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Abstract 

The purpose of this paper is to examine managers sensemaking during a process of downsizing. 

The studied managers are store-managers at a corporation in the retail business undergoing a 

process of downsizing in which their store is affected by the downsizing activities but remain 

in business. We suggest that it is of interest to examine the store-managers sensemaking 

particularly due to their dual role of both survivor and executioner in the process of downsizing. 

 
We adopted a qualitative research design for data collection, data processing and analysis. The 

data collection was made by conducting semi-structured interviews with our sample of store- 

managers. The collected data was then processed and analysed through a content analysis. 

 
We found that there are two main topics where the store-managers focus their sensemaking. In 

response to external signals they based much of their sensemaking on the fact that the same 

prerequisites apply to every actor in the business. In response to internal signals they also 

focused a lot of their sensemaking around the fact that they made the best out of the situation 

and they did what they could in this bad situation. 

 
We found that the character of their sensemaking was of the, what in the sensemaking literature 

is known as, limited kind. 

 
Finally, we found support for the fact that sensemaking is a retrospective activity, which 

confirmed the belief of the majority of existing research on the topic. 

 

 
Keywords: Sensemaking, Sensegiving, Downsizing, Management 



Förord 

Vi vill inleda denna uppsats med att tacka våra respondenter som ställt upp för intervju och 

därmed medverkat till vårt resultat. Vi vill också tacka våra medstudenter som bidragit med 

värdefulla insikter under uppsatsens konstruerande. 

 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Hansson. Det går inte att sätta 

ord på hur mycket du har hjälpt oss under den här processen. Du har gett oss de förutsättningar 

vi behöver för att kunna uppnå vår fulla potential. 

 
“You can’t start a fire without a spark” 

(Bruce Springsteen) 

 
Tack Magnus! 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras det identifierade problemet och dess bakgrund. Syftet med denna 

uppsats presenteras och kopplas an till den formulerade forskningsfrågan. 
 

 
Den ökade digitaliseringen av samhället har inte gått någon förbi. De inom detaljhandeln som 

bedriver verksamhet baserat på fysiska butiker drabbas kraftigt av denna utveckling. Rubriker 

om den så kallade butiksdöden florerar dagligen i media och i takt med digitaliseringens 

utveckling ökar näthandelns marknadsandelar kraftigt inom detaljhandeln. Mellan 2011–2017 

minskade antalet fysiska butiker inom exempelvis klädhandeln med 13%, antalet inom 

heminredningshandeln med 20% samt inom elektronikhandeln med 21% (Svensk Handel 

2018). 

 
Experter på området är överens om att e-handeln i allt större utsträckning kommer att förändra 

detaljhandelslandskapet i framtiden. Vidare kan demografiska förändringar i den svenska 

befolkningen ensamt komma att bidra till e-handelns framfart då den generationsklyfta som 

existerar både inom digitaliseringen och e-handeln allt mer stängs (Svensk Handel 2018). 

Andelen så kallade digitalt infödda, personer födda efter 1990, uppgick år 2018 till 35% och 

förväntas ha ökat till 44% år 2025 (Svensk Handel 2018). I takt med att andelen digitalt infödda 

i samhället ökar är en potentiell konsekvens att e-handeln växer sig allt större och tar 

marknadsandelar från aktörer inom detaljhandeln som bedriver butiksförsäljning. Detta medför 

att allt fler aktörer kan komma att stå inför behovet av omstrukturering (Svensk Handel 2018) 

och, inte sällan, downsizing. 

 
Anledningarna till att behovet av downsizing uppstår kan variera kraftigt. Det kan, som tidigare 

nämnts, uppkomma som en följd av konkurrens från organisationens omgivning (Luthans & 

Sommer 1999), som ett resultat av en tillbakagående marknad (Harrigan 1982) samt av 

demografiska förändringar (Mellahi & Wilkinson 2004). Aktiviteterna som downsizing 

innefattar kan sammanfattas till att vara av sådan karaktär att de ämnar reducera och få kontroll 

på kostnader, stärka konkurrenskraften och ofta omstrukturera organisationen som helhet 

(Cameron 1998). Även om de bakomliggande orsakerna till en downsizing kan variera, så har 

de flesta processer av downsizing gemensamt att de som arbetar inom företaget drabbas. 

 
Ett av de mest centrala fenomenen inom downsizing är job insecurity. De som efter 

downsizingen får vara kvar inom organisationen kan fortfarande uppleva en oro rörande deras 

möjlighet att behålla jobbet i framtiden, samt huruvida de skulle ha möjlighet att finna ett 

likvärdigt jobb om de skulle bli uppsagda (Gandolfi 2006). Denna osäkerhet och dess intensitet 

påverkas av flertalet faktorer. Individer med liknande position inom organisationen kan 

uppleva olika nivåer av osäkerhet, osäkerhet är alltså en subjektiv upplevelse (Rosenblatt & 

Schaeffer 2000). 
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Osäkerhet kan ses som den främsta faktorn till att öka individens behov av meningsskapande 

(Weick 1995). Meningsskapande förekommer hos individer när dessa stöter på situationer som 

avviker från det förväntade och då kan upplevas som osäker (Maitlis & Christianson 2014), 

vilket kan tänkas vara fallet under exempelvis en downsizing. 

