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OMLOKALISERING AV STATLIG VERKSAMHET 

UPPLEVELSER OCH COPING BLAND STATSANSTÄLLDA* 
 

Maria Andersson  
 

Omlokalisering av statlig verksamhet innebär att statliga 
organisationer flyttar från en ort till en annan. Under 2008 slutförs den 
största statliga omlokaliseringen i Sverige sedan 1970-talet och detta 
innebär ett unikt tillfälle att studera en typ av organisationsförändring 
som är relativt outforskad. Syftet med denna studie var att beskriva 
hur personalen som valde att inte flytta med organisationen upplevde 
omlokaliseringen, samt hur de använde coping för att hantera denna 
organisationsförändring. Induktiv tematisk analys av fyra intervjuer 
resulterade i fem huvudsakliga teman med underteman. Dessa visade 
att personalen upplevde omlokaliseringen som påfrestande eftersom 
den ledde till utanförskap och oro över egen anställningsbarhet. De 
känslofokuserade copingreaktionerna upplevdes som viktiga för 
förmågan att hantera förändringen, vilket enligt tidigare forskning kan 
ha sin orsak i att personalen upplevde bristande kontroll över 
situationen.  Studien identifierade även olikheter i personalens syn på 
myndighetsledningens roll i förändringsprocessen. 
 
  

När något står på spel i vår tillvaro, oavsett om det rör sig om en hotande eller 
utmanande situation, svarar vi genom beteenden som syftar till att hantera det inträffade 
så bra som möjligt. Vi använder oss då av det som inom forskningen benämns coping. 
Mycket av den forskning som behandlar coping rör hur individer handskas med svåra 
sjukdomar och liknande ingripande förändringar i livssituationen. Annan forskning på 
området har fokuserat på hur människor reagerar i krigs- och katastrofsituationer 
(Lazarus & Folkman, 1984). Ytterligare ett viktigt spår inom litteraturen på området är 
den organisationsinriktade forskningen när det gäller coping. Forskningsresultat visar 
att anställda vars tjänster omfattas av organisationsförändringar upplever osäkerhet inför 
hur framtida karriärmöjligheter och vardagsliv kan påverkas. Orosmomenten för de 
anställda kan exempelvis utgöras av risken för uppsägningar, förflyttningar, 
försämringar av arbetsuppgifter och förändringar i ledarskap (Fugate, Kinicki & Scheck, 
2002). Den yrkesroll som individen utvecklat inom organisationen utsätts också för hot 
och det blir nödvändigt för individen att anpassa sig till nya omständigheter (Ashford, 
1988). Det har gjorts flera studier som behandlar individers coping i samband med olika 
typer av organisationsförändringar (Armstrong-Stassen, 1994; Ashford, 1988; Fugate et 
al., 2002). Ingen tidigare copingforskning har dock gått att finna när det gäller den 
specifika typ av organisationsförändring som omlokalisering av vissa arbetstillfällen, 
eller hela organisationer, utgör.  
 

                                                 
* Jag vill rikta ett stort tack till Katharina Näswall för god handledning under arbetet med denna uppsats. 
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Begreppet omlokalisering är besläktat med engelska termer som outsourcing och 
offshoring. Gemensamt för alla dessa begrepp är att de behandlar 
organisationsförändringar där personalens situation påverkas genom att arbetstillfällen 
flyttar, överlåts till en annan aktör eller på liknande sätt förändras. Så väl outsourcing 
som offshoring har studerats relativt flitigt inom organisationsforskningen, trots att de är 
förhållandevis unga som begrepp (Mattila & Strandell, 2006). Omlokalisering av statlig 
verksamhet är dock relativt outforskat, trots att det förekommit flera stora förändringar 
av denna typ. Den existerande forskningen behandlar oftast förändringar som är 
initierade av den egna organisationens ledning (Fugate et al., 2002). Omlokalisering av 
statlig verksamhet skiljer sig på denna punkt, eftersom förändringarna initieras från 
regeringshåll. Den berörda myndighetens ledning kan ställa sig negativ till 
förändringen. Omlokalisering av statlig verksamhet är också speciell så till vida att 
arbetstillfällena inte upphör att existera, vilket medför att personalen ställs inför valet att 
flytta med till den nya orten eller säga upp sig.  
 
Omfattande omlokaliseringar av statlig verksamhet sker då och då i Sverige. Det är 
ingripande förändringar som har konsekvenser så väl för samhället som för individen 
som omfattas (Gyllenstierna, 1991). Det är viktigt att ta tillfället i akt och studera denna 
typ av organisationsförändring som just nu genomförs i stor skala i Sverige, i syfte att 
lära inför framtidens omlokaliseringar. Därför kommer denna uppsats att inrikta sig på 
att identifiera hur statligt anställda upplever omlokalisering av det egna arbetstillfället, 
samt hur coping används för att hantera denna typ av organisationsförändring.  
 
Först ges en bakgrund till den omlokalisering av statlig verksamhet som är föremål för 
denna studie, samt en redogörelse för den tidigare forskning som finns beträffande hur 
anställda upplever omlokaliseringar. Därefter presenteras begreppet coping, samt en 
redogörelse för forskningsresultat beträffande personalens användning av coping vid 
organisationsförändringar.  
 
Omlokalisering av statlig verksamhet i Sverige 
Den centrala statliga verksamheten har byggts upp i Stockholm och fram till 1960-talet 
låg i princip samtliga verk och myndigheter i huvudstaden (Gyllenstierna, 1991). Den 
offentliga sektorn växte och i Stockholm rådde lokalbrist. I slutet av 60-talet påbörjades 
en politisk diskussion kring hur fördelningen av statlig verksamhet borde se ut. 
Resultatet blev en mycket omfattande omlokalisering som genomfördes under 1970-
talet, då 48 statliga myndigheter helt eller delvis flyttade ut från Stockholm. Drygt 
10 000 statligt anställda berördes av denna omställning. Omlokaliseringen innebar bland 
annat att Centrala Studiestödsnämnden flyttade till Sundsvall, Kriminalvårdsstyrelsen 
flyttade till Norrköping och Värnpliktsverket flyttade till Karlstad. Syftet med dessa 
förändringar var att dämpa utvecklingen i den kraftigt expanderande huvudstaden, samt 
att på samma gång åstadkomma positiva arbetsmarknadseffekter på de mottagande 
orterna (Statskontoret, 1989). En mindre omlokalisering av statlig verksamhet skedde 
även på 1980-talet då till exempel Boverket flyttade till Karlskrona, en omställning som 
omfattade ca 320 tillsvidaretjänster (Gyllenstierna, 1991).  
 
Regeringens proposition ”Vårt framtida försvar” från 2004 innebar nedläggning av flera 
regementen runt om i landet, vilket medförde en sammanlagd minskning med ca 2500 
statliga årsarbetstillfällen. (Regeringsproposition, 2004/05:5). Regeringen meddelade i 



 4 

anslutning till detta att ersättande arbetstillfällen skulle tillfalla de aktuella regionerna 
och en utredning tillsattes med syfte att föreslå lämpliga omlokaliseringar av statliga 
arbetstillfällen. Lokaliseringsutredningens slutrapport presenterades i två steg; en 
delrapport i januari 2005 och en slutrapport i mars samma år (Lokaliseringsutredningen, 
N2004:15). Detta blev startskottet för den största omlokaliseringen av statlig 
verksamhet sedan 1970-talet. Drygt 2200 statliga arbetstillfällen ska kompensera 
Östersund, Gotland, Arvidsjaur, Karlstad och Kristinehamn, vilka var de orter som 
drabbades hårdast av nedläggningarna inom försvaret. Ett tjugotal myndigheter berörs i 
olika omfattning och vid skilda tidpunkter under perioden 2005-2008. Vissa 
myndigheter omfattas i sin helhet av omlokaliseringen, exempelvis Statens 
Folkhälsoinstitut, Riksantikvarieämbetet och Konsumentverket. Andra myndigheter 
omlokaliserar istället ett visst antal arbetstillfällen och vilka uppgifter som omfattas är 
ofta upp till respektive myndighet att föreslå. Exempel på myndigheter som delvis 
omfattas av omlokaliseringen är Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskassan (Prop. 
2006/06:1, 2006). 
 
Kritiken mot omlokaliseringsbeslutet har varit omfattande. Flera berörda myndigheter, 
fackförbund och andra intressenter har författat remissvar och debattartiklar, samt på 
andra sätt försökt uppmärksamma ökande kostnader och andra nackdelar med flytten. 
Kritiken grundar sig bland annat på att myndigheternas kompetensnivå kommer att 
drabbas negativt eftersom få medarbetare flyttar med, samtidigt som de mottagande 
orterna inte erbjuder ett tillräckligt stort rekryteringsunderlag. Kritikerna menar också 
att den stockholmsbaserade personalen reduceras till brickor i ett regionalpolitiskt spel 
och att bristande hänsyn tagits till de personalsociala konsekvenserna av 
omlokaliseringen (FHI, remissyttrande 2005; SACO-S remissyttrande 2005; SIKA 
remissyttrande 2005; ESV remissyttrande 2005).  
 
När en organisation flyttar till ny ort medför det stora förändringar för den enskilde 
medarbetaren som omfattas av omställningen. Det finns en liten mängd tidigare 
forskning som behandlar konsekvenserna av statlig omlokaliseringen under 1970- och 
80-talen. Statskontoret (1989) gjorde i slutet av 1980-talet en utredning där 
konsekvenser av 1970-talets omlokalisering utvärderades och analyserades. Denna 
studie tar hänsyn till effekter för både verksamhet och personal. Arbetsmiljön på 
berörda myndigheter under 1970-talets omlokalisering har också studerats i en 
doktorsavhandling vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 
(Hilding, 1985). Utrednings- och statistikkontoret genomförde 1991, genom utredaren 
Nils Gyllenstierna, en enkätstudie med så väl kvantitativa som kvalitativa ansatser. 
Syfte var att utreda konsekvenserna för personalen vid Boverkets omlokalisering 1987-
1990 (Gyllenstierna, 1991). Det kan vara värt att notera att dessa studier inte belyser hur 
personalen hanterade omlokaliseringen, men att deras resultat ändå är relevanta i 
föreliggande studie då de bidrar med kunskap om upplevelsen som ligger till grund för 
användande av coping.  
 
Forskningsresultaten beträffande konsekvenser av tidigare omlokaliseringar visar att 
förändringsprocessens olika faser innebar oro för stora delar av personalen 
(Gyllenstierna, 1991; Hilding, 1985; Statskontoret, 1989). Tiden innan beslut fattades 
präglades av ovisshet, vilket medförde upplevelser av stark oro inför framtiden. Efter 
beslutets offentliggörande förekom upplevelser av att stämningen på arbetet 
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försämrades hastigt. Arbetsplatsen präglades av nedstämda tongångar under denna 
period av förberedelser inför flytten. Uppsägningarna ökade markant under perioden 
före flytten, vilket gjorde att kvarvarande personal upplevde obehag i samband med en 
orimligt stor arbetsbelastning (Gyllenstierna, 1991; Hilding, 1985; Statskontoret, 1989). 
På Boverket slutade så många som 75 % av personalen innan flytten var genomförd. 
(Gyllenstierna, 1991). 
 
Gyllenstiernas (1991) resultat vittnar om att anställda inom Boverket upplevde att det 
sista året i Stockholm var en form av konstgjord andning, eftersom verksamheten redan 
var utdömd. Allteftersom medarbetare sade upp sig och vakanserna inte kunde fyllas 
blev arbetssituationen för kvarvarande personal allt mer påfrestande. Det uppges också 
att vitala ledningsbeslut dröjde och att personalen inte kunde få upplysningar om 
framtida verksamhet och villkor som skulle komma att beröra dem vid 
omlokaliseringens genomförande. Brist på information av detta slag medförde också att 
vissa upplevde att deras valmöjligheter inskränktes. Så väl Gyllenstiernas (1991) som 
Statskontorets (1989) resultat visar vidare att personalen ansåg att informationsarbetet 
kring omlokaliseringen fungerade dåligt. Personalen var missnöjd med informationen 
om skälen till omlokaliseringen, bakgrunden till beslutet samt vilka arbetsrättsliga 
villkor som gällde. Statens Avtalsverk kunde inte lämna besked om detta, eftersom 
förhandlingarna om omställningsavtalen drog ut på tiden. Värt att notera är dock att 
merparten av Boverkets personal upplevde att informationen om stöd, råd och 
omställningsåtgärder i form av kurser m.m. fungerade bra (Gyllenstierna, 1991). 
 
