsbefriad och fick gå hem med full lön. Detta inträffade lagom till 

sommaren och hen tyckte i början att det var ganska skönt, ett utmärkt tillfälle att umgås med 

familjen. 

 

Ja, så det kändes väldigt bra tyckte jag då, och då tänkte jag att det här 

med jobb det tar vi till hösten, det är inga problem. Sen i höstas eller 

vintras här då började jag ju ta tag i det då. Och då insåg jag att det var ju 

inte bara att få ett nytt jobb utan det var lite mera pyssel med det där. Jag 

hade väl tänkt att det ordnar sig ju alltid och det gör det ju också men... 

[…] …när jag räknar på det så är det ju lugnt ekonomiskt. Men det känns 

ju inte som en hållbar lösning, man har ju inte hur många dagar som 

helst. Plus att man ju faktiskt vill göra lite nytta också, det är ju svårt att 

känna glädjen att man gör nån nytta hemma bara. Man vill ju liksom 
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jobba på riktigt också. Så att det känns ju lite sådära halvjobbigt tycker 

jag då. Sen vet jag inte det sätter sig väl lite på humöret också, jag tycker 

jag har blivit mera lättretad och man har lite sämre tålamod och sådär.  

– Eli  

 

Även Frankie hade en viss insikt i att det inte gick bra för företaget vilket gjorde att hen inte 

blev alltför chockad när beskedet om uppsägning kom. Överlag uttrycker Frankie en positiv 

sinnesstämning och beskriver den senaste perioden som arbetssökande som rolig och positiv. 

Hen ser det som en möjlighet att få lära sig nya saker, träffa nya människor och inte minst så 

uttrycker hen en glädje i att få gå på anställningsintervjuer och omställningsprogrammets 

kurser. Frankie menar att tiden i omställningen har gett mycket personlig utveckling. Hen har 

blivit mer självsäker, och pratar om säljaruppgiften. Hen upplever att hen vågar mer och tar 

för sig mer, vilket har hjälpt hen att sälja sig själv under intervjuer.  

 

När det skulle ske organisationsförändringar på Alex före detta arbetsplats erbjöds 

möjligheten att söka uppsägning och omställningsstöd, vilket Alex valde att göra. Det har 

dock visat sig i efterhand att arbetsplatsen inte hade behövt säga upp så pass mycket personal, 

berättar Alex. Hen är vid intervjutillfället arbetslös och berättar om frustrationen över att själv 

ha valt den situationen. 

 

Så hela det här med att så många fick omställning då när jag fick det har 

ju bara gått åt pipsvängen. Så att lite skadeglad är jag samtidigt som att 

jag tänker hur fan tänkte jag... ja jag kan ångra mitt beslut lite för att det 

var ju ingen som tvingade mig, jag gjorde det ju aktivt själv. Men det har 

också med att göra med att jag inte har nått jobb, hade jag haft ett jobb 

nu så hade jag inte tänkt så. Och det vet jag ju också, det är samma här 

man måste va lite självkritisk och förstå varför man tänker på vissa 

saker. Och som att man har fått dåligt självförtroende jamen det är inte så 

konstigt jag har sökt kanske 200 jobb för att jag har sökt jobb under ett år 

och jag har varit på 5 intervjuer. […] Samtidigt så tror jag ju att nån gång 

måste jag ju få nått jobb.  

– Alex  

 

Alex berättar även om saknaden av det sociala hen fick från arbetsplatsen och insikten i hur 

viktigt det är med den sociala stimulans man får i arbetet till vardags. 

 

Man inser att det är... nu kan jag inte formulera mig… att ha ett socialt 

umgänge och ha ett arbete, socialt arbete menar jag då att bara ha 

arbetskamrater, jag har ju liksom kompisar och så men det är inte det jag 

pratar om nu utan det är det sociala med att ha ett jobb. Det är väldigt 

väldigt viktigt som man kanske inte riktigt förstår förrän man inte har 

det, hur stor del det ändå är liksom och… […] Och jag saknar mina 

jobbarkompisar jättejätte-jättemycket! Så mycket att jag kanske inte 

trodde innan att jag skulle göra.  

– Alex  
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Bo berättar att hen har valt att se tiden som arbetssökande som ett projekt för att inte bli för 

nedstämd av situationen.  Vidare berättar Bo att hen har en allmänt positiv inställning till livet 

och därmed också i denna situation.  

 

Men situationen i sig är ju, den är ju naken sanning, du har blivit 

uppsagd.. Du måste ha ett nytt jobb. […] Du får hacka i dig det eller så 

får du bli arbetslös. Så jag bestämde mig för att jag, jag måste ju anta 

utmaningen, så vad jag gjorde var att jag gjorde det till ett projekt. Jag 

gillar ju projekt. […] Jag bestämde mig för att jag är projektledare och eh 

jag, och syftet med det är att jag ska ha ett intressant jobb. […] Istället 

för att så här åh, jag har hamnat i det här liksom, jag är ett offer liksom 

utan mer så här att nej men okej, nu är jag i det här, jag får acceptera det 

och nu gör jag ett projekt och vanligtvis eftersom att jag brukar leda 

projekt så vet jag att jag brukar lyckas med det.  

– Bo  

 

Bo förklarar att situationen ibland har gjort hen utmattad och ledsen samtidigt som hen inser 

att det är en del av processen. Bo talar även om känslan av att inte bli vald, att inte bli vald 

först eller att bli bortvald i jobbsökande. Bo har fått en anställning vid tidpunkten för samtalet 

och hen berättar att hen nu har lärt sig att hen kan bli vald, men också att det är upp till en 

själv, att det är man själv som bestämmer, att man ska ta tag i sin egen situation. 

 

Omvärldens bemötande 

Samtliga intervjupersoner nämner i frågan om omgivningens bemötande Arbetsförmedlingen 

och deras arbete. Intervjupersonerna förklarar upplevelsen av dem som negativ och samtliga, 

oberoende av varandra, beskriver Arbetsförmedlingen som en kontrollmyndighet snarare än 

en förmedling eller stödenhet för de arbetslösa. Alex är den av intervjupersonerna som pratar 

mest om Arbetsförmedlingen och beskriver hur hen upplever deras bemötande som 

nedvärderande. 