 
Meningsskapande utgår från att individer, genom att tolka omgivningens signaler, skapar sig 

en bild av den situation som föreligger (Maitlis & Christianson 2014). Givet att de fysiska 

butikernas förutsättningar fortsatt väntas förändras i framtiden, ställs de som arbetar inom 

butikerna inför en ny tvetydig situation. Vid sådana lägen blir butikschefens meningsskapande 

centralt baserat på det faktum att deras meningsskapande åt dennes anställda blir av större vikt. 

Likt Kraft, Sparr och Peus (2018) beskriver, intensifieras ledares försök till meningsskapande 

gentemot sina anställda under tider av osäkerhet och tvetydighet. 

 
Då butikschefer i sin roll behöver tolka omgivningens signaler på egen hand, samt förmedla 

den vidare till sina anställda blir deras meningsskapande intressant att studera under tider av 

downsizing. Vad inom ett givet fenomen en ledare väljer att belysa och därmed skapa mening 

kring är i sammanhanget en viktig aspekt (Weick 1995). 

 
Individer som planerar, hanterar samt genomdriver en downsizing har i tidigare forskning 

benämnts som executioners (e.g. Gandolfi & Hansson 2011). Vi föreslår dock i denna uppsats 

att detta begrepp bör breddas till att även innefatta de individer som delger anställda 

information och på andra sätt deltar i genomförandet av en downsizing. Dessa behöver inte, 

enligt vår föreslagna definition, delta i exempelvis beslut eller uppföljning av processen för att 

definieras som en executioner. 

 
Anledningen till att vi anser att definitionen av executioners bör breddas är för att chefens 

meningsskapande tenderar vara centralt under en downsizing. I en butik ser vi att butikschefens 

roll innefattar en hög grad av interaktion med de anställda och det vardagliga språket formar 

bilden av hur de anställda ser på förändringen. Givet den höga grad av inflytande som chefen 

har, anser vi därför inte att chefen måste vara delaktig i beslut eller uppföljning av downsizing 

för att involveras i rollen som executioner. Den nya förståelsen för detta begrepp möjliggör 

därmed att de individer som ämnas studeras i denna uppsats, butikschefer, kan ses som 

executioners. 

 
Vår definition av executioners blir: “en individ som deltar i planeringen, genomförandet 

och/eller uppföljningen av en downsizing”. Märk väl att den väsentliga skillnaden mot den 

definition som återfunnits i tidigare forskning (e.g. Gandolfi & Hansson 2011) är att individen 

inte behöver vara engagerad i samtliga av dessa aktiviteter för att kategoriseras som en 

executioner. Vidare omdefinieras vad det innebär att vara delaktig i genomförandet av en 

downsizing. Vi föreslår här att delta i processen genom att delge information samt framföra 

beslut till individer om deras uppsägning är tillräckligt för att kategorisera individen som en 

executioner. 
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Utifrån den centrala roll som en executioners kan tänkas ha under en pågående downsizing med 

avseende meningsskapande, är det anmärkningsvärt att tidigare forskare inom downsizing 

primärt fokuserat på övriga grupper inom en downsizing. Studier om de som varslas från sina 

jobb, s.k victims (e.g. Gandolfi 2006), och de som återstår i arbetskraften efter det att en 

downsizing är genomförd, s.k survivors (e.g. Brockner 1988; Appelbaum, Delage, Labibb & 

Gualt 1997) är överrepresenterade. Utifrån detta anser Gandolfi (2006) att mer forskning kring 

gruppen executioner bör genomföras. I en litteraturgenomgång som spänner över åren 2006–

2018 förekommer få artiklar rörande executioners, vilket bekräftar att detta antagande 

fortfarande är legitimt. 

 
Givet den komplexitet som ovan målas upp rörande chefers roll i en downsizing blir det 

intressant att undersöka hur dessa individer skapar mening rörande sin situation, samt den 

rådande situationen som helhet under en pågående downsizing. Att detta kan tänkas intressant 

kan vidare förklaras av karaktäristikan hos en downsizing. Downsizing är, som introducerats 

ovan, en process som är mycket turbulent och instabil. Den osäkerhet och oro dessa 

förhållanden ofta orsakar hos de drabbade individerna ökar deras behov av meningsskapande 

(Weick 1995). Denna oro kan förekomma i varierande grad och ta sig till uttryck på olika sätt 

hos de berörda individerna (Rosenblatt & Schaeffer 2000), vilket i sin tur innebär att 

meningsskapandet som följer denna oro kan manifestera sig på kraftigt skilda sätt. Av dessa 

anledningar finner vi det intressant att undersöka chefers meningsskapande under turbulenta 

förhållanden, i detta fall, en downsizing. 

 
Forskningsfråga och syfte 

Med stöd i ovanstående problematisering har följande forskningsfråga framkommit: 

 
- Hur skapar chefer mening under en pågående downsizing? 

 
Syftet med forskningsfrågan är att beskriva och analysera hur butikschefer skapar mening 

under en pågående process av downsizing. Detta väljer vi att göra eftersom executioners 

meningsskapande, som ovan nämnts, är ett område som saknar utförlig representation inom 

organisationslitteraturen. Givet den centrala roll som chefer har för att skapa mening under 

tider av osäkerhet, är det ett fält som bör expanderas. Av denna anledning kommer vi i denna 

uppsats att applicera ett sensemakingperspektiv på uttalanden från butikschefer verksamma 

inom en organisation som för närvarande genomgår en downsizing, varvid dessa chefers 

meningsskapande står i fokus. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

Då det empiriska fenomen som ämnas studeras i denna uppsats berör sensemaking i situationer 

av downsizing, följer här en genomgång av referenslitteraturen rörande downsizing. Syftet med 

detta är att läsaren ska få en grundläggande förståelse för den empiriska kontext som 

undersöks. 
 