Personalen som omfattas av omlokalisering kan något förenklat delas in i tre grupper; 
de som flyttar med, de som inte flyttar med samt de som rekryteras för att ersätta 
förlorade medarbetare. Den tyngst vägande orsaken till att flytta med till den nya orten 
var, enligt tidigare forskning, värnande om det egna arbetet samt framtida 
utvecklingsmöjligheter (Statskontorets, 1989; Gyllenstierna, 1991). Statskontorets 
(1989) rapport visar att den grupp som valde att flytta med till mottagande ort upplevde 
att deras sociala relationer led skada av flytten. Denna grupp upplevde försämrad 
kontakt med släkt och vänner, samt svårigheter att träffa nya vänner utanför 
arbetsplatsen på den nya orten. Vissa rapporterade också om svårigheter för 
medföljande partner att jobb på den nya bostadsorten, vilket upplevdes som skadligt för 
den äktenskapliga relationen. Statskontorets (1989) rapport visar vidare att den grupp 
som rekryterades efter beslutet, och som följde med till den mottagande orten, var mest 
positiv till omlokaliseringen. Dessa nya medarbetare kände att de genomgående vann på 
omlokaliseringen, exempelvis genom nya och bättre karriärmöjligheter och bättre 
löneutveckling (Statskontoret, 1989). 
 
Den grupp som valde att inte flytta med till den mottagande orten uppger mest negativa 
erfarenheter av omlokaliseringsprocessen. Denna grupp omfattar merparten av de 
anställda vid de undersökta omlokaliseringarna under både 1970- och 80-talen (Hilding, 
1985; Statskontoret, 1989; Gyllenstierna, 1991). Av dessa kände 60 % stor oro i 
samband med omlokaliseringen, enligt den utvärdering av 1970-talets omlokalisering 
som Statskontoret (1989) gjorde. Denna grupp sökte i större utsträckning än andra 
grupper medicinsk hjälp för oro, trötthet, huvudvärk och sömnsvårigheter i samband 
med omlokaliseringen (Hilding, 1985). Den upplevda oron hos denna grupp var störst 
under den period när beslutet var fattat och omlokaliseringen förbereddes rent praktiskt. 
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(Statskontoret, 1989). Forskningen visar vidare att oro inför möjligheten att få en ny 
likvärdig anställning var stor inom denna grupp. De som började närma sig 
pensionsåldern hade störst farhågor beträffande detta. Kvalitativa enkätsvar i 
Gyllenstiernas (1991) studie visar att ett nytt likvärdigt jobb i Stockholm kändes som en 
omöjlighet för många i denna åldersgrupp. 
 
Både Statskontorets (1989) och Gyllenstiernas (1991) utredningar finner att familjeskäl, 
närheten till vänner, samt känslan av att ha sina rötter i Stockholm är de tyngst vägande 
orsakerna till att inte flytta med till den nya orten. Gyllenstiernas (1991) resultat visar 
dessutom att den grupp som valde att inte flytta med upplevde att den nya ledningen för 
Boverket gjorde en uppdelning mellan potentiella medflyttare och resten. De som inte 
bedömdes som medflyttare upplevde sig nedvärderade av det nya verkets ledning, vilket 
medförde att denna grupp kände ett utanförskap. De kvalitativa enkätsvaren visar att 
personalen ansåg att detta bemötande var av avgörande betydelse för att rekryteringen 
av befintlig personal till det nya Boverket föll dåligt ut. Gyllenstierna (1991) skriver att 
det fanns personal som till en början var positiva till att flytta, men som uppgav att de 
avskräcktes efterhand. Gyllenstiernas (1991) kvalitativa enkätsvar förmedlar även en 
bild av missnöje med politikerna bakom beslutet. De svar rapporten grundas på 
genomsyras av negativa omdömen om politikernas förmåga att ta ansvar för beslutet 
hela vägen. Flera citat som redovisas i rapporten vittnar om att personalen tyckte att 
politikerna smet undan, inte hade kontakt med verkligheten, eller inte tog hänsyn till 
människorna som påverkades av beslutet (Gyllenstierna, 1991). 
 
Några långsiktiga negativa effekter av omlokalisering har inte konstaterats, utan tvärtom 
visar Statskontorets (1989) undersökning att negativa hälsoeffekter och upplevd stress 
var övergående problem. 10-15 år efter genomförandet av 1970-talets omlokaliseringar 
mådde personalen inte sämre än vad som anses som normalt (Statskontoret, 1989). 
 

Coping 

Begreppet coping syftar på hur individen upprätthåller sin emotionella balans när hon 
ställs inför påfrestningar (Währborg, 2002). Coping används som ett samlande namn på 
det som individen gör för att förebygga, undvika eller kontrollera plågsamma känslor 
som uppstår i samband med hot mot det egna välbefinnandet (Pearlin & Schooler, 
1978). I svenskspråkiga texter som berör ämnet kan man ibland se begreppet coping 
översatt till hantering eller bemästring (Währborg, 2002). I denna uppsats används dock 
det engelska uttrycket, eftersom de svenska orden inte täcker hela vidden av 
copingbegreppet.  
 
Det finns två dominerande uppfattningar om vilka faktorer som formar individens 
copingbeteende. Den ena inriktningen anser att individens coping är beroende av hennes 
personlighet. Enligt detta synsätt utvecklar individen ett sätt att hantera svårigheter som 
återkommer, oberoende av inom vilket område de olika hoten uppkommer. Företrädare 
för det andra synsättet förknippar istället coping med de situationer som utgör hot. 
Forskare som använder denna definition i sin forskning betonar därför betydelsen av att 
förstå de problem som orsakar copingbeteendet (Pearlin & Schooler, 1978). Detta 
synsätt utgår från att en påfrestande situation kan betraktas som en föränderlig och 
cirkulär process som består av hot/krav, kognitiv bedömning, coping och reappraisal. 
Denna inriktning kallas det processinriktade synsättet och har huvudsakligen sitt 
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ursprung i den forskning som Richard Lazarus och Susan Folkman bedrivit i USA sedan 
60-talet (Ashford, 1988). Enligt Lazarus och Folkman (1984) formas individens coping 
av både situationsfaktorer och personfaktorer. Med situationsfaktorer avses till exempel 
graden av osäkerhet inför om en oönskad situation kommer att inträffa respektive hur 
lång väntetid individen upplever innan en händelse inträffar. Exempel på personfaktorer 
är individens grad av engagemang i situationen samt hennes trosföreställningar om sig 
själv och omvärlden. För att förstå varför två individer reagerar olika i en jämförbar 
kravsituation måste vi, enligt detta synsätt, ta hänsyn till de kognitiva processer som 
kommer mellan upplevelsen och reaktionen (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
I arbetet med denna studie har utgångspunkten varit att omlokalisering är en speciell typ 
av organisationsförändring och att det är viktigt att ta hänsyn till denna situation vid 
undersökande av personalens coping. Därför används den definition av coping som 
formulerats av Folkman och Lazarus (1984) och som ligger till grund för det 
processinriktade synsättet: 
 

“We define coping as constantly changing cognitive and behavioral efforts to 

manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing 

or exceeding the resources of the person.” (sid. 141). 
 

Copingprocessen 

När en individ ställs inför en kravfylld situation inleds en copingprocess genom att hon 
gör en kognitiv bedömning (cognitive appraisal), vilket innebär att hon kategoriserar det 
inträffades betydelse för sitt eget välbefinnande. Individens kunskap och 
trosföreställningar, så väl som situationens egenskaper, ligger till grund för 
bedömningen. Detta gör att olika individer kan uppfatta samma situation olika (Lazarus, 
1966). Inom forskningen på området skiljer man mellan primär och sekundär kognitiv 
bedömning.  Benämningarna antyder att primär bedömning alltid kommer före 
sekundär, men så behöver det inte vara. De kan ofta överlappa och samspela med 
varandra i komplexa situationer. Primär och sekundär kognitiv bedömning interagerar 
med varandra och formar tillsammans en upplevelse av kraven, samt styrkan och 
innehållet i den emotionella reaktionen (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984).   
 
Vid primär bedömning aktualiseras frågan ”Är jag hotad eller gynnad av detta nu eller i 
framtiden, samt på vilket sätt?”. Den primära bedömningen innebär att individen 
värderar situationen i sig och de krav som den ställer på henne (Lazarus & Folkman, 
1984). Att kunna uppskatta huruvida situationer som uppstår är viktiga eller irrelevanta 
för vårt fortsatta välbefinnande är grundläggande för alla levande varelser, eftersom vi 
på så sätt kan hushålla med våra resurser och använda dem när det är nödvändigt 
(Passer & Smith, 2004). Det finns tre typer av primära bedömningar; irrelevanta, 
positiva och stressande. När individen upplever att en situation inte påverkar 
välbefinnandet i någon riktning bedömer hon den som irrelevant. Om individen istället 
upplever att situationen kan gynna henne gör hon en positiv bedömning, vilket 
karaktäriseras av behagliga känslor som glädje, upprymdhet eller fridfullhet. Den tredje 
typen, stressande bedömningar, är den som typ copingforskningen ägnat mest 
uppmärksamhet. När individen gör en stressande bedömning kan hon antingen uppleva 
situationen som skadlig/hotfull eller som utmanande. Bedömningar av hotfull karaktär 
förknippas med känslor som rädsla, ilska och oro, medan bedömningar av utmanande 
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karaktär förknippas med känslor som ivrighet och upprymdhet. Upplevelsen kan vara 
komplex, eftersom det finns situationer som medför en blandning av hot och utmaning 
för många människor (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
Vid sekundär bedömning adresseras frågan ”Kan jag göra någonting åt situationen?”. 
Individen bedömer vilka copingalternativ hon har, hur effektiva de olika alternativen 
kan förväntas vara, samt den egna förmågan att utföra olika handlingar i den situation 
som råder. Då individen upplever den egna förmågan att hantera situationen som 
otillräcklig resulterar detta i känslor som oro, ilska och nedstämdhet. Denna upplevelse 
ligger till grund för hur individen använder coping för att klara av situationen (Lazarus 
& Folkman, 1984).  
 
När individen har använt coping gör hon en andra kognitiv bedömning (reappraisal) 
som fokuserar på hur effektiva hennes copingansträngningar varit. Denna bedömning 
går till på precis samma sätt som den tidigare, med den enda skillnaden att denna följer 
på en tidigare kognitiv bedömning. Denna andra bedömning kan förändra individens 
upplevelse av den ursprungliga situationen, vilket i sin tur kan leda till nya kognitiva 
bedömningar och ny coping (Lazarus & Folkman 1984).  
 
Copingprocessen formas av förhållandet mellan människa och omvärld. Förändringar i 
detta förhållande kan orsakas av individens copingbeteende, eller av händelser i 
omvärlden som individen inte kan påverka. Oavsett om det är individen eller omvärlden 
som är orsak till dessa förändringar kommer individen att använda en andra kognitiv 
bedömning för att utvärdera det nya förhållandets betydelse och möjligheterna att 
kontrollera det på ett önskvärt sätt. Förändringarna i förhållandet mellan människa och 
omvärld kan inträffa med bara korta ögonblick emellan sig, eller med mycket långa 
tidsavstånd. Beroende på situationens omfattning kan en copingprocess fortgå under 
olika lång tid (Ashford, 1988; Lazarus & Folkman 1984). 
 
Den sekundära kognitiva bedömningen resulterar i att individen använder 
copingresurser och copingreaktioner, vilka utgör hörnstenarna i individens coping 
(Passer & Smith, 2004; Pearlin & Schooler, 1978). Lite tillspetsat kan copingresurser 
sägas representera hur människor är, medan copingreaktioner representerar vad 
människor gör (Ashford, 1988). 
 
Copingresurser 

Copingresurser avser de tillgångar en människa kan använda när hon hanterar en 
situation som hon upplever som kravfylld. Tillgången på copingresurser har i olika 
utsträckning visat sig förklara skillnader i upplevd ångest (Pearlin & Schooler, 1978).  
 
Upplevelsen av att ha kontroll över en krävande situation är den enskilt viktigaste 
copingresursen som forskningen identifierat (Ashford, 1988; Pearlin & Schooler, 1978). 
När individen upplever att hon har möjlighet att bemästra det inträffade på ett 
tillfredställande sätt är hon mer benägen att bedöma situationen som en positiv 
utmaning. När en människa upplever att hon är hjälplös inför en kravfylld situation blir 
den upplevda stressen stark. Om hon dessutom har mycket att förlora i situationen blir 
de negativa konsekvenserna av att känna sig hjälplös väldigt stora. Det är dock viktigt 
att vara medveten om att människor även kan se positiva utmaningar i situationer som 
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inte verkar ge vinstmöjligheter och där individen egentligen är hjälplös. Att drabbas av 
en livshotande sjukdom eller en svår förlust som innebär genomgripande förändringar 
kan utgöra exempel på sådana kravfyllda situationer (Lazarus & Folkman, 1984). 
Lazarus och Folkman  (1984) menar att detta beror på att individen ser en utmaning i att 
kontrollera sig själv och behålla en positiv attityd i mötet med motgången. 
 
Begreppet self-efficacy utgör ett annat exempel på en värdefull copingresurs som är 
nära förbunden med individens upplevda kontroll över en situation (Ashford, 1988). 
Med self-efficacy avses tillit till den egna förmågan att klara av en krävande situation på 
ett tillfredställande sätt (Bandura, 1997). Tidigare framgång i att bemästra 
kravsituationer ökar individens self-efficacy, medan erfarenheter av misslyckanden på 
detta område minskar densamma (Bandura, 1997). Forskning visar att tron på den egna 
förmågan att bemästra uppkomna situationer faktiskt är viktigare än den egentliga 
kapaciteten att göra det (Taylor, 1983). Individer med hög self-efficacy har större 
benägenhet att bedöma kravfyllda situationer som tillfällen till lärande och möjligheter 
att visa sin kapacitet för omgivningen.  
 