 

Och så senaste gången jag har gått från arbetsförmedlingar har jag 

faktisk varit på relativt bra humör men de första gångerna, jag höll ju å 

att spricka så förbannad jag var. För de är så… de nedvärderar 

människor, de pratar till en som att man skulle vara helt koko. Eller att 

man skulle va liksom IQ-befriad, jag vet inte… […] Vi är inte dumma 

för att vi är arbetslösa. Liksom nä… de har ett väldigt konstigt 

bemötande där.  

– Alex  

 

Omgivningen i form av familj, vänner och bekanta, har av vissa av intervjupersonerna 

upplevts som okunnig och oförstående. Bo talar om hur hen tycker att ord är ett viktigt 

verktyg och hur de kan ha olika laddning.  

 

Men när det gäller andra då, då får man hjälpa dem. För att en del blir ju 

så här OJ, har du blivit uppsagd, åh stackars dig och liksom så här… […] 

där är det ju mer liksom att de inte fattar skillnaden liksom och lätt börjar 
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tala: ja men då är du arbetslös. Och det är väldigt stor skillnad faktiskt så 

att eh […] det är väl det som har varit svårast och man inte kanske inte 

velat prata så mycket om det i onödan utan försökt att hålla på det här att 

nej men jag har ju jobb. […] Jag är bara arbetsbefriad. Jag har tid att 

liksom jaa… […] Det är mer de som inte känner till, de som är okunniga. 

Och som kanske inte fattar heller, har man inte varit arbetslös så kanske 

man inte fattar skillnaden hur man liksom känner sig beroende på hur 

man talar om det helt enkelt.  

– Bo  

 

Bo har inte velat prata med vänner om uppsägningen då de inte riktigt förstår och ser det på 

samma sätt och hen berättar vidare att det största stödet har hen fått från sin tro och inte från 

omgivningen. Liksom Bo beskriver även Frankie hur viktigt det är att rätt ord används under 

denna period. Ordet arbetslös har fel laddning och även Frankie säger att man ju faktiskt är 

arbetssökande. Båda intervjupersonerna menar att arbetssökandet är en del av en process mot 

en ny anställning och att det kan upplevas som dömande när ordet arbetslös används. Utöver 

hur ordet arbetslös används tycker Frankie inte att bemötandet från vänner och familj har 

förändrats:  

 

Det är väl klart att folk tycker att det är synd att jag blivit av med jobbet. 

Men inte så att folk går undan och att man faller ner i nån form av status. 

[…] Man har inte blivit nått offer.  

– Frankie  

 

Eli upplever det som att hen har ett bra stöd från sina vänner och bekanta. Hen berättar om 

vänner som hjälpt hen att hålla ögonen öppna efter möjligheter, samtidigt som hen upplever 

att de också haft en coachande roll i situationen. Charlie upplever att hens omgivning inte 

reagerade på något speciellt sätt under tiden hen var arbetslös, men att de i efterhand nu när 

Charlie har fått jobb har sagt att de har varit lite oroliga.  

 

Nu då när jag har fått jobb, då kommer ju lite såhära: ja du var ju så 

länge och vad skönt att du har liksom fått nu. Så förmodligen så har de ju 

gått och funderat och tänkt en massa men inte egentligen frågat mig.  

– Charlie  

 

Att tänka i nya banor 

Intervjupersonerna har alla i och med omställningen fått möjlighet att fundera över om de vill 

fortsätta med liknande arbete eller om de vill byta spår, börja studera eller starta eget. Flera av 

intervjupersonerna har upplevt perioden i omställningsprocessen som nyttig och utvecklande, 

ett exempel är Bo:  

 

Jag har ju gått från att liksom, inte vara intresserad av att ta mig ur min 

bekvämlighetszon, för det har jag tänkt att jag borde göra men jag har 

inte velat göra det innan. Så jag har ju liksom insett att jag måste ta mig 

ur den, och sen att jag då… Äh, har liksom tagit mig upp och sagt att nej 

men det är jag som bestämmer, inte tvärt om.  Och dessutom har jag 
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liksom nu lärt mig att jag kan bli vald. Jag kan sälja mig själv. Så att, ja. 

Så att det känns bra.  

– Bo  

 

Bo berättar att hen redan inledningsvis tänkte brett i sitt jobbsökande. Bo hade tankar kring att 

delvis lägga om riktning i sitt yrkesliv och söka mer projektledarjobb, men hen kände sig 

också begränsad då det oftast finns utbildningskrav för de tjänsterna. Bo har vid flera tillfällen 

fått höra av kollegor att hen borde vara projektledare och tycker själv sig passa för den 

arbetsformen. Bo har sökt ett antal projektledarjobb men ändå inte riktigt känt att hen hittat 

rätt. Efter ett tag insåg hen att det är utvecklingsprojekt hen brinner för och processen kring att 

utveckla och komma fram till saker. Även för Eli har uppsägningen och omställningen 

bidragit till att hen har tvingats ur sin trygghetszon och fått fundera över vad hen vill göra:  

 

…men jag är väl en ganska trygghetsmänniska kan man väl säga. Så 

hade jag inte blivit uppsagd så hade jag nog förmodligen jobbat kvar tills 

jag hade blivit pensionär. Men jag har ändå känt de senaste åren att äh, 

jag vill göra någonting annat också. […] Jag är inne på rätt många olika 

spår och jag känner att nån måste sparka mig i arslet och tala om åt vilket 

håll jag ska gå åt. 

– Eli  

 

Eli beskriver sin situation som ”världens läge ”att söka andra jobb och att prova på någonting 

nytt. Hen har flera gånger fått höra av sina vänner att de tycker att hen har gjort sitt på kontor, 

att hen är en praktisk person som kanske borde prova på ett lite mer praktiskt jobb med 

möjlighet att röra på sig. Eli har även funderat på att fördjupa sig inom inköpsområdet vilket 

hen jobbade med innan uppsägningen, och eventuellt gå någon utbildning inom det. Eli har 

också en plan B som hen finner trygghet i. Hen tog för några år sedan taxikörkort men har 

ännu inte provat på att köra taxi som jobb. 

 

Likt Eli har Alex svårt att komma fram till vad hen vill göra och söker många olika slags jobb. 