 

2.1 Analysnivå 

Hansson och Wigblad (2008) beskriver att beroende på vilken analysnivå man analyserar en 

downsizing ser man olika saker, därmed är detta av avgörande karaktär. I ett fall där 

verksamheten ej fortsätter existera handlar det inte längre om en downsizing, utan om en 

closedown. Vilken nivå rekonstruktionen genomförs på samt vilken typ av rekonstruktion som 

föreligger är därav centralt att ta i beaktning (Hansson & Wigblad 2008). Detta kan 

exemplifieras i beskrivandet av en butikskedja som stänger butiker. För de drabbade butikerna 

handlar detta om en closedown, emellertid handlar det för butikskedjan i sig istället om en 

downsizing. 

 
Att beakta analysnivån är av stor vikt då detta, som ovan beskrivet, bestämmer vilken typ av 

förändring som föreligger: en downsizing, alternativt en closedown. Vidare är detta viktigt att 

beakta då dessa två områden är separerade i forskningen och de båda forskningsområdena har 

följaktligen en egen uppsättning litteratur. Litteraturen om downsizing skiljer sig från 

litteraturen som rör closedowns vad gäller grundläggande antaganden (Hansson & Wigblad 

2008), vilket har stora implikationer på den förförståelse läsaren som ämnar nyttja litteraturen 

får med sig. Det står då klart att det är av stor vikt att klargöra på vilken nivå analysen ämnas 

genomföras och vilka förhållanden som råder på denna analysnivå. Detta för att analysen ska 

bli korrekt med avseende på vilken litteratur som appliceras. 

 
I vår studie genomförs en downsizing på “corporate level”, vilket innebär att butikskedjan 

fortsätter sin verksamhet men minskar omfattningen av denna (Hansson & Wigblad 2008). För 

de butiker som drabbas av nedläggningarna handlar det istället om en closedown. Denna del av 

verksamheten, på “asset level”, upphör då helt att existera (Hansson & Wigblad 2008). 

 
De chefer som vi valt att studera är verksamma inom butiker som genomgår en downsizing 

inom butiken och inte en closedown, vilket också förekommer på “asset level” i det studerade 

butikskedjan. Butikernas downsizing består av reducering av kostnader som manifesterar sig i 

reducering av arbetskraft, antalet arbetade timmar, avvecklande av varumärken etcetera. 

 
Eftersom butikerna kvarstår inom verksamheten när emellertid andra läggs ner kan de 

benämnas som survivors. De lever under ett hot om att de kan vara näst på tur, likt den 

upplevelse som survivors ofta har under processer av downsizing (Gandolfi 2006). Detta gör 

att vi följaktligen orienterar oss inom downsizinglitteraturen istället för closedownlitteraturen, 

som det annars kan tänkas ligga i linje med. Vi benämner butikerna som “survivor-butiker” 
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och vår definition lyder enligt följande: Butiker inom detaljhandeln som drabbats av aktiviteter 

kopplade till downsizing, men som inte riskerar att läggas ned just nu. 

 
Följaktligen leder det till att de studerade butikscheferna inte bara kan ses som executioners, 

utan även som survivors. Detta antagande bygger på att de inom butiken ses som en executioner 

gentemot sina anställda, men då de är verksamma inom en butik som riskerar att läggas ned är 

de, för närvarande, också survivors. 

 
2.2 Downsizing 

Downsizing kan ses som en bred uppsättning aktiviteter som ledningen i en organisation tar sig 

an och som vidare är designad för att förbättra effektiviteten, produktiviteten i organisationen 

och/eller organisationens konkurrenskraft (Cameron 1998). Denna definition ligger i linje med 

hur downsizing definieras i vår uppsats. I ljuset av ovan nämnda definition av downsizing som 

koncept kan det förstås att företeelsen downsizing kan manifestera sig på en mängd olika sätt. 

Det kan handla om nedskärningar i personalstyrkan, åtstramning av finansiella tillgångar för 

verksamheten, minskade investeringar etcetera (Gandolfi 2006). 

 
Downsizing medför både finansiella konsekvenser för företaget, samt psykologiska 

konsekvenser för de berörda individerna. De finansiella konsekvenserna är ofta direkta och 

konkreta, emellertid är de konsekvenser som uppstår för individerna mer komplicerade och kan 

uppstå och kvarstå över tid (Gandolfi 2006). De psykologiska konsekvenserna drabbar samtliga 

individer som omfattas av en downsizing (Gandolfi & Hansson 2011). 