Ytterligare en viktig copingresurs är det sociala stöd individen har att tillgå. Att känna 
tillit till att omgivningen kan erbjuda stöd och hjälp vid påfrestningar kan mildra 
obehagskänslor, samtidigt som avsaknad av detta stöd ökar människors sårbarhet i 
krävande situationer. Stödet kan rent praktiskt utgöras av att någon lyssnar på individen 
när hon berättar om sina känslor och upplevelser (Passer & Smith, 2004). Orsaken till 
att socialt stöd är en effektiv copingresurs kan ligga i att användande av detta påverkar 
individens syn på hotet eller hennes uppfattning om möjligheterna att hantera hotet 
(Armstrong-Stassen, 1994). Socialt stöd är en aspekt av coping som illustrerar hur nära 
förbundna copingresurser och copingreaktioner kan vara. Socialt stöd kan nämligen 
betraktas både som en copingresurs och en copingreaktion. Vissa forskare klassificerar 
det som resurser tillhandahållna av andra människor (Pearlin & Scooler, 1978; 
Währborg, 2002), medan andra ser det som en handling där individen söker stöd hos 
andra människor (Ashford, 1988). I denna uppsats betraktas socialt stöd som en 
copingresurs som är nära förbunden med känslofokuserade copingreaktioner, 
exempelvis att ge uttryck för sina känslor.  
 

Copingreaktioner 

Den andra beståndsdelen, copingreaktioner, kan precis som copingresurser hjälpa till att 
reducera oro, obehagskänslor etc. Copingreaktioner avser åtgärder som individen vidtar 
i syfte att förändra den kravfyllda situationen, eller hantera de känslor som denna ger 
upphov till. Copingreaktioner är fristående från copingresurser, men de kan ändå 
influeras av dessa i vissa fall (Pearlin & Schooler, 1978). Dessa reaktioner kan delas 
upp på flera olika sätt. En grundläggande indelning, som många forskare är överens om, 
skiljer mellan problemfokuserad coping och känslofokuserad coping (Ashford, 1988; 
Folkman & Lazarus, 1984; Fugate et al., 2002).  
 
Problemfokuserad coping avser reaktioner som syftar till att hantera eller ändra själva 
hotet (Ashford, 1988). När individen använder problemfokuserad coping riktas 
ansträngningarna ofta mot att definiera problemet, generera möjliga lösningar och väga 
alternativens för- och nackdelar mot varandra. Dessa reaktioner kan vara riktade utåt 
mot omgivningen, vilket innebär att ansträngningarna fokuseras på att exempelvis 
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förändra fattade beslut, tryck från omvärlden eller begränsningar som satts upp av 
andra. De kan också vara riktade inåt, vilket innebär att individen försöker förändra sin 
motivation eller sitt tankesätt, till exempel genom att utveckla beteendemönster för att 
möta nya krav (Lazarus & Folkman, 1984). Att aktivt försöka förändra beslut om 
organisationsförändringar, eller att lära sig nya saker som kan behövas för att behålla 
jobbet vid uppsägningar, kan vara exempel på sådana reaktioner inom arbetslivet 
(Ashford, 1988).   
 
Känslofokuserad coping är ett stort område som inkluderar en mängd reaktioner vars 
syfte är att behärska de känslor som hotet ger upphov till (Ashford, 1988). Hit räknas ett 
flertal kognitiva processer som syftar till att minska negativa känslor (Lazarus & 
Folkman, 1984). Exempel på sådana reaktioner kan vara att undvika att tänka på 
situationen, att förminska dess betydelse, att distansera sig, att selektivt ignorera vissa 
aspekter av det inträffade, att minska sitt eget engagemang i situationen, att agera ut sina 
känslor, att försöka se ljuspunkterna i det inträffade samt att övertyga sig själv att det 
kunde ha varit värre (Ashford, 1988; Lazarus & Folkman, 1984; Pearlin & Schooler, 
1978). De flesta av dessa reaktioner härstammar från forskning kring våra 
försvarsprocesser och reaktioner av denna typ förekommer i de flesta krävande 
situationer (Folkman & Lazarus, 1984).  
 
Flera former av känslofokuserad coping förändrar individens uppfattning om en 
situation, trots att situationen i sig inte förändras. En sådan reaktion är i själva verket en 
andra kognitiv bedömning. Hotet förminskas genom att situationen tillskrivs en ny 
betydelse för det egna välbefinnandet. Vissa reaktioner som nämns ovan är exempel på 
kognitiva bedömningar av detta slag, exempelvis att försöka se ljuspunkterna i det 
inträffade samt att övertyga sig själv att det kunde ha varit värre. Det finns alltid en risk 
att känslofokuserad coping av denna typ medför att individen lurar sig själv att uppleva 
en allvarlig situation som ofarlig. Det är dock mycket svårt att göra teoretiska 
definitioner och empiriska studier av detta eftersom företeelsen bygger på att individen 
inte är medveten om vad som händer. Kunskapen om beteendet att lura sig själv i 
hotande situationer är således begränsad (Folkman & Lazarus, 1984).  
 
Känslofokuserad coping kan ibland behöva föregå problemfokuserad coping. Individen 
kan vara i behov av använda en copingreaktion som kan minska obehagskänslor innan 
hon kan ta itu med att lösa själva problemet. På så vis interagerar copingreaktionerna 
med varandra. Den bästa nyttan av coping uppstår i regel när både problem- och 
känslofokuserade copingreaktioner används (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
Den kognitiva bedömningen spelar en viktig roll för copingreaktionen. När vi upplever 
att vi har mycket små möjligheter att påverka den uppkomna situationen tenderar vi att 
använda känslofokuserad coping. När vi däremot upplever att vi kan påverka situationen 
är vi istället benägna att använda problemfokuserad coping (Folkman & Lazarus, 1984; 
Pearlin & Schooler, 1978; Ashford, 1988). Forskningsresultat tyder också på att 
problemfokuserad coping är vanligare i början av en copingprocess, till exempel när 
anställda anar kommande organisationsförändringar (Fugate et al., 2002).  
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Studier av organisationsinriktad coping 

Ashfords (1988) studie behandlar hur anställda i en specifik organisation hanterade en 
omfattande organisationsförändring. Syftet med studien var bland annat att ta reda på 
vilka reaktioner och resurser som var mest effektiva när det gäller att hantera den stress 
som organisationsförändringen gav upphov till hos de anställda. Resultaten visar att 
copingresurser och copingreaktioner endast hade en begränsad inverkan på personalens 
stressnivåer. Två copingresurser förefaller dock mer effektiva än andra; känslan av 
kontroll respektive individernas förmåga att tolerera osäkerhet. Dessa båda 
copingresurser har, enligt Ashfords (1988) resultat, en modererande effekt på 
stressorernas inverkan på stressnivån. Detta resultat bestod även över tid. När det gäller 
copingreaktioner var det framför allt känslofokuserad coping där individen ger uttryck 
för sina känslor som visade sig ha mest mildrande effekt på stressnivån. Detta kunde ske 
genom att gråta, låta ilskan få utlopp eller prata om upplevd oro. Också detta var ett 
resultat som bestod över tid. Flera andra vanliga copingreaktioner, till exempel att aktivt 
söka information om förändringen samt att undvika att tänka på situationen, visade sig 
däremot ha en ökande effekt eller ingen effekt alls på stressnivån, vilket är ett resultat 
som strider mot teorier på området (Ashford, 1988).  
 
Ashford (1988) menar att ledningens kommunikation till de anställda beträffande 
organisationsförändringars orsaker, genomförande och följder kan minska 
personalgruppens upplevda stress. Ledningen kan även minska stressnivåerna genom att 
sträva efter att skapa normer som uppmuntrar att personalen delar med sig av sina 
känslor till andra. Ashford (1988) menar dock att ledningen inte kan eliminera all stress 
genom sitt agerande och att de anställda därför behöver använda coping för att hantera 
organisationsförändringar. Hon framhåller också att information om förändringar kan 
öka den upplevda stressen hos anställda som inte upplever denna typ av osäkerhet, eller 
använder undvikande copingreaktioner för att minska sin stress. Således menar hon att 
det är viktigt att ledningen planerar sitt informationsarbete i samband med 
organisationsförändringar (Ashford, 1988).  
 
Fugate, Kinicki och Scheck (2002) studerar anställdas coping under en 
förändringsprocess där organisationer slogs samman. Deras resultat, som bygger på fyra 
olika mättillfällen, visar bland annat att socialt stöd är en betydelsefull copingresurs som 
anställda använder sig av hela förändringsprocessen igenom. Resultaten visar vidare att 
graden av upplevd kontroll är som lägst i början av processen, då personalen anar att 
organisationsförändringar kommer att ske. Graden av kontroll ökar när beslut om 
förändringar är fattade och även mot slutet av processen när förändringarna är 
genomförda. Författarna menar därför att även negativ information kan bidra till att de 
anställdas upplevda kontroll ökar, och därmed till att de kan hantera förändringarna 
bättre (Fugate et al., 2002).  
 
Pearlin och Schooler (1978) tar avstamp i uppfattningen att coping är beroende av sitt 
sammanhang och de studerar därför begreppet utifrån fyra olika livsroller som kan 
medföra olika typer av hot mot individens välbefinnande. Dessa roller utgörs av 
äktenskapsrollen, föräldrarollen, rollen som privatekonomisk försörjare samt 
yrkesrollen. Författarna studerar vilka copingreaktioner och copingresurser som är 
effektivast när det gäller att minska stress och obehag i samband med hot inom dessa 
fyra livsroller. Resultaten visar att det finns vissa skillnader mellan betydelsen av 
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coping i den yrkesmässiga rollen jämfört med de roller som är kopplade till familjelivet. 
Så väl copingreaktioner som copingresurser är, enligt resultaten, minst effektiva inom 
det yrkesmässiga området. Författarna diskuterar inte ingående vad detta kan bero på, 
men redogör kortfattat för att det kan ha sin grund i att yrkeslivets hot är av mindre 
personlig karaktär än de hot som återfinns inom studiens övriga roller. De 
copingresurser och copingreaktioner som forskningen identifierat är dessutom mer 
anpassade till familjesfären eftersom denna är mer utforskad, enligt Pearlin och 
Schooler (1978). Att omvärdera betydelsen av formella och informella belöningar samt 
att förändra målsättningar förefaller vara de mest effektiva copingreaktionerna inom 
yrkesrollen. Resultaten visar att individer som värderar lönen högre och de symboliska 
belöningar lägre upplever mindre stress. Författarna tolkar detta som att det bästa sättet 
att handskas med arbetsrelaterade hot mot välbefinnandet är att distansera sig och 
reducera arbetets betydelse till någonting instrumentellt. Resultaten visar vidare att 
copingresurser är mer effektiva än copingreaktioner när det gäller hantering av problem 
i rollen som yrkesutövare och privatekonomisk försörjare. I de familjerelaterade rollerna 
är copingreaktionerna däremot mer effektiva. Detta kan också uttryckas som att de 
handlingar vi företar oss för att hantera hotfulla situationer är viktigast när hoten berör 
familjelivet, medan hur vi är som personer är viktigast när hoten istället berör 
yrkeslivet. Författarna kopplar detta till att hotfulla situationer som uppträder i 
arbetslivet präglas av att individen upplever liten möjlighet att själv påverka det 
upplevda hotet. De konkreta handlingarna som kan utföras för att hantera situationen 
blir då mindre viktiga än de personliga resurser individen besitter. Dessa 
forskningsresultat kan appliceras på många av de hot som anställda upplever i samband 
med organisationsförändringar (Pearlin & Scooler, 1978).   
 

Föreliggande studie 
En genomgång av studier som berör omlokalisering av statlig verksamhet visar att detta 
är en speciell typ av organisationsförändring som medför ingripande förändringar i 
vardagen för den personal vars tjänster omfattas (Gyllenstierna, 1991; Mattila & 
Strandell, 2006). Den befintliga personalen erbjuds att följa med organisationen till den 
nya orten, men tidigare erfarenheter visar att stora delar av dem inte antar erbjudandet. 
De utredningar som gjorts efter omlokaliseringarna under 1970- och 80-talen syftar till 
att övergripande utreda effekter för verksamheten, samt nyrekryterad, medflyttande och 
icke-medflyttande personal. Resultaten av utredningarna visar att personalen upplevde 
oro och maktlöshet i samband med omlokaliseringsprocessen. Här vore det naturligt att 
även titta på hur personalen använde coping för att hantera situationen, men någon 
sådan tidigare forskning står inte att finna. Coping kan lindra oron och därmed 
underlätta omställningen för personalen. Kunskap om hur coping fungerar och används 
av individer som omfattas av omlokaliseringsprocesser kan därför användas i syfte att 
genomföra framtida omlokaliseringar på ett mer gynnsamt sätt.  
 