Alex hade inledningsvis också en plan att plugga vidare inom personalvetenskap vilket hen 

tycker är intressant. Det föll dock på att hen inte kom in på den kurs hen ville gå på grund av 

antagningsgränsen. Hen sökte kurser under tiden hen hade avgångsvederlag från sin tidigare 

arbetsplats, men nu när det är slut har hen inte möjlighet att få bidrag och lån från CSN och 

därmed inte heller möjlighet att finansiera studier. Anledningen till att Alex ville vidareutbilda 

sig inom personalvetenskap var att hen hade upptäckt att det är något hen tycker är kul och är 

bra på. 

Fast jag vet ju egentligen inte riktigt vad jag vill fast jag vet vad jag 

vill… det där är jättekonstigt för att… jag vil jobba inom hr, personal, 

personalledning, men det är inte ett måste. Och det är det som låter så 

konstigt för mig för att det låter som jag inte har några ambitioner fast 

jag har ambitioner! Jag vet att jag låter väldigt ambivalent men så är det.  

– Alex  
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Alex har efterhand breddat sin sökning. Hen berättar att hen har sökt alla de typer av jobb som 

hen kan tänka sig att jobba med, vilket är allt från okvalificerade receptionsjobb till chefsjobb. 

Alex förklarar att hen kan känna att hens ordinarie utbildning begränsar hen jobbsökandet då 

den har en helt annan inriktning än det hen vill, och har erfarenhet av att göra. En rekryterare 

har till och med tipsat hen om att utesluta sin utbildning från CV:t när hen söker jobb. Alex 

påpekar dock flera gånger att hen är väldigt stolt över sin utbildning.  

 

Deniz berättar att hen inledningsvis tänkte i banor om att göra någonting helt annat, att åka till 

Åre och jobba en säsong eller åka mer skidor i Alperna, samtidigt som hen också kände att det 

kanske är mer vettigt att sansa sig lite och ta ett jobb hen faktiskt kan. Deniz har också tänkt 

att hen skulle vilja jobba som konsult inom sitt område men att hen inte har haft några 

framgångar i ansökandet av konsultjobb. Deniz tror att det beror på att hen inte har någon 

yrkeserfarenhet av konsultjobb. Vid tidpunkten för vårt samtal har Deniz fått ett jobb, ett som 

hen egentligen inte känner är vad hen vill göra. Deniz har resonerat mycket kring detta och 

har kommit fram till att ett jobb i en sådan här situation ändå är ett jobb, och att man inte ska 

vara för kräsen i detta läge. Trots att detta inte är hens drömjobb är det ett steg på vägen. 

Analys av Intervjupersonernas upplevelser av att vara arbetssökande 

Som beskrivet i den föregående analysdelen, är det insamlade intervjumaterialet här 

analyserat med hjälp av de teorier som presenterats under teoriavsnittet. Teorierna behandlar 

vuxnas lärande och livslångt lärande samt känslomässiga aspekter vilka alla blir beroende av 

varandra då studiefenomenet omställningsprocesser är såpass komplext.   

Cullberg (2006) talar om olika faser som en individ genomgår vid en kris. Vidare skriver han 

om uppsägning och sociala uppbrott som en utlösare av traumatisk kris, att krisen blir mer 

svårhanterlig om man blir uppsagd i högre ålder. Våra intervjupersoner är alla i 40-årsåldern 

upp till 60 år och ingen har talat om sin ålder som ett hinder, även om Alex har funderat över 

vilken respons ålder ger på CV:t. Krisen handlar mer om att hitta sig själv i den nya 

situationen, och flera av intervjupersonerna har överlag en positiv inställning till att göra just 

detta. Cullbergs (2006) teori om hur kriser kan utlösas sammanfaller i detta fall inte med vad 

vi kan se i vårt resultat. Vidare kan detta knytas till hur förenade yrkesidentiteten och den 

personliga utvecklingen är, vilket Salling Olesen (2006) skriver om. En samhällelig 

förskjutning till yrkestyper där personligt engagemang är en del av den yrkesmässiga 

kvalificeringen har suddat ut gränserna mellan yrkesidentitet och personlig utveckling. Att 

många av intervjupersonerna talar om uppsägningen och omställningen som en möjlighet att 

pröva något nytt visar att ett arbete inte bara handlar om inkomst utan även om personlig 

utveckling och engagemang.  

 

Till skillnad från de övriga intervjupersoner vi har pratat med, valde Alex att bli uppsagd. Ett 

medvetet val av sin situation medförde att hen hoppade över chockfasen som vanligtvis 

inleder en kris. Alex upplevde i och med detta en ökad hanterbarhet i situationen då hen hade 

en plan med sin omställning och upplevde att hen hade resurser till sitt förfogande. Hen kände 

sig därmed inte heller som ett offer vid uppsägningstillfället (Antonovsky 1991). 

Hanterbarheten försvagas dock successivt i och med att Alex inte lyckas hitta ett jobb. Bo 
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pratar om att inte bli vald. Nu har hen dock en nyanställning och har lärt sig att hen kan bli 

vald, men också att det handlar om att ta tag i situationen själv. Cullberg (2006) beskriver att 

bearbetningsfasen inleds då det akuta skedet lämnas och bearbetningen av att leva med den 

kris som individen gått igenom påbörjas. Bo har gått från bearbetnings-fasen då hen har börjat 

ta tag i situationen och går därmed mot nyorienteringsfasen där hen upplever att hen har en 

återupprättad självkänsla och kontroll över sitt liv. Eli befinner sig fortfarande i en 

bearbetningsfas då hen har börjat inse allvaret i situationen och att det inte är hållbart att bara 

gå hemma. Hen känner också att hen vill göra nytta vilket hen inte upplevt att hen gör hemma. 

Eli finner nu mer meningsfullhet i att hitta ett jobb, jämfört med tidigare då hen tyckte att det 

var mysigare att vara hemma med familjen. Meningsfullhet beskriver Antonovsky (1991) som 

KASAM:s motivationskomponent. Eli har genom att känna mer meningsfullhet i 

jobbsökandet påbörjat att ta sig vidare till nyorienteringsfasen där hen kommer att återigen ta 

kontrollen över sitt eget liv.  