 
Inom forskningen på downsizing har de individer som påverkas av downsizing-aktiviteten 

kommit att delas in i tre grupper. Dessa är executioners, victims och survivors. Executioners 

tillhör den grupp individer som genomdriver den downsizing som beslutats. Som vi nämnde i 

inledningen anser vi att de butikschefer som vi ämnar studera kan kategoriseras som 

executioners då dessa förväntas delge medarbetarna information och på andra vis delta i 

implementeringen av en beslutad downsizing. Victims är de som ofrivilligt måste lämna sin 

tjänst som en följd av nedskärningar i personalstyrkan. Survivors är de som kvarstår i 

personalstyrkan efter de nedskärningar som genomförts (Gandolfi 2006). Samtliga av dessa 

individer, oavsett om de tillhör gruppen victims, survivors eller executioners har i tidigare 

forskning visat på en negativ påverkan på både deras fysiska och psykiska hälsa som en följd 

av aktiviteter kopplade till downsizing, något som kopplas samman med en central aspekt inom 

downsizingforskningen: job insecurity (Rosenblatt & Schaeffer 2000). 

 
Job insecurity innefattar den osäkerhet som survivors upplever i samband med downsizing. 

Probst et al. (2007) har funnit att en upplevd osäkerhet rörande en individs anställningssituation 

kan bidra till en ökning av dennes produktivitet. Däremot menar Probst et al. (2007) att 

problemlösningsförmåga och kreativitet hos individerna påverkas negativt vid en ökad 

osäkerhet. 

 
Med utgångspunkt i job insecurity, samt som ett uttryck av de negativa psykologiska 
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reaktionerna vid en downsizing, har termen survivors syndrome myntats (Brockner 1988; 

Gandolfi & Hansson 2011). Survivors syndrome kan benämnas som den övergripande 

påverkan aktiviteter kopplade till downsizing har på individen med avseende på dennes 

psykiska och emotionella mående samt dennes arbetsmoral och arbetstillfredsställelse. Tidigare 

forskning har identifierat att en högre nivå av stress och osäkerhet uppstår hos de individer som 

får vara kvar i företaget än hos de som har blivit avskedade (e.g Brockner 1988), och detta är 

något som Devine et al. (2003) grundar i osäkerheten rörande huruvida de anställda upplever att 

de står näst på tur att förlora sina jobb eller inte. 

 
Eftersom de butikschefer som vi ämnar studera i denna uppsats verkar inom survivors-butiker 

kan den tidigare forskningen om att survivors upplever en högre grad av osäkerhet bidra till en 

förståelse i analysen av den data som insamlas. Nedan följer ett mer utvecklat avsnitt om 

chefernas roll under en downsizing. 

 
2.3 Executioners 

Tidigare forskare har belyst behovet av mer forskning på de individer som genomför 

downsizing, det vill säga dem som vi benämner som executioners i denna uppsats. Forskarna 

anser bland annat att det saknas kunskap kring den emotionella aspekten hos executioners 

(Gandolfi 2006) samt deras upplevelse och reaktion på det ansvar som de bär under processen 

(Clair & Dufresne 2004). 

 
De butikschefer som vi ämnar undersöka i denna uppsats kan, som tidigare nämnts, ses som 

både executioners och survivors. Dewitt, Trevino och Mollica (2003) berör detta i 

resonemanget om att förändringaktörers upplevelser av en downsizing skiljer sig från övriga 

survivors på grund av deras dubbla roll i processen. Det åligger dessa aktörer att själva ta till 

sig förändringen samtidigt som de förväntas delta i genomförandet av denna (Dewitt, Trevino 

& Mollica 2003). Av denna anledning blir det intressant att studera butikschefer som i detta 

sammanhang kan ses som förändringsaktörer, eller med andra ord, executioners.  

 
Clair och Dufresne (2004) har i sin forskning studerat hur executioners reagerat på, och upplevt 

sitt ansvar under en downsizing. Visserligen har Clair och Dufresne (2004) studerat 

förändringsagenter som genomgått en typ av downsizing som medfört uppsägning av personal, 

men deras resultat är något som vi kan dra nytta av i denna uppsats. Downsizing behöver inte 

bara innebära uppsägning av personal, utan även åtstramning av finansiella tillgångar (Gandolfi 

2006), något som kan resultera i en reducering av arbetstimmar. Detta är något som de 

studerade butikerna i vår uppsats drabbats av. I dagsläget finns det, som ovan nämnt, en 

avsaknad av forskning kring hur executioners förhåller sig till sådana situationer. 

 
För de aktörer som genomdriver en downsizing har en vanligt förekommande reaktion av 

downsizing varit att distansera sig från deras roll (Clair & Dufresne 2004). Istället för att 

fortsätta vara närvarande och tillgängliga för sina anställda drar de sig undan. En potentiell 

anledning till att ledare gör detta är att de själva är oroliga och konfunderade över hur deras 

framtid kommer att se ut, i kombination med att de inte längre vill kommunicera ut fler dåliga 
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nyheter till de anställda (Brockner 1992). Att hantera detta är vad Clair och Dufresne (2004) 

anser vara den största utmaningen för förändringsaktörer. 

 
Förändringsaktörer behöver ofta hantera andras känslomässiga smärta och lidande. Vid en 

uppsägning blir de som meddelar beskedet väl medvetna om de avskedades negativa känslor 

och reagerar ofta i form av att känna skuld, vrede och oro (Clair & Dufresne 2004). Detta är en 

företeelse som vi kan koppla till vår uppsats genom att aktiviteterna kopplade till den 

downsizing de studerade butikerna genomgår bland annat innebär en neddragning av 

arbetstimmar, något som kan tänkas medföra en stor oro hos de anställda. Denna oro är därmed 

något som butikscheferna kan behöva hantera. 