Som tidigare nämnts utgår denna studie från det processinriktade synsättet på coping, 
vilket medför att det är viktigt att förstå de problem som orsakar copingbeteendet. Denna 
utgångspunkt gör det relevant att först undersöka hur personalen upplever 
omlokaliseringen för att sedan gå närmare in på användande av coping.  
 
Studiens målsättning är att bidra till ökad förståelse av copingbegreppet i en relativt 
outforskad situation och därför är det lämpligt att använda en kvalitativ ansats.  Både 
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copingbegreppet och omfattande förändringar inom organisationer är också ämnen som 
präglas av subjektivitet, komplexitet, kontextberoende och föränderlighet. Förekomsten 
av dessa egenskaper medför att ämnen ofta tjänar på att analyseras med kvalitativa 
metoder, eftersom det kan vara svårt att reda ut orsaksförhållanden (Langemar, 2005). 
 

Syfte och avgränsning 

Syftet med denna studie är således att beskriva hur personalen som inte flyttar med 
organisationen upplever omlokaliseringen, samt hur de använder coping för att hantera 
densamma. Ämnet har avgränsats till att enbart undersöka den personal som valde att inte 
flytta med till den nya orten.  
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 

Intervjupersonerna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval med strategiska förtecken. 
Omställningsorganisationen KomOm kontaktades och deras rådgivare förmedlade sedan 
kontakten med personer som övergått till KomOm på grund av att deras arbetstillfällen 
omlokaliserats. Kontaktpersonen bistod också med att göra urvalet strategiskt lämpligt 
med syfte att skapa en så god spridning som möjligt när det gäller intervjupersonernas 
myndighetstillhörighet. Valet att kontakta KomOm gjordes på grund av att det innebar 
ett smidigt sätt att få kontakt med anställda från flera omlokaliserade myndigheter. 
Valet medförde dock att studiens urval begränsades till att omfatta intervjupersoner som 
valt att inte flytta med till den nya orten. Två personer som tillfrågades om deltagande i 
studien valde tyvärr att avstå från att medverka. 
 
Studien baseras på intervjuer med fyra stycken statsanställda över 50 års ålder, vars 
tjänster omfattades av omlokaliseringen. Vid tidpunkten för intervjuerna befann sig 
samtliga i ett skede av omlokaliseringen där de lämnat sitt arbete på myndigheten 
bakom sig och gått ut i omställning. Tre intervjupersoner var kvinnor och en var man. 
Två av intervjupersonerna hade arbetat på myndigheter som omlokaliserades i sin helhet 
och två hade arbetat på myndigheter som endast omfattades delvis.  
 

Datainsamling 

Data samlades in genom halvstrukturerade djupintervjuer. Varje intervju varade i 
mellan 60 och 90 minuter. Intervjuerna ägde rum i för ändamålet bokade konferensrum i 
KomOm:s lokaler. De spelades in på band och transkriberades för att kunna ligga till 
grund för analysen. Frågorna var inte formulerade i förväg, utan upplägget bestod av 
övergripande intresseområden som avhandlades under intervjuerna. Dessa 
intresseområden utgjordes av intervjupersonernas egna upplevelser av 
omlokaliseringen, förhållandet till ledningen och kollegorna under omlokaliseringen, 
samt hur intervjupersonerna upplevde att de hanterade den uppkomna situationen.  
 

Etiska ställningstaganden 

Den första kontakten med KomOm skedde i form av e-post som behandlade intresset 
för att studera omlokaliseringen. En informationstext om studiens innehåll, syfte och 
etiska ramar sattes sedan ihop och KomOm:s kontaktperson för uppsatsen använde sig 
av denna vid kontakt med tänkbara intervjupersoner. Om personen ifråga var positiv till 
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att delta tog han/hon själv kontakt med uppsatsförfattaren via e-post eller telefon för att 
boka en intervjutid. Inhämtande av tillåtelse att spela in intervjun på band skedde i 
samband med intervjuns genomförande. I samband med detta betonades att 
intervjupersonernas medverkan var frivillig, att de hade rätt att avbryta intervjun och att 
inspelningarna skulle behandlas konfidentiellt. Uppsatsförfattaren berättade också att 
information om vilken myndighet personen arbetat på skulle avkodas vid 
transkriberingen av intervjuerna. Således benämns intervjupersonernas arbetsplatser 
samt vissa andra namn ”X-myndigheten” i transkriberingar och citat. Av samma skäl 
kommer samtliga intervjupersoner benämnas med kvinnliga pronomen i resultat- och 
diskussionsdelen.  
 

Analys 

Det insamlade materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. Intervjuerna 
transkriberades och texterna lästes igenom flera gånger för att uppnå en god uppfattning 
om innehållet i var och en av intervjuerna. Därefter markerades de textavsnitt som 
upplevdes som relevanta för frågeställningen och nyckelord skrevs in i marginalen. I 
nästa steg skapades teman utifrån nyckelorden och utdrag från intervjuerna grupperades 
under respektive tema. Ytterligare genomläsning av intervjuerna genomfördes och 
respektive tema kompletterades med fler citat. I samband med författandet av 
analysdelen gjordes en koncentrering av antal teman och de fick också sina slutgiltiga 
benämningar. Sökande efter relevant vetenskaplig litteratur gjordes både före och efter 
datainsamlingen, men huvudsakligen efter.  
 
 

Resultat  och diskussion 
 
Resultatet presenteras i fem huvudteman med ett flertal underliggande teman, vilka 
åskådliggörs nedan (Figur 1). Kopplingar till relevant forskning och diskussion av 
empirin sker i samband med vart och ett av dessa underteman.  
 
 

 
 

 

Figur 1. Schematisk sammanställning av denna studies huvud- och underteman. 
Huvudteman är markerade med grå bakgrund.  
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Upplevelsen av omlokalisering 

 
Osäkerhet i väntan på beslut 

Vissa intervjupersoner berättade att de upplevde perioden före beslutet som påfrestande, 
eftersom osäkerhet inför framtiden var frustrerande. En av intervjupersonerna beskrev 
att ett hot om arbetslöshet hängde över huvudet och förmörkade tillvaron under denna 
period. En annan intervjuperson, som var engagerad i den lokala fackliga 
organisationen, fick tidigt veta att det fanns starka skäl att tro att myndigheten skulle 
flytta i sin helhet. Denna intervjuperson betonar särskilt frustrationen över att inte kunna 
varna kollegor och personen tyckte att det kändes som att svika de andra genom att inte 
delge dem så pass viktig information. Båda intervjupersonerna betonar att de upplevde 
denna period som lång och utdragen över tid.  
 

”Det har ju ryktats så mycket och det har ju pratats så mycket, så jag har väl haft 
det i huvudet nästan hela tiden. Hotet, som jag kände, om arbetslöshet hängde 
som en mörk skugga över huvudet på en.” 

 
Men bilden som intervjupersonerna ger av denna period är inte entydig. Andra 
intervjupersoner gav istället en bild av att den första perioden av osäkerhet inte 
medförde någon betydande oro, eftersom hotet inte var särskilt påtagligt eller synbart. 
Dessa personer berättade att de hade tidigare erfarenheter av organisationsförändringar 
och rykten om förändringar som inte lett till arbetslöshet. De menade därför att de inte 
tyckte att det var värt att oroa sig i onödan, utan det bästa var att se tiden an och vänta 
på någon form av beslut innan de ägnade förändringarna uppmärksamhet.  
 
Resultatet beträffande personalens upplevelse av det initierande skedet är således 
blandat. Skillnaderna kan förklaras av att de olika individerna gör varsin första kognitiv 
bedömning av situationens betydelse för det egna välbefinnandet. Till grund för denna 
ligger så väl individens kunskap och trosföreställningar som situationens egenskaper 
(Lazarus, 1966). Eftersom intervjupersonerna arbetade inom olika organisationer hade 
de olika kunskaper och erfarenheter att utgå från när ryktet om omlokalisering kom i 
omlopp. Individer som hade tidigare erfarenheter av ryktesspridningar som inte lett till 
negativa förändringar gjorde bedömningen att onödig oro inte gagnade dem, medan 
individer utan dessa erfarenheter gjorde en negativ bedömning av hotet.  
 
Den mest relevanta forskningen rörande personalens upplevelser av denna fas vid 
tidigare omlokaliseringar är Statskontorets utredning (1989), som visar att de anställda 
kände stor oro inför hur deras framtida arbetsförhållanden skulle kunna påverkas. 
Statskontorets (1989) utredning berör inte den lugna och avvaktande attityd till rykten 
om förändringar som vissa personer beskrev i intervjuerna i föreliggande studie. En 
tänkbar orsak till denna skillnad mellan resultatet i Statskontorets utredning och 
föreliggande studie kan vara att de är utförda vid olika tidpunkter och därmed i olika 
samhällskontexter. Intervjupersonerna i denna studie beskrev att de tidigare upplevt 
både rykten om negativa organisationsförändringar och faktiska omställningar, vilket är 
erfarenheter som statsanställda under 1970-talet sällan hade i samma utsträckning 
eftersom den statliga sektorn växt kraftigt under flera årtionden (Statskontoret, 1989).  
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Förändrad stämning efter beslutet om omlokalisering 

Ett tema som återkom under intervjuerna var att det kändes annorlunda att arbeta inom 
organisationen sedan beslutet om omlokalisering stod klart. Arbetsuppgifterna kom i 
andra hand och det var svårt att fokusera på arbetet under perioden efter beslutet. En del 
av arbetstiden gick helt enkelt åt till att bearbeta det som inträffat.  
  

”Ja, det kändes ju inte riktigt på allvar att jobba på en myndighet som var på väg 
bort så där. Jag visste ju, eller jag tror att många av oss släppte taget. Släppte 
engagemanget för myndigheten och jobbet. Vi hade ögonen riktade bortåt.” 

 
Något som också återkom under intervjuerna var att omlokaliseringen skapade en 
uppdelning mellan anställda som ville flytta med och de som inte ville det. På flera 
myndigheter ledde omlokaliseringsbeslutet till ”strömhopp” från myndigheten, berättar 
intervjupersonerna. Att arbeta kvar under denna period när kollegorna runt omkring 
försvann upplevdes som jobbigt av intervjupersonerna. Myndigheten nyrekryterade 
medarbetare som påbörjade sitt arbete i Stockholm och skulle följa med till den nya 
orten. Intervjupersonerna berättade att de som kom in på detta sätt i organisationen hade 
en framtidsoptimism och en lust att vara med och forma något nytt. De som istället 
valde att stanna i Stockholm och därmed var på väg ut ur organisationen kände inte att 
de hade något gemensamt med dessa, beskrev intervjupersonerna. Dessutom gjorde 
denna personalgrupp en kompetensöverföring till de nya medarbetarna som ledde till att 
de så småningom lämnade ifrån sig sina arbetsuppgifter och mer fungerade som 
stödfunktion. En av intervjupersonerna beskrev att detta kändes som att ”sitta och rulla 
tummarna” när en ny och optimistisk förmåga gjorde de egna arbetsuppgifterna. 
Intervjupersonen menade att myndigheten hade kunnat använda den personalgrupp som 
var på väg ut på ett mer genomtänkt sätt, vilket hade varit bättre både för arbetsgivare 
och anställda. Vissa av intervjupersonerna betonade dock att de hyste stor förståelse för 
att den nyrekryterade personalen kände entusiasm och framåtanda, samt att de till viss 
del tyckte att det var naturligt att det uppstod en uppdelning.  
 
Intervjupersonerna skildrade också bilden av ett utanförskap under den avslutande tiden 
på myndigheten. En av intervjupersonerna kritiserade en nyrekryterad chef eftersom 
hon uppfattade att denne fokuserade allt engagemang på medflyttande personal, vilket 
bidrog till en känsla av utanförskap hos dem som var på väg ut ur organisationen. En 
annan intervjuperson beskrev att känslan av utanförskap berodde på att de som inte 
flyttade med fick byta lokaler.  
 

”För vi fick ju sätta oss på en avdelning på huvudkontoret där alla som inte 
skulle vara kvar i organisationen fick sitta. Så bara det var ju jobbigt. Det kändes 
som om man var utpekad; ni ska bort. Så det tyckte jag var lite hemskt.” 

 
Beskrivningarna av att det var svårt att fokusera på arbetet efter beslutet kan kopplas till 
tidigare forskning beträffande omlokalisering. Vid Boverkets omlokalisering upplevde 
personalen att effektiviteten i arbetet minskade drastiskt. I de kvalitativa enkätsvaren i 
samma studie beskriver också personalen tiden efter beslutet fram till flytten som 
”konstgjord andning” (Gyllenstierna, 1991). Genom beslutet att omlokalisera 
myndigheten hade man dömt ut verksamheten, vilket också vissa intervjupersoner gav 
uttryck för i föreliggande studie. Detta är en intressant aspekt av resultatet, eftersom 
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omlokaliseringen inte innebär att vare sig myndigheten eller det enskilda arbetstillfället 
ska upphöra, utan enbart flyttas. Personalen kan dock uppleva att det inte spelar någon 
roll, eftersom hans/hennes tid vid myndigheten ändå är utmätt.  
 