 

Eli berättar om vänner som hjälpt hen att hålla ögonen öppna efter jobb och möjligheter 

samtidigt som de har haft en coachande roll för hen, vilket kan ses som en resurs i Elis liv och 

nuvarande arbetssituation. Hanterbarheten handlar om till vilken grad en person upplever att 

det finns resurser till ens förfogande, i form av hjälpmedel som kan underlätta hantering av 

situationer och att möta krav. Resurser som erhålls av en själv eller som finns i ens närhet. En 

hög grav av hanterbarhet leder till att personen inte känner sig som ett offer för livets 

omställning (Antonovsky 1991). Utöver att Eli upplever att hens vänner har utgjort ett stöd, 

har hen också en allmänt lugn personlighet. Hen har alltså en hög grav av hanterbarhet vilket 

påverkas av hens lugna personlighet i kombination med att hen känner att hen kan lita på 

människor i hens omgivning. I motsats till Eli ser vi Bo som pratar om att hen inte velat 

diskutera sin situation med vänner då hen tycker att de är oförstående och att de inte riktigt ser 

skillnaden i att vara arbetsbefriad och arbetslös. Hen är trygg i den inneboende beredskap till 

hanterbarhet hen har i och med sin vana att driva projekt och lätthet i att implementera 

projektledandet på sin egen situation. Hens hanterbarhet är också en produkt av hens tro, 

vilket ger hen en hanterbarhet som erhålls dels av hen själv och/eller som kontrolleras utifrån 

med hjälp av hens tro. Om tron är en yttre resurs eller om den endast förstärker Bos 

inneboende beredskap till hanterbarhet, blir beroende på vilken syn man har på tro och trons 

inverkan på individen. I detta fall går det inte att uttala sig kring vilken av dem som gäller för 

Bo, då vi inte har frågat mer ingående om hens tro. Charlie upplever att hens vänner inte 

reagerade något på hens uppsägning, men att de i efterhand har frågat och uttryckt att de var 

oroliga. Därmed har vännerna inte varit en resurs till ökad hanterbarhet för Charlie. Samtliga 

intervjupersoner pratade om Arbetsförmedlingen som en yttre resurs vilken inte bidrog till 

hanterbarhet. Arbetsförmedlingen upplevdes av intervjupersonerna som en kontroll-

myndighet som inte gick att lita på och inte heller var ett hjälpmedel. Arbetsförmedlingen 

bidrog inte till intervjupersonernas KASAM och gav dem inte några hjälpmedel som kan ses 

som resurs. 

 

Bo berättar hur hen upplever att hen gärna ville söka projektledarjobb, men att hen vet att där 

finns det också utbildningskrav. Trots detta vet Bo själv och har hört från andra att hen skulle 

passa bra i en roll som projektledare då hen haft liknande roller tidigare. Vi kopplar detta till 
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hur Billett (2010) nämner att en era av obligatorisk utbildning och högt medverkande i tertiär 

utbildning i utvecklingsländer leder till det ofta felaktigt antagandet att lärande uppkommet i 

formella utbildningsinstitutioner är priviligierat och den mest legitima typen av lärande. 

Arbetsmarknadens utbud begränsas mycket till formell utbildning som kan legitimeras i ett 

CV medan erfarenhetsbaserad kunskap som inte kan formuleras som merit bortses från. 

Denna kunskap kan ses som tyst kunskap, som exempelvis specifika yrkeskompetenser eller 

social yrkeskompetens, som inte kan formuleras i ett CV. Därmed riskerar en del av 

arbetssökarens kunskap att falla mellan stolarna. Problematiken med att det är mycket fokus 

på traditionell utbildning går även att se hos Alex som upplever att den utbildning hen har inte 

går ihop med det hen vill göra, och därmed är begränsande i arbetssökandet. Billett (2010) 

menar att den kunskap som fås ifrån vardagliga erfarenheter kan vara minst lika värdefull. 

Alex har den typen av erfarenheter från sitt arbete, men utbildningen berättar nått annat.  

 

Deniz tänkte i början på att göra något helt annat, men berättar att hen sedan tog sitt förnuft 

till fånga. Jarvis (2003,2004) talar som tidigare nämnt om contemplation, där individen går 

upp i sina egna tankar. Här ser vi att Deniz blev överväldigad över alla de val hen hade, där 

vissa var mer uppnåeliga än andra. Deniz har också funderat över konsultjobb, men hade 

ingen framgång i arbetssökandet av den typen av jobb vilket kan bero på att hen inte hade 

någon yrkeserfarenhet. Hen funderade då genom reflective cognitive learning över sin 

situation och kom slutligen fram till vad som fungerar. Contemplation ledde till tankar om 

stora möjligheter medan reflective cognitive learning ledde till att hen testade vilka jobb hen 

fick respons från och därmed tog sitt förnuft till fånga gällande bredden i arbetssökandet. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av vårt resultat, följt av en diskussion av våra 

metodval och slutligen förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

För att sammanfatta vår studie har vi besvarat våra frågeställningar och därmed även vårt 

syfte. Med hjälp av studien har vi studerat delmomenten i ett omställningsprogram och i det 

undersökt intervjupersonernas upplevelser, utifrån Cullbergs teori om kriser och Antonovskys 

teori om KASAM, samt vad intervjupersonerna lär i dessa moment, utifrån Jarvis modell för 

lärande. Vidare har vi studerat hur intervjupersonerna upplever helheten i processen, alltså att 

vara arbetssökande och att få omställningsstöd, även detta med hjälp av Cullbergs teori om 

kriser samt KASAM. Övergripande har vi kunnat se hur omställningsprocessen, och allt vad 

den har inneburit i form av lärande och den känslomässiga resan, har bidragit till 

intervjupersonernas livslånga lärande.  

Intervjupersonernas berättelser har även gett oss en insikt i hur arbetsmarkanden ser ut. Vi har 

fått ta del av åsikter om Arbetsförmedlingen och intervjupersonernas dåliga upplevelser av 

deras bemötande. De intervjuade har berättat om frustrationen över att alltid träffa en extern 

rekryterare och inte den anställande chefen och frustration över att aldrig bli kallad på intervju 

då rekryterarna får in enorma mängder ansökningar. Nya verktyg såsom LinkedIn förändrar 

arbetssökandet då man inte längre bara ska hamna högst upp i högen av ansökningar utan 

också vara sökbar. För en person som varit i arbete under en lång period och plötsligt kommer 

ut på marknaden igen kan detta vara mycket att ta till sig, en anledning till att 

omställningsprogram finns för att informera och uppdatera.     