 
2.4 Executioners och deras roll i meningsskapande 

Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera hur chefer skapar mening under 

en pågående downsizing har vi sökt efter tidigare forskning där sensemaking är kombinerat 

med downsizing och framförallt executioners. 

 
Detta är ett fenomen som tidigare forskare har skrivit väldigt lite om, dock, i Brockners (1992) 

artikel “Managing the Effects of Layoffs on Survivors” presenteras meningsskapande som något 

som indirekt tas i beaktande på situationer av downsizing. Syftet med Brockners artikel är att 

ge ledningen, och därmed executioners, vägledning i hur de kan hantera en kommande “layoff” 

och därmed skapa mening för deras anställda, något som vi med fördel kan använda som stöd 

i denna uppsats. 

 
Brockner (1992) belyser i denna artikel vikten av upplevd rättvisa under en downsizing, där 

ledningens hänsynsfullhet gentemot dem som kvarstår i arbetskraften efter en “layoff”, det vill 

säga de som vi benämner som survivors i denna uppsats, utgör en central roll. Upplevd rättvisa 

innebär att medarbetarna behöver uppfatta bakgrunden till, och implementeringen av 

förändringen som rättvis, något som då leder till att de i viss mån upplever förändringen som 

något mer positiv (e.g. Brockner 1992; Datta et al. 2010). 

 
Utöver upplevd rättvisa lyfter Brockner (1992) även “förändring av arbetsförhållanden” som 

en potentiell påverkande faktor till medarbetarnas reaktioner gentemot förändringen. Här 

belyser Brockner det faktum att survivors som upplever att förändringen medför mer hot än 

möjligheter för denne, också bemöter förändringen med en större skepsis. Eftersom downsizing 

ofta sker i vågor under en längre period (e.g. Hansson 2015), kan medarbetarna uppleva en stor 

osäkerhet inför huruvida de står näst på tur, samt inneha en mängd olika frågor som rör dennes 

arbetsförhållande, både i dagsläget och i framtiden. Om medarbetarna då upplever att deras 

arbetsförhållanden påverkas till det sämre, är det också högst troligt att de uppvisar en negativ 

inställning gentemot förändringen. 

 
Utifrån, bland annat, de ovan nämnda faktorerna har Brockner (1992) sammanställt ett antal 

praktiska bidrag till managers för att hjälpa dem att hantera medarbetarnas negativa upplevelser 

och reaktioner av förändringen. Eftersom den frågeställning som vi ämnar besvara i denna 
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uppsats handlar om hur chefer skapar mening under en pågående downsizing, väljer vi att 

enbart dra på de resonemang som Brockner (1992) presenterar rörande “under layoff”. 

 
Under en layoff är kommunikation mellan chef och medarbetare av avgörande karaktär. Denna 

kommunikation bör innehålla fullständig och detaljerad information om processen och är inte 

bara viktig med hänsyn till mängden information utan har också ett symboliskt bidrag under 

förändringsprocessen (Brockner 1992). Givet att förändringsprocessen framkallar en stor 

osäkerhet och en mängd frågor hos de anställda blir denna kommunikation ett kvitto på att 

chefen faktiskt avsätter tid till att förklara för sina medarbetare vad denna förändring innebär 

för dem. I detta skede menar Brockner (1992) också att kommunikationen ska ske 

återkommande och snarare vara övertydlig än tvärtom, detta för att reducera osäkerhet och 

uppkomsten av frågor. 

 
En stor konsekvens som uppstår då ledningen brister med kommunikationen är att 

ryktesspridningar och en felaktig bild av förändringen kan uppstå (Brockner 1992). Den känsla 

av osäkerhet en downsizing framkallar hos de inblandade individerna kan förstås som ett 

resultat av att det uppstår en tillfällig avvikelse i dessa individers omgivning. En vanligt 

förekommande företeelse under dessa förutsättningar är att individer försöker skapa ordning, 

och därmed mening kring sin tillvaro (Maitlis & Christianson 2014). Om kommunikationen 

från ledningen då visar sig vara bristfällig, leder det till en situation där medarbetarna tvingas 

förlita sig i större utsträckning på den bild av situationen de skapar sig genom sitt eget 

meningsskapande (Brockner 1992). 

 
I likhet med Brockner belyser även forskare som Datta et al. (2010) och Sender, Arnold och 

Staffelbach (2017) vikten av kommunikation. Detta med avsikt att lindra den oro som de 

anställda upplever, och därmed deras motstånd till förändringen. Executioners måste därmed 

vara medvetna om att saker som de gör eller säger har en påtaglig effekt på deras medarbetare 

(e.g Brockner 1992; Datta et al. 2010; Sender, Arnold & Staffelbach 2017). Detta blir relevant 

för vår studie eftersom de studerade cheferna är butikschefer och därmed har en ledning över 

sig som förväntas kommunicera information om förändringen, likt den roll en executioner har. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I den här uppsatsen används sensemaking som teoretisk utgångspunkt. I följande avsnitt 

presenteras de för uppsatsens relevanta delar av sensemaking-litteraturen. I anslutning till 

detta presenteras en analysmodell med centrala begrepp och relationer dem emellan. 
 