Upplevelser av utanförskap behandlas även i tidigare forskning kring omlokalisering. 
Gyllenstiernas (1991) resultat visar att de anställda som inte flyttade med Boverket 
uppfattade att verkets nya ledning visade en negativ attityd till dem. Intervjuerna inom 
föreliggande studie visade att personalen upplevde en liknande negativ attityd från 
ledningen, men intervjupersonerna nyanserade också upplevelsen av utanförskap genom 
att betona sin förståelse för de nya medarbetarnas optimism. Denna förstående attityd 
har inte observerats av tidigare studier.  

 

Beslutet att stanna kvar 

Intervjupersonerna funderade över lag ganska lite över beslutet att stanna i Stockholm, 
eller flytta med till den mottagande orten. Vid intervjuerna gav de en bild av att det var 
en självklarhet att stanna i Stockholm. Intervjupersonerna angav närhet till sitt sociala 
nätverk, ägande av bostad och en känsla av att vara starkt rotad i stockholmsområdet 
som de tyngst vägande orsakerna till detta. När intervjupersonerna utvecklade 
familjeskälen nämnde de att de hade gamla föräldrar som behövde hjälp, barn och 
barnbarn som de ville umgås med samt en partner som av olika skäl inte bara kunde 
flytta iväg till en ort långt bort.  
 
Denna aspekt av resultatet uppvisar likheter med den existerande forskningen gällande 
attityden till att flytta med vid en omlokalisering. Så väl Statskontorets (1989) utredning 
av konsekvenserna av 1970-talets omlokalisering, som Gyllenstiernas (1991) utredning 
av Boverkets omlokalisering på 1980-talet, visar att endast några procent av de anställda 
var beredda att flytta med till den mottagande orten. Även orsakerna till denna 
inställning överensstämmer mellan dessa båda tidigare utredningar och föreliggande 
studie. Gyllenstiernas resultat visar att familjeskäl, sociala kontakter och starka rötter i 
Stockholm utgjorde de viktigaste skälen för Boverkets personal att inte följa med till 
Karlskrona. Värt att notera är att endast ett fåtal uppgav den egna bostaden som ett 
viktigt skäl i Gyllenstiernas (1991) utredning, medan det var vanligt att detta nämndes 
som en viktig aspekt av intervjupersonerna i föreliggande studie. Det är tänkbart att 
också detta kan förklaras av att studierna är gjorda vid olika tidpunkter och att 
samhällsförhållanden, exempelvis bostadsmarknaden, förändrats sedan Boverkets 
omlokalisering på 1980-talet.  
 

Introduktion av efterträdare 

Intervjupersonerna fick i uppgift att förbereda för eller introducera den person som 
skulle utföra de egna arbetsuppgifterna på den nya orten. Vissa av intervjupersonerna 
upplevde svårigheter i samband med detta. En intervjuperson beskrev att 
kompetensöverföringen till de nyrekryterade ledde till att hon kände sig överflödig. 
Intervjupersonen beskrev att hon kände sig frustrerad eftersom hon visste att det fanns 
mycket arbete som behövde utföras, men som hon inte kunde göra eftersom det inte var 
hennes uppgifter längre.  
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”Det kändes ju inte så där jätteroligt att se någon annan göra mina uppgifter och 
samtidigt sitta och rulla tummarna. /…/ Det kändes jobbigt att inte ha någonting 
att göra och samtidigt veta att här finns ju jättemycket att göra. Som jag kan 
utföra, men det är inte mitt jobb längre.” 

 
En intervjuperson beskrev att myndigheten uppdrog åt henne att dokumentera alla delar 
av arbetet och sammanställa detaljerade rutindokument för samtliga arbetsuppgifter. 
Intervjupersonen upplevde det som stressande att hinna med detta vid sidan av det 
dagliga arbetet, men också påfrestande eftersom dokumentationen var till för att en ny 
person skulle kunna göra de arbetsuppgifter som hon själv hade utvecklat och helst velat 
få fortsätta utföra. Samma intervjuperson beskrev också att en annan aspekt av 
svårigheterna bestod i att efterträdaren var en betydligt yngre person.  
 

”Jag kände ju att det här var ett jobb som jag har varit med om att bygga upp 
tillsammans med andra, men många delar har byggt upp helt själv. /…/ Man 
känner sig ganska liten då, när man är 58 år och har jobbat lång tid. Har jobbat 
upp sig och alltihopa. Och så kommer det en ung pojke som får mycket, mycket 
mera i lön och dessutom får allting serverat på ett fat. Det kändes inte bra.” 

 
Denna aspekt av resultatet står till synes utan paralleller i tidigare forskning. Forskning 
rörande upplevelser av omlokalisering visar att den fas som präglas av uppsägningar 
och nyrekryteringar var påfrestande för personalen, men forskarna noterar endast att 
introduktionen av ny personal innebär ytterligare en uppgift som ökar 
arbetsbelastningen på personalen (Hilding, 1985; Statskontoret 1989; Gyllenstierna, 
1991). Mot bakgrund av detta är det intressant att intervjuerna som ligger till grund för 
föreliggande studie visar att personalen upplevde själva arbetet med 
kompetensöverföringen som emotionellt påfrestande. Detta kan vara värdefullt att ta 
hänsyn till vid planering av kompetensöverföring vid framtida omlokaliseringar.  

 

Synen på omlokaliseringen 

Under intervjuerna uttryckte intervjupersonerna sin syn på omlokaliseringen som 
företeelse och hur den genomfördes av politiker, myndighetsledning och fackförbund. 
Intervjupersonernas åsikter delas in i två delar; synen på Regeringens ansvar, samt 
synen på myndighetsledningens och fackförbundets ansvar.  
 

Synen på Regeringens ansvar 

Det var vanligt att intervjupersonerna gav uttryck för kritik gentemot Regeringen som 
fattat omlokaliseringsbeslutet. De fokuserade dock sin kritik på olika saker. Gemensamt 
för dem är att de gav uttryck för att politikerna fattat detta beslut utan att ta hänsyn till 
att människor kommer att drabbas negativt. Vissa av intervjupersonerna betonade att 
politikerna distanserat sig från människorna som det handlade om och att de saknade 
insikt i verkligheten. En annan intervjuperson uttryckte dock förståelse för motivet till 
omlokaliseringen; att skapa nya arbetstillfällen på mindre orter. Intervjupersonen 
menade dock att politikerna borde ha förlagt en ny myndighet på den aktuella orten 
istället för att flytta en befintlig organisation, då detta medförde negativa konsekvenser 
för de anställda.  
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Den kritiska synen på politikernas ansvar återfinns i tidigare forskning rörande 
omlokalisering. Personalen som omfattades av Boverkets omlokalisering uppgav, enligt 
Gyllenstierna (1991), att politikerna inte brydde sig om konsekvenserna samt att de 
befann sig långt ifrån verkligheten. Intervjupersonerna gav uttryck för samma typ av 
upplevelser, men bilden nyanseras också av förståelsen för tanken att skapa nya 
arbetstillfällen på mindre orter.  

 

Synen på ledningens och fackförbundets ansvar 

Det var också vanligt att intervjupersoner gav uttryck för någon form av kritik mot den 
egna ledningens arbete i samband med omlokaliseringen. En intervjuperson beskrev att 
hon upplevde att myndigheten inte tog något helhetsgrepp på personalsituationen i 
samband med omlokaliseringen. På den aktuella myndigheten fanns ett antal 
möjligheter till omplacering, eftersom hela organisationen inte omfattades av 
omlokaliseringen. Intervjupersonen upplevde att dessa öppningar fördelades på ett 
inkonsekvent och ofta orättvist sätt på grund av bristande överblick över de anställda 
som omfattades av omlokaliseringen och de arbetstillfällen som skulle tillsättas genom 
omplaceringar. Samma intervjuperson berättade också om en känsla av att ha blivit 
sviken av arbetsgivaren.  
 

”Och då föll allting under mig. Det var som att sparka undan benen på mig. Då 
tyckte jag att det var jättejobbigt. Och det är jobbigt än idag, alltså. /…/ Jag 
tyckte att jag har så himla kort tid kvar. Och det kändes som att jag hade blivit 
lovad, och jag hade intalat mig själv att jag skulle fixa det här. Jag kommer att få 
fast jobb, jag blir inte arbetslös. Och allting var så klart och det skulle inte vara 
några problem. Och så bara bort. Så är man inte värd ett skit.” 

 
Synen på ledningens ansvar och genomförande av förändringarna var dock en punkt 
som delade intervjupersona i två motsatta läger. Vissa av intervjupersonerna gav uttryck 
för uppfattningen att makthavarna inom myndigheten försökte skylla ifrån sig, så väl på 
varandra som på Regeringen. Andra upplevde tvärtom att den egna myndighetens 
ledning befann sig i samma situation som personalen. En intervjuperson berättade att 
även ledningen var kritisk till omlokaliseringen och att de gjorde sitt bästa i arbetet med 
förändringarna. Det kan vara värt att notera att de intervjupersoner som uttryckte kritik 
på denna punkt kom från myndigheter som omlokaliserades delvis, medan de som 
uttryckte samhörighet med ledningen arbetade vid myndigheter som omlokaliserades i 
sin helhet.  
 

”Alla skyller ifrån sig och det bara rinner av. Det är inte jag utan den, och det är 
inte den utan den. Och det är Regeringens beslut. Man kommer ingen vart.” 

 
”Ledningen satt ju i samma sits som vi. De gjorde nog så gott de kunde, men det 
här var inte lätt för någon av oss.” 

 
Det var vanligt att intervjupersoner förde kommunikationen kring omlokaliseringen på 
tal. Dock skiljer sig deras infallsvinklar åt. En intervjuperson, som arbetade vid en 
myndighet som omlokaliserades i sin helhet, var nöjd med informationen till de 
anställda under processen. Hon berömde generaldirektören för det egna verket, eftersom 
denne informerade redan på ett tidigt stadium. Andra intervjupersoner var istället 
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kritiska till kommunikationsflödet och tyckte att informationsarbetet vid deras 
arbetsplatser missköttes. De påtalade en allmän brist på information från ledningen, som 
gjorde att även mellancheferna visste för lite för att kunna informera på ett bra sätt. 
Vissa intervjupersoner berättade också att det inte gick att få tydliga besked i viktiga 
arbetsrättsliga frågor, exempelvis hur anställningen skulle avslutas för de som inte 
följde med till den mottagande orten. De upplevde att detta skapade oro och frustration.   
 

”Jag var så rädd också för min egen del, för jag ville ju naturligtvis ha alla 
förmåner när det gäller pension och sådana saker. Allt det här. Om jag säger upp 
mig själv, mister jag det här då? Får jag sämre pension? Vad händer om jag blir 
sjuk? Man vill ju göra rätt hela tiden, man vill ju inte missa någon sak som man 
har rätt till.” 

 
Återkommande kritik riktades också mot fackförbundets informationsarbete. En av 
intervjupersonerna uttryckte en allmän ilska över att facket inte kunde ge tydlig och 
konkret information om vilka villkor som gällde. En annan intervjuperson berättade att 
hon upplevde den informationen hon fått som motstridig. Det arbetsgivaren uppgav 
överensstämde inte med det som facket uppgav, enligt intervjupersonen. Detta upplevde 
hon som jobbigt. 
 

”Facket säger ”Ni ska inte säga upp er”. Arbetsgivaren säger ”Jo, ni måste säga 
upp er.”. Om vi inte gör det, undrade vi? ”Jo, men det måste ni bara”. Så att vi 
visste inte hur vi skulle göra heller. Bara det tyckte jag var jobbigt. Ingen vet 
någonting. Det gick en massa rykten.”  

 
Både i föreliggande studie, samt i tidigare forskning beträffande omlokaliseringar finns 
resultat som visar att personalen upplevde stora brister i ledningens informationsarbete, 
vilket skapade oro och beslutssvårigheter hos personalen. Främst gäller detta brist på 
information om arbetsrättsliga villkor, förmåner och liknande i samband med 
omlokaliseringar. Informationen som når medarbetarna fokuserar på möjligheterna till 
karriärvägledning, utbildning och annan stöttning i samband med omställningen. 
Tidigare forskning visar att personalen vid tidigare omlokaliseringar också varit nöjd 
med denna del av informationsarbetet (Gyllenstierna, 1991). En jämförelse mellan 
tidigare forskningsresultat och intervjupersonernas berättelser ger således en bild av att 
informationsarbetet kretsade mycket kring de erbjudna omställningsinsatserna, medan 
grundläggande information kring gällande villkor inte nådde medarbetarna. Bristande 
information om villkor är en kritik som upprepar sig, trots att personalens upplevelser 
av detta var kända sedan tidigare studier. Kanske beror denna obalans i 
informationsarbetet på en missriktad vilja att underlätta för personalen genom att 
fokusera på det stöd som finns tillgängligt. Forskningen på copingområdet visar dock att 
den upplevda kontrollen ökar när personalen får tydlig information om förändringarna, 
även om beskeden är negativa (Fugate et al., 2002). Utifrån dessa tidigare 
forskningsresultat verkar det därför som om personalens coping hade underlättats i 
högre grad av negativ information om vilka villkor som gällde för uppsägning etc., än 
vilken hjälp som skulle finnas tillgänglig så småningom.  
 