Inledningsvis fanns det tankar kring att vi enbart skulle analysera lärandet utifrån Jarvis i vårt 

studerade fenomen omställningsprogram. Efterhand som undersökningen fortskred tyckte vi 

att intervjupersonerna lyfte upplevelser kring processen som omfattade mer än det som de 

upplevde i programmets process. Detta gjorde att vi såg intressanta samband mellan lärandets 

processer och det känslomässiga som intervjupersonerna går igenom. Valet föll då på att 

studera hela individens process både i omställningsprogrammet och i det känslomässiga och 

privata. Cullberg (2006) talar om krisen som en existentiell utmaning, likaså talar Jarvis 

(2004) om existentiellt lärande. Lärande, emotioner och individuell utveckling blir integrerade 

då man genomgår en omställningsprocess. Vi har många gånger i analysarbetet upplevt det 

som omöjligt att skilja lärande, emotioner och individuell utveckling åt. Detta kan vi 

exempelvis se under rubriken personlig rådgivning i resultatet där lärandeprocesser sker men 

påverkas också till det yttersta av intervjupersonernas känsloupplevelse. I och med detta 

tillägg valde vi att lägga till bland annat KASAM då vi kom till insikten att dessa processer är 

ytterst komplexa och lärande och känslor integreras i denna typ av krissituation där en 

förändring/om lärande krävs. Dessutom vill vi påstå att allt som sker i människans liv också 

involverar dess emotioner och känsloliv. Billett (2010) beskriver lärande som ytterst 

personliga processer där lärande uppkommer i allt vi gör i vår vardag, såväl enskilt som i 

relation till människor i vår omgivning. Jarvis betraktar människan som summan av hennes 
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lärande. Lärande är konstant pågående i allt man gör. Allt i livet, även små ting och lärdomar, 

är delar av hela människans varande. Vi kunde ibland känna under analysen att vi bara 

analyserade småsaker, men faktum är att vi genom Jarvis modell kring lärande och hur 

inlärning ter sig insåg att mycket i livet är lärande. De små tingen bidrar också till helheten i 

individens lärande och kunskaper.  

Jarvis modell är komplicerad och kan vid en första anblick framstå som svåranvänd. 

Samtidigt är den otroligt intressant i sin komplexitet och den bidrar till att se flera olika 

aspekter av lärande. Just eftersom den utger sig att vara en sammanställning av 100-tals olika 

beskrivna lärprocesser ansåg vi det högst intressant att testa den i ett annat sammanhang. Hur 

tillämpningsbar är egentligen modellen? Jarvis talar som tidigare nämnt om hur individen lär i 

allt denne gör, vilket bör göra det möjligt att tillämpa hans modell i alla typer av situationer. 

Han avsäger sig dock den ansatsen till viss del med förklaringen att lärande antagligen är så 

pass komplex att det kan vara omöjligt att integrera i en och samma modell. Vi anser att vi har 

kunnat tolka mycket av det lärande vi har funnit i intervjupersonernas berättelser utifrån Jarvis 

modell. Något vi dock funderade över när vi gjorde analysen var om Jarvis begrepp 

contemplation kan gälla även negativa tankesätt. Begreppet betyder att man är helt uppe i sina 

tankar, och en av intervjupersonerna visade tecken på att vara helt uppe i sina tankar om hur 

hen skulle gå vidare i arbetssökandet i och med att inget hade fungerat hittills. Hen tycktes ha 

väldigt mycket funderingar kring vad hen gjorde för fel och vi kunde se tecken på en inlärd 

hjälplöshet. Hen var så upptagen av de negativa tankarna att hen såg situationen som hopplös. 

Contemplation framstår som ett positivt snarare en negativt lärande, så var i Jarvis modell 

kommer denna typ av inlärd hjälplöshet in?  

I arbete med analysen stötte vi vid tillfällen på funderingar kring Cullbergs (2010) teori kring 

kriser. Vi resonerade kring om krisens faser kan gå i “cirklar”. Första fasen är chockfasen där 

individen inledningsvis håller verkligheten ifrån sig, när den är för svår att ta in. 

Reaktionsfasen tar vid när individen börjar ställa om sig för att kunna integrera verkligheten 

på ett funktionellt sätt och där försvarsmekanismer kan förekomma. Bearbetningsfasen följer 

där individen börjar se mot framtiden och påbörjar en bearbetning av krisen den gått igenom. 

Sista steget är nyorienteringsfasen där individen ska gå vidare och där känslan av 

övergivenhet och hopplöshet försvinner. Men vad händer om individen som är på väg ur 

bearbetningsfasen inte lyckas ta sig till nyorienteringsfasen som i detta läge är att hitta ett nytt 

jobb. Kan detta innebära att krisen börjar om från början då det som i utgångsläget utlöste 

krisen fortfarande består? Kan krisen då fortsätta att gå i cirklar om en “lösning” av krisen 

aldrig uppstår? En av våra intervjupersoner upplevde vi möjligtvis ha hamnat i en liknande 

cirkel som nämnt ovan. Hen försöker då också hitta mening i kaoset, genom att leta orsaker 

till varför hen inte fick ett jobb trots en längre tid som arbetssökande. Dessa orsaker testades 

sedan genom att prova sig fram med olika metoder: “blir det skillnad om jag tar bort min ålder 

från CV:t?”, vilket kan ses som ett sätt att bryta sig ur denna cirkel.  

Rådgivaren berättade att det vid ett första möte är ett mål att ta reda på i vilken fas klienten är 

i utifrån vad hen kallar för stresskurvan. Om klienten befinner sig i en fas av förnekelse kan 

det krävas mer jobb innan personen kommer att sätta igång med jobbsökande. Vi finner detta 

som ett intressant resonemang där vi kan dra tydliga paralleller till Cullbergs teori om faser i 
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kris. Precis som rådgivaren berättar om stresskurvan kan vi se att en individ som befinner sig i 

till exempel Cullbergs reaktions- eller bearbetningsfas kan ha svårigheter att hitta viljan till 

att försöka förändra sin situation. Vidare har vi funnit det intressant att ingen av 

intervjupersonerna tycks ha upplevt en vad Cullberg beskriver som chockfas. Vi har resonerat 

kring att detta kan bero på att intervjupersonerna antingen inte minns att de har upplevt de 

känslor som chockfasen innebär, eller att omställningsprocessen helt enkelt bidragit till att 

chockfasen minimaliserats.  