 

Likt Eriksson-Zetterquist, Hansson och Nilsson (In Press) beskriver, kan teori användas för att 

förstå, förklara och eventuellt förutsäga ett givet ämne. Då vårt syfte med uppsatsen är att 

beskriva och analysera hur chefer skapar mening under en pågående downsizing kommer vi att 

använda sensemaking som en lins, genom vilken vi beskriver och analyserar chefernas 

uttalanden. 

 
Vidare beskriver Eriksson-Zetterquist, Hansson och Nilsson (In Press) att teori kan fungera 

som ett verktyg då forskaren ämnar studera ett konkret empiriskt fenomen. Eftersom vi 

tillämpar sensemaking för att analysera chefernas uttalanden under en pågående downsizing 

används sensemaking som ett verktyg i strävan om att förstå det empiriska fenomenet. Eftersom 

sensemaking är ett perspektiv som belyser hur mening skapas i olika situationer (Maitlis & 

Christianson 2014) anser vi att den är tillämpbar i vår uppsats. 

 
3.1 Sensemaking 

Sensemaking är den process genom vilken människor arbetar för att förstå problem eller 

händelser som är nya, tvetydiga, förvirrande eller som på något annat vis skiljer sig från det 

förväntade (Maitlis & Christianson 2014). Vidare innebär processen att individer, som upplever 

sin omgivning som tvetydig eller förvirrande, försöker skapa sig en bild av vad som händer 

genom att tolka omgivningens signaler och använda dessa för att skapa ordning, och i 

förlängningen mening kring det som har hänt (Maitlis & Christianson 2014). 

 
Tidigare forskning om sensemaking har sett ut på olika vis och innefattar bland annat studier 

om vad som utlöser sensemaking (Louis 1980), inom vilka sociala processer där sensemaking 

mest effektivt uppnås (Mailis 2005) samt vilken roll språket spelar för sensemaking 

(Cornelissen 2012). Det stora genombrottet för sensemaking var, som Maitlis och Christianson 

(2014) beskriver, då Weicks (1995) bok “Sensemaking in Organizations” publicerades. I boken 

sammanfattade Weick konceptet av sensemaking precis så som det låter, att man skapar 

mening. 

 
Över tid har allt fler definitioner tillskrivits begreppet sensemaking och nya tolkningar har 

gjorts rörande begreppets faktiska innebörd samt vad som innefattas inom detta. Detta menar 

Maitlis och Christianson (2014) också leder till att det inte går att sammanfatta sensemaking 

som en enda teori, utan allt handlar om hur man definierar och använder begreppet. Vår 

definition av sensemaking presenteras under nästkommande avsnitt, där även sensegiving 

inkorporeras i begreppet. 
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Ett grundläggande antagande inom sensemaking är att människan aktivt konstruerar ett 

ramverk för att försöka förstå de händelser eller situationer de står inför (Weick 1995; Weick, 

Sutcliffe & Obstfeld 2005). Det kan tänkas att individen själv har möjlighet att fatta egna beslut 

och påverka situationer, men samtidigt finns det strukturer som begränsar den individuella 

beslutsfattningsförmågan. Eftersom sensemaking uppstår via språk, kommunikation och 

interaktion människor emellan (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005) är omgivningen också högst 

delaktig i meningsskapandet. Individens meningsskapande och beslutsfattande är därmed 

inbäddat i samhällets strukturer, och individens känslor, tankar och beteende påverkas 

undermedvetet av andra människor (Maitlis & Christianson 2014). 

 
Baserat på att individens meningsskapande påverkas av andra utgår vi från att sensemaking är, 

likt Maitlis och Christianson (2014) beskriver, en social process där mening skapar via ett 

samspel mellan individer. 

 
Inom forskningen om sensemaking spelar cues (sv. signaler) och imperatives (sv. imperativ) 

en central roll. Gacasan, Wiggins och Searle (2016) beskriver att utnyttjandet av signaler skapar 

grunden för meningsskapande då det riktar individens uppmärksamhet till omgivningens 

viktigaste särdrag som denne sedan skapar mening kring. 

 
I denna uppsats kommer cues och imparatives användas som benämning på de signaler som 

intervjuobjekten tar in från omgivningen samt de centrala teman som de skapar mening kring. 

Vidare utvecklat: inte det specifika fenomen de skapar mening kring, utan vilka teman, 

företeelser och liknande inom det behandlade fenomenet som de väljer att lyfta i sitt 

meningsskapande rörande detta. 

 
En given signal från omgivningen kan enligt Maitlis och Christianson (2014) uppmärksammas 

och ageras efter i varierande grad av olika individer och i olika kontexter. Detta kan ses som 

ett resultat av en beslutsprocess där mottagaren av signalen bedömer signifikansen av denna. 

En mottagen signal om en given företeelse utmanar individens nuvarande ramverk för 

meningsskapande. Individen bedömer i detta skede huruvida den mottagna signalen är 

tillräckligt signifikant för att det ska förändra dennes ramverk för meningsskapande. 

 
Tidsaspekten är en faktor som är central att beakta då sensemaking ämnas studeras. En stor del 

av den tidiga forskningen om sensemaking utgår från antagandet om att meningsskapande är 

en retrospektiv process (e.g. Gioia et al. 1994; Weick 1995). Det innebär att individer använder 

tidigare erfarenheter för att förstå och skapa mening kring de händelser och den verklighet som 

föreligger. 

 
I motsats till ovan nämnt synsätt kan sensemaking även ses som en prospektiv process. Detta 

synsätt har inte forskats på i lika hög grad som sensemaking som retrospektiv process. 