Som nämndes inledningsvis är omlokalisering av statlig verksamhet en speciell typ av 
organisationsförändring eftersom beslutet inte fattas av den egna myndighetsledningen, 
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utan av Regeringen (Gyllenstierna, 1991). Resultaten av intervjuerna inom föreliggande 
studie visar att personalen skiljde mellan myndighetsledningens ansvar och Regeringens 
ansvar, samt att detta avspeglade sig i deras kritik. Myndighetsledningen lastades inte 
för omlokaliseringsbeslutet, utan för genomförandet av den. Dock var det inte alla som 
upplevde att den egna myndigheten brustit. Intervjupersoner med erfarenheter från 
myndigheter som omlokaliserats i sin helhet uttryckte samhörighet med ledningen och 
var ganska positiva till deras genomförande av flytten. De intervjupersoner som kom 
från delvis omlokaliserade myndigheter uttryckte kritik mot ledningens genomförande 
av omlokaliseringen. Detta kan naturligtvis vara en tillfällighet eftersom föreliggande 
studie baseras på ett fåtal intervjuer, men det är också tänkbart att skillnader i synen på 
den egna myndighetsledningens arbete kan bero på huruvida hela myndigheten 
omfattades av omlokalisering eller inte. Eventuellt ser personalen inte någon större 
skillnad mellan ledning och personal i de fall där hela myndigheten omfattas av flytten. 
Samtliga är då omfattade av Regeringens beslut. Detta styrks av att intervjupersoner 
från delvis omlokaliserade myndigheter upplevde att ledningen befann sig ”i samma sits 
som personalen”. Intervjupersonerna vars organisationer endast omfattades delvis av 
omlokaliseringen förmedlade en negativ upplevelse till den egna ledningens insatser, 
både vad gäller informationsarbete och helhetsgrepp på förändringsprocessen. Det är 
här viktigt att notera att de många av de myndigheter som fick i uppdrag av Regeringen 
att omlokalisera en del av verksamheten själva fick välja vilka uppgifter som var 
lämpligast att flytta (Prop. 2006/06:1, 2006). En tänkbar tolkning av detta är att 
personalen på dessa arbetsplatser lade ett större ansvar på den egna ledningen för att just 
det egna arbetstillfället omfattades av omlokaliseringen.  
 

Oro över egen anställningsbarhet 

Intervjupersonerna oroade sig över huruvida de var tillräckligt attraktiva på 
arbetsmarknaden för att kunna få nya anställningar efter omställningsperioden. Oron 
bottnade främst i att intervjupersonerna bedömde att de kanske var för gamla för att få 
nytt jobb, men även i att deras kompetens kanske inte skulle värderas på samma sätt 
utanför myndigheten.  
  

”Jag befinner mig i en lite knepig ålderssits. Jag är för gammal för att söka jobb 
och för ung för att gå i pension. Det känns inte bra alls.” 

 
Denna form av oro inför framtida möjligheter att få ny anställning finns belagd i 
tidigare forskning kring omlokaliseringar (Gyllenstierna, 1991). Den del av personalen 
som enbart hade ett par år kvar till pensioneringen upplevde dessutom att deras 
möjligheter att få en ny anställning var kraftigt begränsade på grund av åldern 
(Statskontorets, 1989).  Här finns således överensstämmelse mellan tidigare forskning 
och föreliggande resultat.  
 

Copingresurser 

 

Känsla av kontroll 

Under intervjuerna framkom att vissa av intervjupersonerna upplevde brist på kontroll 
och att detta kändes frustrerande för dem. Känslan av att ha allt för liten kontroll över 
tillvaron kändes påfrestande i början omlokaliseringsprocessen då de arbetsrättsliga 
villkoren var oklara. Den var också närvarande i omställningen när intervjupersonerna 
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gått över till KomOm. Vissa kände att den blev svårare och svårare ju längre 
omställningsperioden led. Intervjupersonerna upplevde att det var påfrestande att 
komma närmare och närmare slutdatumet för den avlönade omställningsperioden och 
ännu inte ha en ny anställning.  

 
”Jag vill ju gärna se till att ha kontroll över framtiden eftersom jag är en sån 
personlighet, och det har jag ju inte nu. /…/ Jag vill ha kontroll över saker och 
ting. Kontroll över tillvaron vore ju bra att ha, helt klart. Lönen är ju viktig och 
jag vet ju inte vad som händer efter stoppdatumet. Inte riktigt vad jag har att leva 
på då. Och det är frustrerande.”  

 
Att intervjupersonerna upplevde att de saknade kontroll i samband med 
omlokaliseringsprocessen innebär bristande tillgång till den viktigaste copingresursen 
vid organisationsförändringar (Ashford, 1988; Pearlin & Schooler, 1978). Ashford 
(1988) visar att knapphändig information från ledningen kan vara en viktig orsak till 
upplevelser av bristande kontroll. Det är därför tänkbart att den bristande kontrollen kan 
kopplas till vår tidigare diskussion om otillräcklig informationen om arbetsrättsliga 
villkor.  
 
En jämförelse mellan tidigare forskning och föreliggande intervjuer visar också att 
intervjupersonerna upplevde en motsatt förändring av sin kontroll mot vad 
copingforskningen funnit. Intervjupersonerna förmedlade upplevelsen av att bristen på 
kontroll blev mer påfrestande ju längre tiden led, utan att situationen löste sig. Tidigare 
forskningsresultat visar att graden av upplevd kontroll är som lägst under den första 
perioden då personalen nås av rykten om organisationsförändringar, och att denna sedan 
förbättras successivt under det fortsatta förändringsarbetet (Fugate et al., 2002).  
 

Socialt stöd 

Intervjupersoner beskrev att de delade med sig av sina upplevelser till andra människor. 
Vissa av intervjupersonerna återkom flertalet gånger till familjens betydelse och betonar 
särskilt att partnern varit viktigt under hela omlokaliseringsprocessen, samt att barn och 
barnbarn erbjudit glädjeämnen som varit viktiga resurser för att klara av 
omlokaliseringen.  
 

”Jag pratar med min man. Jag försöker hitta sånt som är bra i tillvaron och jag 
har ju som tur är ett barnbarn. Hon kan smälta hela isberg (skratt), så att säga. 
Jag har de här sociala bitarna, som tur är.” 
 

En av intervjupersonerna berättade att hon och hennes man ibland kunde skämta om det 
som var jobbigt och hon menade att humorn var viktigt för att hon skulle kunna hantera 
detta. Andra intervjupersoner nämnde inte familjen som ett specifikt stöd, men dessa 
berättade dock att de samtalat med kollegor och andra i samma situation som också 
befann sig i KomOm:s omställningsprogram. Kollegorna fungerade både som support 
och bollplank för dessa intervjupersoner. De beskrev att det var skönt att prata med dem 
just eftersom kollegorna hade samma referensramar när det gällde omlokaliseringen och 
upplevelsen av den. Att kollegorna var viktiga understryks av att en intervjuperson 
beskriver att allting kändes tyngre och mindre roligt när allt fler kollegor fick nya jobb 
och lämnade organisationen.  
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Det var vanligt att intervjupersonerna upplevde olika svårigheter i relationerna till 
omgivningen utanför familjekrets och arbetsplats. En intervjuperson berättade att hon 
upplevde att bekanta visade en trist attityd när hon berättade att hon omfattades av 
omlokaliseringen och därför sökte jobb.  
 

”Det har till och med hänt att jag sagt åt min man att ska det vara på det här 
sättet när man går ut och umgås med dem som man tror är ens vänner. /…/ Och 
de ifrågasätter om man inte är beredd att söka skitjobb och sådana här saker. Jag 
blir ganska arg. Jag blir ganska otrevlig. Jag säger att den här diskussionen är jag 
inte beredd att ta här.” 

 
Intervjupersonen berättade vidare att hon varit arg på vänner och kollegor som sagt att 
hon kommer att få ett nytt jobb. Hon upplevde själv att denna typ av uppmuntran 
kändes besvärlig, eftersom hon kände att hennes ålder och utbildningsbakgrund låg 
henne i fatet. Omgivningens försök att uppmuntra henne med information om att andra 
fått nytt jobb kändes stressande för intervjupersonen. En annan intervjuperson berättade 
att hon aldrig skulle vilja besöka sin gamla arbetsplats igen, eftersom hon vet att de 
gamla kollegorna som är kvar kommer att dunka henne i ryggen och försöka ge 
uppmuntran. Intervjupersonen beskriver att det är svårt att hantera att detta känns 
jobbigt, eftersom hon vet att alla bara menar väl. Ytterligare en intervjuperson som 
delade denna upplevelse berättade att alla i bekantskapskretsen var minst lika 
engagerade i sökandet efter nytt jobb som hon själv och att alla välmenande frågor 
ibland kan kännas påfrestande. 

 
”Man vill ju gärna ge dem ett bra svar. Men det är ju inte så lätt. Det kan faktiskt 
bli lite jobbigt med engagemanget i längden, då. Samtidigt som det ju då också 
känns bra att folk bryr sig. Men vad är det egentligen folk bryr sig om? De är 
helt enkelt nyfikna, lite grann.” 

 
Tidigare forskning visar att tillgång till socialt stöd är en viktig copingresurs 
(Armstrong-Stassen, 1994; Ashford, 1988), vilket också intervjupersonerna beskrivit. 
De nyanserade dock bilden av denna copingresurs genom att de berättade att bekantas 
stöd och uppmuntran kändes som sten på bördan trots att dessa bara menade väl. Några 
intervjupersoner gav uttryck för en önskan att bli lämnade i fred i stället. Det är tänkbart 
att det sociala stödet blev en påminnelse om hotet när individen i själva verket ville 
använda undvikande coping i umgänget med vännerna.  
 

Problemfokuserade copingreaktioner 

 
Att påverka beslutet om omlokalisering 

Överlag har intervjupersonerna berättat att de kände maktlöshet inför beslutet om 
omlokalisering. I intervjuerna talar ingen av dem om att de personligen gjorde några 
egentliga ansträngningar för att påverka beslutet om omlokalisering. Protester förekom, 
men intervjupersonerna hade över lag inställningen att det inte fanns så mycket de 
kunde göra åt genomförandet av omlokaliseringen. En intervjuperson beskrev att man 
inom myndigheten försökte ändra beslutet, men att man innerst inne förstod att det inte 
skulle gå.  
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”Och, sen när vi väl fick veta säkert, så försökte vi med alla medel att få en 
ändring till stånd. Att det här var omöjligt, att flytta myndigheten, så att säga. Vi 
förstod ju att det här fungerade inte. Vi lyckades inte ändra ett sånt beslut.” 

 
Detta stämmer överens med teorier inom copingforskningen som säger att människor 
som upplever att de inte kan påverka situationen heller inte kommer att använda 
renodlade problemfokuserade copingreaktioner i någon större utsträckning (Lazarus & 
Folkman, 1984; Pearlin & Schooler, 1978). Det är dock intressant att en intervjuperson 
berättade att man försökte få beslutet ändrat, trots att man innerst inne visste att det inte 
skulle fungera. Detta gör ändå resultatet något motstridigt på denna punkt. Det är 
möjligt att syftet med ansträngningarna egentligen inte var att ändra beslutet, utan 
kanske snarare att få utlopp för sina negativa känslor kring omlokaliseringen genom 
protester. I så är fallet talar vi i själva verket om en känslofokuserad copingreaktion, 
eftersom handlingen går ut på att hantera känslorna istället för att förändra hotet.  
 

Att söka information 

Intervjupersonerna beskrev att de sökte information i olika lägen under 
omlokaliseringsprocessen. Den intervjuperson som var ordförande i den lokala 
fackklubben berättade att hon gjorde det i syfte att kunna ge medlemmarna och 
kollegorna rätt information. De andra intervjupersonerna beskriver att de sökte 
information både inom myndighetens intranät och genom sina fackliga kontaktpersoner 
i syfte att ta reda på vilka arbetsrättsliga villkor som gällde vid omlokaliseringen. 
Sökandet av information var nödvändigt, eftersom det fanns relativt lite information 
tillgänglig.  
 
Ashfords (1988) studie visade att användande av denna copingreaktion faktiskt ökade 
stressupplevelsen. Intervjupersonerna förmedlade inte en sådan bild av sina upplevelser. 
Däremot ansåg de att det var stressande att få motstridig information på det sätt som 
diskuterats tidigare under temat ”Synen på myndighetsledningens och fackförbundets 
ansvar”.  
 

Utbildning 

Några av intervjupersonerna berättade att de valt att utbilda sig för att öka chanserna att 
få jobb och därigenom försöka få kontroll över situationen som omlokaliseringen gett 
upphov till. En av dem gav en bild av detta som någonting positivt; hon valde att se 
detta som en möjlighet till förändring och fortbildning på äldre dagar.  
 