Rådgivaren sa under vår intervju med hen att: det är mycket positivt att klienterna kan lära av 

varandra och att just det är en stor anledning till att de anordnar gruppaktiviteter. Detta anser 

vi är spännande då vi under intervjuerna med klienterna ställde många frågor kring hur, när 

och var de träffade på andra deltagare under deras tid hos omställningsprogrammet. De flesta 

av intervjupersonerna berättade att de träffat på andra deltagare under diverse kurser. 

Intervjupersonernas upplevelse och rådgivarens uppfattning om dessa möjligheter att lära av 

varandra tycks dock inte stämma överens. Intervjupersonerna berättade om samvaron med de 

andra deltagarna i former av utbyte av artighetsfraser och kallprat som “hur går det för dig 

då?”. Antingen är det ett non-reflektive learning från intervjupersonerna där de helt enkelt inte 

uppfattar det sociala som en bidragande faktor i kursen eller så bidrar det sociala helt enkelt 

inte så mycket till individernas läroprocesser som det är tänkt från omställningsprogrammets 

sida. Måhända fungerar det i denna aspekt av programmet inte i praktiken såsom det önskas i 

teorin?  

Inledningsvis fanns det planer på att studera eventuella skillnader mellan de som varit i 

omställningsprocessen och fått jobb och de som fortfarande vid intervjutillfället var i 

omställningsprocessen. Vi har dock inte upplevt att detta har påverkat mer än att vi såg ett 

lägre KASAM hos en av de intervjupersoner som varit arbetssökande under en längre tid. 

Eftersom våra urvalsgrupper har varit så pass små vill vi heller inte dra några slutsatser om 

huruvida det fanns skillnader mellan de tre grupperna där två intervjupersoner var arbets-

sökande, två arbetsökande långt gångna i en rekryteringsprocess och två nyligen anställda.   

 Omställningsprogram och omställningsstöd kan ses som en del i vad samhället bidrar med för 

att skapa möjligheter till livslångt lärande. Organisationer förändras och en uppsägning ska 

inte behöva vara en traumatisk kris i dagens samhälle. Istället ska individen förses med ett 

tillfälle att lära nytt såväl som att tänka nytt om vad hen vill göra. Vi anser att omställnings-

programet har kunnat bidra till att förse kandidaterna med just detta mer positiva tankesätt. 

Förändringarna kan, som en av våra intervjupersoner uttryckte det, vara både bra och 

spännande.  

Det är viktigt vid läsning av denna studie att komma ihåg att studien baserats på ett 

omställningsprogram och att empirin består av subjektiva berättelser av klienter i det 

omställningsprogrammet. Denna studie är alltså inte en studie av omställningsprogram som 

företeelse. Studien ämnar undersöka och uppmärksamma hur det kan upplevas att vara i en 

omställningsprocess hos ett omställningsprogram. Studiens mål är alltså inte att se till hur det 

är, utan få en bild av hur det kan vara.   
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6.2 Metoddiskussion 

 

Validitet 

Då vårt intresse låg hos klienternas upplevelser anser vi att en kvalitativ metod var fullt 

lämplig. Vi har fått en nära kontakt med intervjupersonerna som vi har svårt att se hur vi hade 

kunnat få på annat sätt än genom intervjuer. Att vår intervjuguide var halvstrukturerad är 

motiverat då det gjorde oss flexibla att följa det intervjupersonen berättade för oss snarare än 

en strukturerad guide, vilket gav oss ytterligare tillgång till deras upplevelser. Något vi 

funderade på både i planeringsstadiet av studien och i efterhand var att komplettera med en 

självskattningsenkät eller dylikt. I början av studien var tanken att få ytterligare nyanser i 

intervjupersonernas svar och se om eftertanke kunde påverka antingen intervjusvaren eller 

enkätsvaren. I analysen av resultatet insåg vi att det hade kunnat vara intressant att göra ett 

KASAM-test på intervjupersonerna. KASAM finns som redan utformade test och ett sådant 

hade definitivt gett oss ett mer utvecklat analysmaterial. Vi inser dock att detta hade krävt mer 

tid än vad som hade varit rimligt med tanke på studiens omfattning. Det är också troligt att ett 

KASAM-test skulle kräva någon sorts användarlicens eller liknande och hade därmed varit 

svårt för oss att få tillgång till för vår studie.  

 

Vi har i vår studie valt att hålla namnet på det studerade omställningsprogrammet dolt. Detta 

beslut är något vi har diskuterat under arbetets gång, vad vi kom fram till var att vi ville 

fokusera studien på just upplevelser och lärande i fenomenet omställningsprocess. Om vi hade 

skrivit ut namnet på omställningsprogrammet, hade det funnits en risk att vår studie kunde 

tolkas som en utvärdering av programmet i fråga. Detta var något vi ville undvika för att just 

behålla vårt tänkta fokus. För att undvika utvärderingsaspekten var vi också noga med att 

förtydliga för intervjupersonerna att vi inte var intresserade av någon direkt bedömning av 

rådgivarens insatser, utan deras upplevelser i helhet. Vi förtydligade detta först i informations-

brevet, och ännu en gång då vi ställde frågor om exempelvis det personliga mötet med 

rådgivaren.  

 

Vi inser att vår urvalsmetod har vissa begränsningar i det att vi blev tvungna att anpassa oss 

utefter de intervjupersoner vår kontaktperson hade möjlighet att ordna till oss. Vår 

kontaktperson hade därmed möjligheten att välja ut klienter vars svar på något sätt var 

vinklade. Hen sa även uttryckligen att de intervjupersoner hen skulle komma att tillfråga 

skulle vara sådana som hen trodde skulle ha mycket att berätta. Detta kan ses ur två aspekter. 