Antagandet om sensemaking som en prospektiv process är att individer i sitt meningsskapande 

om nuet även tar hänsyn till hur tolkningen och handlingarna påverkar framtiden (Gioia et al. 

1994). 
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Inom organisationer kan sensemaking anta olika former. Maitlis (2005) har benämnt dessa 

som: “guidad” sensemaking, “fragmenterad” sensemaking, “begränsad” sensemaking och 

“minimal” sensemaking. Vilken typ av sensemaking det handlar om beror på hur aktiv givaren 

samt mottagaren är. “Guidad” sensemaking uppstår då båda parter är aktiva i sitt 

meningsskapande och “fragmenterad” sensemaking uppstår då mottagaren är mer aktiv än 

givaren. En “begränsad” sensemaking innefattar en aktiv givare i kombination med passiv 

mottagare och en “minimal” sensemaking förefaller då båda parter är passiva i sitt 

meningsskapande (Maitlis 2005). 

 
Den vanligaste typen av sensemaking inom organisationer är den begränsade typen (Maitlis & 

Christianson 2014). En “begränsad” sensemaking karaktäriseras av en grupp mottagare som 

utan några försök att nå någon alternativ förståelse accepterar budskapet från ledningen. Denna 

typ av meningsskapande bygger på att ledningen har hög befogenhet att utöva sensegiving och 

uppstår ofta vid situationer då ledningen uppfattar ett problem som de fort vill se en åtgärd på 

(Maitlis 2005). I nästkommande avsnitt följer en mer ingående presentation av vad som här 

tangerats, nämligen sensegiving. 

 
3.2 Sensegiving 

Sensemaking är som ovan nämnts processen där individer ämnar skapa mening för sig själva i 

nya, tvetydiga situationer. Inom forskningen om sensemaking återfinns dock ytterligare ett 

begrepp: sensegiving. Sensegiving kan definieras som försök att influera andra individers 

meningsskapande mot ett önskat mål (Maitlis & Christianson 2014). Inom organisationer kan 

det tänkas handla om att influera individens meningsskapande mot en önskad organisatorisk 

verklighetsbild. 

 
Utövandet av sensegiving intensifieras i tider av förändring och osäkerhet, då det kan tänkas 

förekomma intressekonflikter i stor utsträckning (Kraft, Sparr & Peus 2018). Detta kopplas till 

vår uppsats i den bemärkelsen att det kan tänkas att meningsskapandet intensifieras under en 

pågående downsizing då de anställdas oro över framtiden förstärks. 

 
Sensegiving är inte endast en enkelriktad process som rör sig från organisationens ledning och 

nedåt, samtliga individer inom organisationer kan utöva sensegiving. Däremot menar Kraft, 

Sparr och Peus (2018) att även om sensegiving är en aktivitet som samtliga individer inom en 

organisation kan engagera sig i, så har ledare en institutionaliserad befogenhet till 

meningsskapande. Ledares sensegiving tenderar ha en stark effekt då de ofta har tillgång till 

information som inte delas direkt med övriga anställda samt att deras roll legitimerar dem som 

representanter för organisationen. Så kan tänkas vara fallet rörande de studerade butikscheferna 

inom vår studie. De delges information från de chefer som är överordnade dem, som de övriga 

medarbetarna inom butiken inte får ta del av, vilket ger butikscheferna en institutionaliserad 

befogenhet till meningsskapande. 

 
Däremot anser Sonenshein (2010) att medarbetare inte bara står som passiva mottagare av 

chefens sensegiving, utan själva genomgår en individuell process där de omvandlar och 
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selekterar det som de anser är av värde. För att det perspektiv som butikscheferna, alternativt 

huvudkontoret, i denna uppsats ämnar föra fram faktiskt ska godtas av medarbetarna behöver 

de därför övertyga sina medarbetare. 

 
Det mest effektiva sättet att skapa mening, och därmed övertyga sina medarbetare, är att 

använda symboler och/eller metaforer (e.g. Gioia et al. 1994; Maitlis & Christianson 2014). 

Således är dessa företeelser centrala under en sensemaking-process (Gioia et al. 1994). När en 

individ ställs inför en situation som avviker från den förväntade försöker denne individ att 

relatera förändringen till sina tidigare erfarenheter, likt ett retrospektivt meningsskapande. Det 

är i denna process som symboler och i synnerhet metaforer fyller sin funktion genom att 

överbrygga de tidigare erfarenheterna med den nya tvetydiga situationen (Gioia et al. 1994). 

 
En viktig del av sensegiving är bemöta medarbetarnas prat och frågeställningar. Detta genom 

att delvis lyssna till medarbetarnas orostankar och låta de komma till uttryck, samtidigt som 

den negativa diskussionen inte får ta över. Ledaren måste aktivt försöka belysa positiva 

aspekter av situationen och, om förändring exempelvis föreligger, visa på vilka fördelar som 

kan tänkas komma med denna (Kraft, Sparr & Peus 2018). 

 
Att försöka forma andra individers meningsskapande genom sensegiving är en aktivitet som 

inte alltid lyckas. Individer inom organisationer kan skapa sig egna tolkningar av olika 

företeelser samt aktivt frånsäga sig den mening andra försöker förmedla till dem (Maitlis & 

Christianson 2014). 