 ”Det känns ju fantastiskt att få vara med - för jag är ju ändå 60 år  - och gå på 

kurs och lära mig ett lönesystem och Excel.” 
 
En annan intervjuperson upplevde satsningen på utbildning som något som hon såg sig 
tvungen att göra för att hantera situationen och öka sina möjligheter att få ett nytt jobb.  
  

”Jag har ju ganska dåligt självförtroende. Det är väldigt lätt när man är i den här 
åldern och ser alla unga omkring sig som kommer och är akademiker. /…/ Då 
känner jag att jag måste plugga, så jag har pluggat en hel del faktiskt. /…/ Från 
första stund jag blev omlokaliserad så har jag på ett eller annat sätt utbildat 
mig.” 
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Andra intervjupersoner lade inte någon vikt alls vid utbildning som ett sätt att hantera 
situationen. En av dem nämnde inte utbildning under intervjun, medan den andra 
berättade att hon beslutade sig för att inte utbilda sig eftersom hon inte trodde att det 
skulle vara givande för henne.  
 
Tanken som intervjupersonen beskriver i citatet ovan utgör ett exempel där utbildning 
är en problemfokuserad copingreaktion, eftersom intervjupersonen beskriver att hon 
känner ett behov av att studera för att få ett nytt jobb och på så sätt lösa de problem som 
omlokaliseringen skapat. Att betrakta all satsning på utbildning under omställning som 
problemfokuserad coping kan dock vara problematiskt, eftersom det är motivet bakom 
studierna som avgör hur copingreaktionen klassificeras (Ashford, 1988). Motivet till att 
studera behöver inte alltid vara lika klart inriktat på att lösa problemet i situationen, utan 
utbildning kan kanske också användas för att bibehålla aktivitet eller förflytta fokus från 
det som är jobbigt. Dessa båda motiv förknippas istället med känslofokuserad coping. 
Det är också tänkbart att orsaker till studier under omställningsperioden är av 
tvångsmässig karaktär och då är utbildningen knappast att betrakta som coping över 
huvudtaget.  
 

Sökande efter en ny anställning 

Det var vanligt att intervjupersonerna beskrev att de kom igång med sökandet efter nytt 
jobb först efter en tid. Intervjupersonerna skildrade både en upplevelse av 
handlingsförlamning inför själva uppgiften så väl som en osäkerhet kring hur de skulle 
formulera ansökningsbrev och CV.  
 

”Jag hade ju fått hjälp att skriva mitt CV och brev och så, men sedan ska man ju 
ändra lite grann i det där när man ska söka jobb. Men jag kunde inte skriva en 
mening.” 

 
En intervjuperson berättade att omlokaliseringen hade gjort många med liknande 
kompetens och erfarenheter arbetslösa samtidigt. Detta ledde till att intervjupersonen 
kände sig tvungen att ingå ett ”rävspel” där hon undanhöll för gamla kollegor vilka jobb 
hon sökt.  
 
 ”Nu mörkar vi lite grann för varandra vad vi håller på med. Det blir ett rävspel 

det här. Man kan ju ana sig till att nu kommer den personen också att söka den 
här tjänsten. Och då får man nisha sig lite. /…/ Försöka manipulera ut den andra. 

 

Lazarus och Folkman (1984) menar att det kan vara svårt att tillgripa 
problemfokuserade copingreaktioner i inledningsskedet av en kravfylld situation. 
Många människor använder därför först känslofokuserad coping i syfte att minska 
obehagskänslor och därefter tar de itu med att lösa själva problemet. Intervjupersonerna 
beskrev att de inte kunde påbörja sökandet efter nytt jobb förrän efter ett tag på grund av 
en upplevd handlingsförlamning. Detta kan tyda på att de var i behov av att först 
använda känslofokuserad coping för att sedan kunna söka jobb och utföra andra 
handlingar direkt riktade mot att komma tillrätta med problemet.  
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Känslofokuserade copingreaktioner 
 

Undvikande 

Några av intervjupersonerna berättade att de på olika sätt försökte skjuta undan tankarna 
på det som oroade. Vissa intervjupersoner uttalar sig på ett mycket direkt sätt om denna 
strategi och dessa upplevde att det var en dålig strategi, eftersom den inte var effektiv.  
  

”Jag har försökt tänka bort oron, men den finns där och det märker jag ju.” 
 
”Jag har egentligen aldrig bearbetat någonting. Jag har bara stoppat undan det 
och gått vidare och inte pratat om det.” 
 

En av intervjupersonerna berättade också att hon fokuserade mycket på sina 
arbetsuppgifter, medan hon fortfarande arbetade kvar på myndigheten. Intervjupersonen 
såg detta som ett sätt att förflytta uppmärksamheten från omlokaliseringen till någonting 
annat, i syfte att hantera oron som hon upplevde när hon tänkte på vad som skulle hända 
när hon inte hade arbetet kvar.  
 
Copingreaktioner som innebär att individen undviker situationen är enligt litteraturen 
vanlig när individen upplever att hon inte kan förändra den krävande situationen 
(Lazarus & Folkman, 1984, Ashford, 1988). Att intervjupersonerna använt undvikande 
copingreaktioner i samband med omlokaliseringen stämmer väl överens med det 
tidigare redovisade resultatet beträffande upplevelser av bristande kontroll över 
situationen.  
 
Intervjupersonerna uttryckte också åsikten att undvikande coping var ett dåligt sätt att 
hantera hotet på, vilket också stöds av exempelvis Ashfords (1988) studie där 
undvikande coping visade sig vara en ineffektiv copingreaktion. Att undvikande coping 
är ett verkningslöst sätt att hantera kravfyllda situationer är en utbredd uppfattning, men 
så väl Ashford (1988) som Lazarus och Folkman (1984) betonar att effektiviteten 
egentligen avgörs av omständigheterna. Om individen har små möjligheter att påverka 
situationen kan undvikande copingreaktioner vara ett lämpligt sätt att hantera oro, 
eftersom fruktlösa försök att göra något åt problemet kan öka obehaget istället för att 
minska det. Man kan därför diskutera om inte undvikande copingreaktioner ändå är 
lämpligt i vissa delar av omlokaliseringsprocessen då individens maktlöshet inför 
problemet är stor.  

 

Utmaning 

Vissa av intervjupersonerna beskrev att de i vissa skeden hade betraktat 
omlokaliseringen som en utmaning. De gav en bild av att förändringarna också kan 
medföra någonting positivt och de betonade detta vid flera tillfällen under intervjuerna. 
De förmedlade att de inte var rädda för förändringar och att de tvärtom gillade när det 
hände saker runt om dem. Dessa intervjupersoner menade att detta var 
personlighetsdrag hos dem som gjorde att de kanske hade lite lättare att hantera den 
situation som omlokaliseringen innebar. 
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 ”Jag är väl så att jag tycker om nya situationer och känner väl lite nyfikenhet 
över det hela. Det var spännande. Ja, i och för sig är det ju en omvälvande 
händelse, men det var ändå lite spännande. Vad kommer att hända nu?” 

 
Denna aspekt av resultatet är svårtolkat. I inledningen redogjordes för flera möjliga 
förklaringar till att individer ser situationer som utmaningar. När individen gör en 
primär kognitiv bedömning av situationens betydelse kan hon finna den stressande, 
samtidigt som den innebär möjligheter till vinning (Lazarus & Folkman, 1984). Då 
kategoriserar hon situationen som en utmaning, vilket förknippas med nyfikenhet och 
spänning, precis på det sätt som intervjupersonerna beskriver. Lazarus och Folkman 
(1984) betonar dock att detta oftast hör samman med att individen upplever att hennes 
kontroll över situationen är god.  Intervjupersonernas skildringar av tillgången till denna 
copingresurs har dock visat att de upplevde brist på kontroll. Därför finns det orsak att 
betvivla att det är den primära kognitiva bedömningen som ligger till grund för känslan 
av utmaning.  
 
Men det är också möjligt att individen gör en primär kognitiv bedömning av att 
situationen utgör ett hot, och att hon sedan gör en andra kognitiv bedömning 
(reappraisal) av situationen där hon ändrar uppfattning och ser det som en utmaning 
(Lazarus & Folkman, 1984). Detta innebär att individen använder reappraisal som en 
känslofokuserad copingreaktion där hotet förminskas genom att situationen tillskrivs en 
ny betydelse för det egna välbefinnandet. Här aktualiseras Lazarus och Folkmans (1984) 
problematisering av undvikande som copingreaktion. Som nämndes i inledningen finns 
det finns alltid en risk att coping av denna typ medför att individen lurar sig själv att 
uppleva en allvarlig situation som ofarlig. Det är dock mycket svårt att klarlägga om det 
förhåller sig på detta sätt för dessa intervjupersoner.  
 

Att göra det bästa av situationen 

Vissa intervjupersoner förmedlade att det i somliga lägen av förändringsprocessen helt 
enkelt var bäst att acceptera det inträffade och göra det bästa av situationen. En av 
intervjupersonerna berättade att hon fogade sig och gjorde sin plikt i syfte att må bättre.  
 

”Det enda sättet är att vara snäll och göra det man ska. Då tror jag att man mår 
bäst själv också.” 
 

En intervjuperson beskrev att ett allmänt tankesätt inom organisationen var att de 
gemensamt skulle göra det bästa av situationen. När omlokaliseringsarbetet tagit sin 
början inriktade personalen sig på att rekrytera personal i god tid och göra en bra 
kompetensöverföring till de nya medarbetarna. Intervjupersonen beskrev att hon och 
kollegorna fokuserade mycket på att myndigheten skulle fungera på ett bra sätt även 
efter omlokaliseringen och att detta var ett sätt att bearbeta det inträffade. Denna 
intervjuperson arbetade vid en myndighet som omlokaliserades i sin helhet och därmed 
stod hela personalgruppen inför en likartad situation, vilket hon trodde eventuellt bidrog 
till att skapa denna kollektiva tanke om att fokusera på myndighetens fortlevnad. 
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”Vi har gjort vad vi har kunnat för att anställa folk i god tid och göra en bra 
kompetensöverföring och sånt. Det tror jag att man kan säga om oss att vi har 
alla en stolthet över att vi har jobbat på myndigheten. /…/ Vi har verkligen 
försökt se till att det här blir någonting bra.” 
 

Pearlin och Schooler (1978) visar att ett minskat engagemang i belöningar och 
målsättningar är den mest verksamma copingreaktionen vid yrkesrelaterade hot. Det 
första citatet under detta tema illustrerar ett sådant tankesätt där intervjupersonen 
engagerar sig mindre i arbetet i syfte att må bättre. Det andra citatet visar dock på något 
som kanske skulle kunna beskrivas som en kollektiv copingreaktion där personalen 
hanterar situationen genom att förändra målsättningarna med arbetet. Dessa citat visar 
alltså på två varianter av de copingreaktioner som Pearlin och Schooler (1978) menar är 
lämpliga för att motverka påfrestningar i arbetslivet.  

 

Att ge uttryck för sina känslor  

Intervjupersonerna beskrev även att de stundtals gav utlopp och uttryck för sina känslor 
i syfte att lätta på trycket och på så sätt hantera dem. Detta kunde exempelvis ske genom 
att gråta, vilket vissa intervjupersoner berättade om.  
 

”Vi har jobbat hårt och intensivt och trivts med det. Men när det kommer ett sånt 
här läge så har man ändå insett – både ledning och andra – att kafferasterna blir 
längre, att folk stänger dörren till sitt rum och går in och gråter.” 

 
En intervjuperson berättade att hon skrev om sina känslor i syfte att hantera det hon 
upplevde i samband med omlokaliseringen. Intervjupersonen beskrev att hon tog till 
skrivandet när det blev för mycket för henne och att hon använde det som ett alternativ 
till att prata med sin man, eftersom hon kände att det kunde bli påfrestande för honom 
att alltid lyssna till henne.  
 
Denna känslofokuserade copingreaktion har beröringspunkter med copingresursen 
socialt stöd, eftersom båda dessa aspekter lägger tonvikt vid behovet att få utlopp för 
känslor. Den copingreaktion som avses här sker dock i ensamhet och kompletterar ofta 
det sociala stödet (Lazarus & Folkman, 1984). Precis detta illustrerar den intervjuperson 
som berättar att hon skrev om sina känslor när hennes mans stöd inte räckte till längre.  
 

Fasta rutiner och bibehållen aktivitet 

Intervjupersonerna berättade att de såg upprätthållande av fasta rutiner som ett sätt att 
hantera den situation som omställningstiden innebar. En av dem beskrev att rutinerna 
gav en eftersträvansvärd känsla av kontroll, medan de andra mer såg detta som ett sätt 
att fortsätta fungera som vanligt. Intervjupersonerna berättade att de tidigt bestämde sig 
för att betrakta KomOm som en arbetsplats där de skulle upprätthålla fasta arbetstider.  
 

”Jag har ju i alla fall bestämt mig för att ha någon form av regelbundna vanor. 
/…/ Jag vill inte gå in i någon passivitet. Jag tror att det är viktigt att ha något 
engagemang, att vara uppe i något hela tiden.” 