Dels var det positivt att vi fick hjälp av någon med insikt i vilka klienter som kunde ge oss 

utvecklade svar, personer som hade mycket att berätta. Dels leder detta till att 

generaliserbarheten och reliabiliteten försvagas då intervjupersonerna var “utvalda” på det 

sättet. Kontaktpersonen kan också ha valt personer som endast var positivt inställda för att få 

organisationen att framstå i god dager. Detta anser vi dock inte skulle ha någon direkt 

inverkan på vårt resultat då vi som tidigare nämnt varit noga med att påpeka för intervju-

personerna att vi inte var intresserade av någon bedömning och utvärdering, samt att 

organisationens namn skulle komma att nämnas.   
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Antalet intervjupersoner blev i slutänden färre än vad vi initial hade planerat för. Vi hade 

planer på att ha åtta till tio intervjupersoner beroende på hur många som vår kontaktperson 

kunde få tag på till oss. Det visade sig att det var svårare än vad både vi och vår kontaktperson 

trott att få klienter att ställa upp på intervju. I slutänden blev intervjupersonerna sex till antalet 

plus en intervju med rådgivaren. En större grupp hade kunnat ge oss ett mer varierat resultat 

och eventuellt ett resultat som varit mer generaliserbart. Vi tror dock utifrån studiens resultat 

att den mängd intervjupersoner vi fick att tillgå gav oss en bra bild av fenomenet. Detta 

resonemang bygger vi på att intervjupersonerna har alla haft liknande uppfattningar om 

många av fenomenets granskade aspekter. Därmed tror vi att skillnaden mellan utfallet på sex 

intervjupersoner och det tilltänkta åtta till tio hade varit marginell.  

 

I presentation av våra intervjupersoner och i presentationen av resultatet kring intervju-

personernas berättelse har vi valt att koda deras namn, detta valde vi att göra av olika 

anledningar. Till att börja med önskade vi att gruppen av intervjupersoner skulle ha en jämn 

könsfördelning för att vi skulle kunna ha med en könsaspekt i analysen om det framkom som 

relevant under studiens gång. Detta var dock inte fallet. I och med att könstillhörigheten inte 

blev intressant att undersöka valde vi att ge intervjupersonerna kodade könsneutrala namn och 

benämna dem med hen. Valet av namnen gjordes genom att söka på Google efter 

könsneutrala namn och sedan ta de sex första i alfabetisk ordning. Vi är medvetna om att 

namnen kan ha olika initiala associeringspunkter hos olika läsare och att vissa läsare kan 

uppleva att ett namn mer eller mindre tillhör det ena könet. Vi tror dock att detta delvis kan 

elimineras genom att vi valt att använda hen. Vi var länge inne på att benämna 

intervjupersonerna för Intervjuperson A, B och så vidare. Vi valde att istället döpa om 

intervjupersonerna enligt beskrivningen ovan då vi tror att ett namn ger läsaren en enklare 

läsupplevelse och flyt i texten. 

 

Reliabilitet och generaliserbarhet 

Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) skriver om problematiken med att tillämpa den 

kvantitativa forskningens begrepp validitet, reliabilitet och generaliserbarhet på den 

kvalitativa forskningen. De skriver att reliabilitetskravet inte alls fungerar i kvalitativa 

sammanhang då kvalitativ metod inte bygger på upprepade och säkra mätningar av enstaka 

kategorier såsom kvantitativ forskning gör. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det finns 

uppenbara svårigheter med att återupprepa vår studie. Det vi har gjort är att i vårt 

metodavsnitt tydligt och detaljerat beskrivit hur vi har gått tillväga för att komma så nära en 

reliabel studie som möjligt. Vi har även uppnått intersubjektivitet genom att vi båda som 

genomfört studien, medverkat under intervjuerna. Genom detta möjliggör vi även ett liknande 

resultat för eventuella framtida forskare som har liknande förutsättningar.  

 

I diskussionen kring studiens generaliserbarhet kan vi konstatera att studiens syfte inte ämnar 

till att ta reda på eller upptäcka sanningar. Studiens syfte var att återberätta och 

uppmärksamma en grupps upplevelser av ett fenomen. Vårt mål var att kunna belysa en grupp 

i samhället som bidrar till en viktig ouppmärksammad samhällsroll. Vi upptäckte att de 

arbetslösa är en viktig del av arbetsmarknaden då det inte bara behövs arbetande individer för 

att arbetsmarknaden ska fungera. Om alla hade ett jobb, vem skulle då fylla de tomma 
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tjänsterna? Målet med studien blev att belysa denna viktiga samhällsgrupp och se hur dess 

situation upplevs och hanteras utifrån den utsatta situation som den idag har. 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Som förslag på framtida forskning skulle vi finna det intressant att antingen göra en 

uppföljning på vår påbörjade studie eller göra en liknande studie med ett tillägg. Studien 

skulle då kompletteras med att man till skillnad från vår studie berättar för intervjupersonerna 

att det är just lärande som undersöks. Förslagsvis skulle intervjupersonerna likt Jarvis 

experiment (som finns beskrivet på sida 8, Jarvis Modell för lärande) kunna få Kolbs 

lärocirkel framför sig och utefter den få berätta hur de själva anser sig ha lärt i processen.  

 

Vår studie har lett oss fram till många spännande tankeställare. Förslag på en annan vinkling 

av vårt studerade fenomen för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka fenomenet 

utifrån ett bredare perspektiv med en större grupp intervjupersoner. Det skulle också vara 

intressant att följa klienterna över tid, där det ges möjlighet att få kontakt med dem redan 

innan deras första kontakt med omställningsprogrammet. Därefter skulle man kunna följa dem 

genom olika delar av programmet och sedan slutligen när de fått ett jobb. Detta skulle ge 

möjlighet att se hur de utvecklas i både sitt lärande och som personer. Det vore intressant att 

vidare undersöka olika grupper av klienter med olika typer av bakgrund för att också se om 

utbildningsnivå, erfarenheter och hierarkisk position skulle kunna vara påverkande faktorer 

och i så fall hur de påverkar. Skulle man verkligen vilja gå in på djupet i en sådan fortsatt 

forskning vore det intressant att genom personlighetstest kategorisera intervjupersonerna för 

att se om olika personlighetstyper lär och påverkas olika och vad det i så fall beror på. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information om deltagande i studie om omställningsprocesser 

Hej! 