 
Detta är en copingreaktion vars klassificering kan problematiseras med utgångspunkt i 
motivet bakom handlingen. Intervjupersonerna ville upprätthålla aktivitet i syfte att 
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hantera känslor som uppstod i samband med sysslolöshet. Det är dock möjligt att 
betrakta denna reaktion som problemfokuserad om syftet med den är att på ett 
effektivare sätt söka jobb och på så sätt snabbare lösa problemet. Forskningen kring 
organisationsförändringar förefaller inte behandla sådana omständigheter som 
omställningsperioden i KomOm:s lokaler innebar för intervjupersonerna. Därför har 
paralleller till tidigare forskning inte stått att finna. Denna aspekt av resultatet har 
istället kanske beröringspunkter med copingstudier som berör arbetslösas användning 
av coping. 
 

Synen på den egna förmågan att använda coping 

På frågan om intervjupersonerna upplevde att deras beteenden och tankar hjälpt dem att 
hantera omlokaliseringen blev svaren blandade, men över lag ansåg intervjupersonerna 
att det varit svårt att göra något för att må bättre. En intervjuperson menade att 
företagande av handlingar eller tankesätt kanske hjälpte henne i en viss utsträckning, 
men egentligen handlade det bara om att försöka överleva den situation som 
omlokaliseringen innebar. Intervjupersonerna nämnde dock vissa saker som de 
upplevde varit viktigare än andra när det gäller hanteringen av 
omlokaliseringsprocessen. Vissa intervjupersoner återkom till betydelsen av familjens 
stöd under omlokaliseringsprocessen. De nämnde spontant detta som den viktigaste 
copingresursen. Att bibehålla aktivitet, samt att fokusera sina ansträngningar på att 
myndigheten skulle överleva omlokaliseringen var andra reaktioner som framhölls som 
viktiga under intervjuerna.  
 
Denna aspekt av resultatet kan kopplas till forskning som fokuserar på olika 
copingresursers och copingreaktioners effektivitet. De mest effektiva 
copingreaktionerna i yrkeslivet är att möta yrkesmässiga hot genom att omvärdera 
betydelsen av belöningar eller förändra arbetsrelaterade målsättningar, enligt Pearlin 
och Schooler (1978). Detta har diskuterats i samband med temat ”Att göra det bästa av 
situationen”. Det är intressant att detta berörts som svar på vad som var viktigast för att 
hantera omlokaliseringssituationen. Det tyder på ett visst stöd för att förändring av 
arbetsrelaterade målsättningar upplevs som en effektiv copingreaktion när det gäller att 
hantera yrkesrelaterade hot mot det egna välbefinnandet.  
 
Pearlins och Schoolers resultat visar även att så väl copingreaktioner som 
copingresurser är mindre effektiva vid hantering av hot i den yrkesmässiga livsrollen, än 
vid hantering av hot inom äktenskaps- och föräldrarollen. Intervjupersonerna i 
föreliggande studie har beskrivit ganska få copingresurser, men det är inte säkert att 
detta betyder att de led brist på resurser. Copingresurser är abstrakta företeelser och det 
är kanske svårt för intervjupersonerna att själva ha en uppfattning om denna aspekt av 
coping. Det  är tänkbart att det faller sig naturligt att intervjupersonerna främst tänker på 
copingreaktioner, eftersom det är mer handgripliga företeelser.  
 
Det kan också noteras att intervjupersonerna främst nämnde känslofokuserade 
copingreaktioner i sina beskrivningar av vad som var viktigast för deras hantering av 
omlokaliseringen. Även detta kan kopplas till upplevelsen av bristande kontroll som 
diskuterats tidigare, eftersom känslofokuserade copingreaktioner, enligt Lazarus och 
Folkman (1984), i regel är vanligare när individen inte ser sig vara förmögen att påverka 
situationen. 
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Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personalen som valde att inte flytta med 
organisationen upplevde omlokaliseringen, samt hur de använde coping för att hantera 
förändringen. Intervjuerna visar att personalen uppfattade omlokaliseringen som 
påfrestande på flera sätt. Den personal som inte ville följa med till den nya orten 
upplevde utanförskap och uppdelning mellan medflyttande och icke-medflyttande 
personal. Ett återkommande orosmoment var också brist på information om gällande 
arbetsrättsliga villkor. Studien visar också att intervjupersonerna upplevde oro över att 
inte kunna få en ny anställning efter omlokaliseringen på grund av sin ålder. Dessa 
aspekter av resultatet går i linje med tidigare forskningsresultat som behandlar 
upplevelser av omlokalisering av statlig verksamhet (Gyllenstierna, 1991; Statskontoret, 
1989; Hilding, 1985).  
 
Vissa teman delade intervjupersonerna i två läger. Ett exempel på detta är synen på 
ledningens ansvar för förändringsarbetet, där intervjuerna visar att vissa var kritiska 
medan andra upplevde att ledningen befann sig i samma situation som personalen. Ett 
förslag till tolkning av de olika infallsvinklarna är att skillnaderna beror på huruvida den 
aktuella myndigheten omlokaliserades helt eller delvis. Intervjuerna som ligger till 
grund för denna studie visar att personal vars myndigheter omlokaliserades i sin helhet 
ser positivt på den egna ledningens funktion i omlokaliseringen, medan personal vid 
myndigheter som delvis omlokaliserades ger uttryck för en negativ attityd mot 
myndighetsledningen. En tänkbar orsak till detta är att ledningen för delvis omfattade 
myndigheter i stor utsträckning bestämde vilka tjänster som skulle flyttas, vilket kan ha 
påverkat personalens inställning till ledningen under förändringsprocessen. Denna 
tudelning av synen på myndighetsledningen är svår att koppla till tidigare forskning, då 
dessa studier främst behandlar den ena sidan av detta resultat; kritiken mot ledningen. 
 
Upplevelserna av omlokaliseringen hanterades med hjälp av copingresurser och 
copingreaktioner. Resultaten beträffande copingresurser visar att personalen upplevde 
brist på kontroll i flera delar av förändringsprocessen, samt att tillgång till socialt stöd 
från familj och kollegor var viktigt för hanteringen av omlokaliseringen. Det sociala 
stödet var dock en resurs som också kunde upplevas som en börda då vänner och 
bekantas frågor om den arbetssituationen ibland kändes påfrestande. Att endast två 
copingresurser identifieras i föreliggande studie är intressant mot bakgrund av att 
tidigare studier visar att copingresurser är viktigare än copingreaktioner för förmågan att 
hantera yrkeslivets hot (Pearlin & Schooler, 1978). Exempel på andra copingresurser 
som identifierats i tidigare studier är positivt tänkande, hardiness, hälsa och 
självförtroende (Lazarus & Folkman, 1984; Passer & Smith, 2004). Kanske kan fåtalet 
copingresurser i föreliggande studie tolkas som en orsak till intervjupersonernas 
upplevda svårigheter att hantera omlokaliseringen effektivt. Det är dock tänkbart att det 
istället beror på att det var lättare för intervjupersonerna att identifiera copingreaktioner 
då dessa är relativt konkreta.  
 
Vid intervjuerna framträdde teman som rörde så väl känslofokuserade som 
problemfokuserade copingreaktioner. De teman som behandlade känslofokuserade 
copingreaktioner är fler och mer omfattande än de som gällde problemfokuserade 
copingreaktioner. Intervjupersonerna gav också uttryck för att känslofokuserad coping 
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kändes viktigast vid hanteringen av omlokaliseringssituationen. Att känslofokuserade 
copingreaktioner tar stort utrymme i föreliggande studie kan kopplas till Lazarus och 
Folkmans (1984) teorier som säger att denna copingform är vanlig i situationer där 
individen kan har små möjligheter att ändra på krav/hot.  
 
Tidigare studier av omlokalisering av statlig verksamhet är endast ett fåtal och dessutom 
gjorda några decennier tillbaka i tiden. Under 1970- och 80-talens omlokaliseringar var 
det relativt lätt för dem som inte valde att flytta med att få nya jobb (Gyllenstierna, 
1991; Statskontoret, 1989). Arbetsmarknaden förändras dock och det detta är en aspekt 
som kan tänkas påverka individens coping genom att hennes upplevda kontroll ökar om 
hon känner att möjligheterna att snabbt få ett nytt jobb är goda respektive minskar om 
hon bedömer dem som dåliga. Det är därför tänkbart att upplevelsen av 
omlokaliseringen i viss mån beror av den samhällskontext som förflyttningen sker i. Om 
så är fallet innebär det att den yttre generaliserbarheten i denna studie är sämre än 
önskvärt. Det är dock tänkbart att det trots skillnader i samhällskontexten finns viktiga 
gemensamma drag mellan omlokaliseringar. Ett sådant exempel kan vara att individen 
ställs inför valet att flytta med organisationen eller säga upp sig själv.  
 
Copingbegreppet rymmer flera inneboende svårigheter som det är viktigt att vara 
medveten om vid studier av detta slag. Det ligger i begreppets natur att individen inte 
alltid är medveten om sin egen användning av coping och motiven bakom de olika 
handlingarna hon företar sig (Lazarus & Folkman, 1984). Detta illustreras exempelvis 
av diskussionen i samband med temat ”Utmaning” där ett flertal tänkbara orsaker till 
synen på omlokaliseringen som en utmaning identifieras. Att studera upplevelser av 
ingripande organisationsförändringar som lett till arbetslöshet är också svårt eftersom 
ämnet kan uppfattas som känsligt. I arbetet med denna studie tillfrågade KomOms 
kontaktperson två tänkbara intervjupersoner som dock valde att tacka nej till 
medverkan. Det är möjligt att detta berodde på att ämnet kändes svårt att tala om i en 
intervju. Ämnets känslighet kan eventuellt också ha påverkat den kvalitativa 
generaliserbarheten i studien. Den situation som intervjupersonerna befann sig var en 
ganska utsatt sådan, eftersom flera av dem sökt efter ny anställning under en tid utan att 
finna detta. Det är tänkbart att detta medverkade till att intervjupersonerna inte kunde 
eller ville berätta om alla aspekter av sina upplevelser och coping. Intervjuer är också, 
som Kvale (1997) påpekar en datainsamlingsmetod som är beroende av det sociala 
samspelet som uppstår mellan intervjuare och intervjuperson. En medvetenhet om dessa 
begränsningar är nödvändig för den som läser föreliggande studie.  
 
Urvalet i denna studie styrdes i ganska stor utsträckning av att KomOm:s deltagare 
huvudsakligen är äldre statsanställda som lämnat sitt arbete vid myndigheten och gått ut 
i omställning. Detta gör att studien inte är så heltäckande som kanske är önskvärt. Det är 
dock viktigt att lyfta fram att det faktum att intervjupersonerna befann sig i samma 
åldersgrupp och skede i processen också kan betraktas som en styrka, eftersom 
resultatet blir mer koherent och möjligheten att föreslå rimliga tolkningar ökar.  
 
Som tidigare konstaterats är omlokalisering en typ av organisationsförändring som är 
relativt outforskad. Den teoretiska bakgrunden till denna studie rör därför till viss del 
forskning kring andra typer av organisationsförändringar. Vissa paralleller har dragits 
mellan användning av coping vid organisationsförändringar utan förlust av arbete, samt 
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användning av coping vid omlokalisering där personalen förlorar arbetet. Detta kan ha 
inverkat negativt på koherensen i föreliggande studie.  
 
I framtida studier vore det intressant att behandla den personal som valde att flytta med 
organisationen, samt att ingående studera copingprocessen genom att intervjua personal 
som befinner sig i andra skeden av förändringen. Det vore även intressant att studera 
skillnader i upplevelser och coping mellan personal vid delvis omlokaliserade 
myndigheter och personal vid arbetsplatser som flyttade i sin helhet.  
 
Sammantaget upplevde personalen i denna studie omlokaliseringsprocessen som 
påfrestande på flera sätt. En negativ uppdelning mellan medflyttare och icke-
medflyttare uppstod, information om villkor saknades och oron över de egna 
möjligheterna att få en ny anställning kändes ansträngande. Personalen upplevde 
bristande kontroll över sin situation och de känslofokuserade copingreaktionerna 
upplevdes som viktiga för att hantera situationen, vilket går i linje med copingteori och 
tidigare forskning på om förhållandet mellan kontroll och copingreaktioner. Studien 
identifierade också olika uppfattningar om den egna myndighetsledningens ansvar och 
förmåga att leda förändringsprocessen. De intervjupersoner som kom från helt 
omlokaliserade myndigheter gav uttryck för att ledningen skötte genomförandet av 
flytten på ett bra sätt, medan de intervjupersoner som kom från delvis omlokaliserade 
myndigheter uttryckte kritik mot ledningens sätt att verkställa förändringen. Mer 
kunskap om sådana skillnader kan eventuellt användas i syfte att öka personalens 
upplevda kontroll över den situation som omlokalisering innebär. Att öka tillgången till 
denna copingresurs kan innebära att personalen hanterar omlokalisering på ett mer 
gynnsamt sätt.  
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