Vi heter Cecilia och Malin och vi studerar på programmet med inriktning mot personal- och 

arbetslivsfrågor vid Uppsala Universitet. I ett projekt som ska resultera i ett examensarbete i 

pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv, söker vi personer som kan tänka sig ställa upp 

på en intervju. Vi är intresserade av hur Du har upplevt/upplever omställningsprocessen hos 

(leverantören av omställningsprogram) och vi vill ta del av Dina erfarenheter. Vårt intresse 

ligger vid själva processen att söka jobb med stöd av (leverantören av omställningsprogram) 

och vi kommer inte att ställa frågor kring rådgivares enskilda insatser vid möten, kurser eller 

seminarier. 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur en omställningsprocess ser ut och att se 

hur processen upplevs av de klienter som genomgår den. Vi har främst intresserat oss för 

personer som har kommit en bit in i processen samt personer som avslutat processen och har 

fått arbete.  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta upp till 60 minuter och för att inte missa någon viktig 

information kommer vi att spela in intervjun. Intervjun kommer att hållas av oss som 

genomför undersökningen. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun är Du 

i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket betyder att resultatet kommer att presenteras så att ingen av de 

medverkande kommer att kunna kännas igen. Namn och annan information som kan 

identifiera personer kommer alltså att utelämnas. Examensarbetet kommer att publiceras 

under sommaren. 

Arbetet görs under handledning och om Du är intresserad skickar vi gärna ett exemplar till 

Dig när det är klart, alternativt en länk till den elektroniska publiceringen. Hör gärna av Dig 

till oss om Du har några frågor! 

Vänliga hälsningar, 

Cecilia Runnhagen och Malin Ulriksson 

Kontaktuppgifter till oss:   Handledare: 

Cecilia Runnhagen   Pia-Maria Ivarsson 

(telefonnummer)   (mailadress) 

(mailadress) 

 

Malin Ulriksson 

(telefonnummer) 

(mailadress) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Uppvärmningsfrågor: 

- Ålder? 

- Antal år på senaste arbetsplats? 

- Antal år yrkesverksam? 

- Kan du berätta kort om hur ditt arbetsliv har sett ut?  

- Tidigare position? (Företag, arbetsuppgift, plats i hierarkin) 

- Utbildning? 

- Nuvarande arbetssituation? Arbetssökande/anställningsprocess/anställd? 

 

Om att vara arbetssökande: 

- Vilket bemötande får du som jobbsökande: av (leverantören av omställningsprogram), 

vänner, familj, fördetta kollegor? 

- Hur känns det för dig att vara arbetssökande? (positivt/negativt?) 

- Vilket är ditt nästa önskejobb? Vad för typ av jobb söker du? Inom vilka branscher 

och var? Förändring i hur du tänkte innan och hur du tänker nu? 

 

Bakgrund/tidigare erfarenheter 

- Har du varit i en liknande situation innan? 

- Har du haft kontakt med (leverantören av omställningsprogram) eller annan leverantör 

av omställningsstöd tidigare? 

- Vad hade du för erfarenhet av att söka jobb från tidigare?  

o Arbetsintervju?  

o Skriva CV? Utveckla! 

 

Uppsägningstillfället 

- Hur gick det till när du blev uppsagd? 

- Anade du sedan innan att det skulle ske eller kom det som en överraskning? 

- Hur upplevde du uppsägningen och tiden kring den? 

- Hur kändes det?  

 

Innan kontakten med (leverantören av omställningsprogram) 

- Hade du hört om (leverantören av omställningsprogram) innan du blev uppsagd? 

o Vad hade du hört då? / Varför tror du att du inte hört om dem? 

- Vad hade du för förväntningar på (leverantören av omställningsprogram) innan du 

påbörjade dina möten? 

- Vad trodde du skulle ske under dina möten? 

- Skilde sig det något från hur du trodde att det skulle vara? 

- Var det bättre/sämre?  

o Hur?  

o Varför? 

 

Vi skulle nu vilja prata lite om de enskilda möten du har haft med din rådgivare: 

Första mötet 

- Kan du beskriva ditt första möte med din rådgivare? 

o Vad var ditt intryck av (leverantören av omställningsprogram) då? 

o Hur upplevde du den situationen? 
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o Tycker du att du lärde dig något av detta möte? 

o Har du haft användning av det ni pratade om efteråt i ditt jobbsökande eller i 

andra situationer? 

 

Senaste mötet 

- När var senaste gången du hade kontakt med (leverantören av omställningsprogram)? 

o Vad hände/gjorde du då? 

o Vad var ditt intryck av (leverantören av omställningsprogram) då? 

o Hur upplevde du den situationen? 

o Vad fick du ut av detta tillfälle?  

o Har du haft användning av det ni pratade om efteråt i ditt jobbsökande eller i 

andra situationer? 

 

Umgänge 

- Har du pratat med andra personer via (leverantören av omställningsprogram) som är i 

en liknande situation som du? 

o Hur/när har ni träffats i så fall? 

o Vad pratade ni om? 

- Hur tror du att andra du har pratat med upplever mötena och stödet från (leverantören 

av omställningsprogram)? 

- Finns det något speciellt du har tagit till dig genom att prata med andra? Ge exempel!  

 

Bra erfarenheter 

- Kan du beskriva ditt mest minnesvärda möte med din rådgivare? 

o Vad hände då/vad gjorde ni? 

o Hur upplevde du den situationen?  

- Kan du beskriva den mest minnesvärda gruppaktiviteten du medverkat i hos 

(leverantören av omställningsprogram)? 

o Pratade du med andra under detta tillfälle? 

  I så fall när och hur?  

 Vad sades?  

Avslutningsvis 
- Upplever du någon förändring hos dig själv nu jämfört med innan din kontakt med 

(leverantören av omställningsprogram) började? 

o Vad tror du att den förändringen beror på? 

o Om inte, varför inte? Berätta hur du tänker.  

 

- Om du ser tillbaka på hela din tid med (leverantören av omställningsprogram), vad har 

varit: 

o Bra? 

o Svårt? 

 

- På vilket sätt tror du det du har gjort via (leverantören av omställningsprogram) hittills 

kommer att hjälpa dig/har hjälpt dig att få jobb?  

o Något speciellt som du tror kommer att vara/har varit extra avgörande? 

o Är det något som du har saknat?  

 

- Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

-    TACK! 