 
Rollen som butikschef innefattar en kontinuerlig sensemaking och sensegiving-process, varvid 

deras roll kan liknas vid den en mellanchef besitter. En mellanchefs uppgift är att ta emot och 

skapa mening från det budskap som erhålls från ledningen för att sedan förmedla den vidare 

till de resterande medarbetarna (Maitlis & Christianson 2014). Det är i denna process, på 

mikronivå, som den största delen av meningsskapande sker i organisationer (Rouleau 2005). 

Eftersom sensemaking och sensegiving då kan ses som nära sammanlänkade, väljer vi att 

definiera den sensemaking-process som vi kommer att använda oss av i resterande delar av 

uppsatsen likt Roleaus (2005) gör: 

 
“Sensemaking has to do with the way managers understand, interpret, and create sense 

for themselves based on the information surrounding the strategic change. Sensegiving 

is concerned with their attempts to influence the outcome, to communicate their thoughts 

about the change to others, and to gain their support. (Although these processes appear 

to be conceptually different, the boundaries of each are permeated by the other.) As 

discourse and action, sensemaking and sensegiving are less distinct domains 

(Hopkinsson 2001) than two sides of the same coin - one implies the other and cannot 

exist without it” ss. 1415. 
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3.3 Relationer mellan centrala begrepp 

Vi anser därmed att sensegiving och sensemaking är två sidor av samma mynt, där båda 

variablerna påverkar varandra. Detta kan vi framförallt se som tillämpbart i denna situation då 

butikschefen får information om den downsizing som pågår från överordnade chefer, samtidigt 

som denne butikschef också ska förmedla informationen vidare till dess medarbetare. Eftersom 

vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur butikschefen skapar mening under en pågående 

downsizing anser vi att följande modell kan bidra med en ökad förståelse för den process som 

sker under en downsizing och som därmed ger upphov till vår frågeställning. 

 

Figur 1. Relationer mellan centrala begrepp 

 
Som modellen föreslår är sensemaking den variabel som vi ämnar beskriva med vår uppsats. 

En variabel som ska beskrivas benämns som en beroende variabel (Hansson 2012), vilket 

följaktligen gör sensemaking till den beroende variabeln i den ovanstående analysmodellen. 

Modellen tar sin utgångspunkt i downsizing, det empiriska fenomen som denna uppsats 

behandlar, varvid vi ser downsizing som den beskrivande variabeln. En beskrivande variabel 

benämns även som en oberoende variabel (Hansson 2012). 

 
Den ovanstående modellen kan liknas vid det som Hansson (2012) benämner som en 

“intervening-variable model”. I en sådan modell påverkar en oberoende variabel en annan 

oberoende variabel, som i sin tur har effekt på den beroende variabeln (Hansson 2012). I vår 

modell ses följaktligen job insecurity som en oberoende variabel och är den variabeln som har 

direkt påverkan på sensemaking. Downsizing och sensemaking har därmed en så kallad indirekt 

kausal relation (Jaccard & Jaccoby 2010). 

 
Förekomsten och behovet av sensemaking ökar som tidigare nämnts i samband med situationer 

individen upplever som osäker, främmande eller tvetydig (Maitlis & Christianson 2014). Även 

om flertalet faktorer inom en downsizing kan ligga till grund för en ökad nivå av sensemaking 

då situationen som helhet kan beskrivas som osäker så har vi identifierat, både generellt och i 

vår specifika studie, att job insecurity är den primära drivande faktorn för sensemaking. Av 

denna anledning har job insecurity lyfts fram specifikt i modellen och presenteras som den 

främsta påverkande faktorn på sensemaking. 

 
Job insecurity är som tidigare nämnt en av de mest centrala faktorerna inom downsizing. Denna 

osäkerhet uppstår hos den typ av individ som denna studie ämnar studera, survivors, och 

grundas ofta i oron av att vara näst på tur att bli av med sin anställning (Gandolfi 2006). 
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Modellen beskriver följaktligen att downsizing påverkar job insecurity i den bemärkelse att 

denna ökar. Vidare agerar job insecurity som en utlösande faktor för sensemaking. 

Sensemaking är något som kontinuerligt förekommer, dock ökar behovet av detta då job 

insecurity föreligger. 

 
Cues och Imperatives antas härröra från det empiriskt observerbara fenomenet, i detta fall 

downsizing. Dessa agerar som grundstenar i individens meningsskapande, i.e, Sensemaking 

(Gacasan, Wiggins & Searle 2016). Även om Cues och Imperatives påverkar individens 

sensemaking-process anser vi att detta ej handlar om en direkt påverkan utan snarare om en 

selektionsprocess inom vilken individen utser fokuspunkter inom det empiriska fenomenet att 

skapa mening kring. Av denna anledning återfinns kopplingen downsizing - Cues and 

Imperatives - Sensemaking. Den streckade linjen signifierar att detta ej handlar om ett direkt 

kausalt samband (Jaccard & Jacoby 2010) utan om ett samband i linje med vad som beskrivits 

ovan. 
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4. Metod 
 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens undersökningsdesign, urvalsprocess, 

tillvägagångssätt, datainsamling och analysmetod. Som avslutning diskuteras uppsatsen 

trovärdighet. 
 

 

4.1 Undersökningsdesign 

I den här uppsatsen tar vi utgångspunkt i tidigare forskning samt den teoretiska referensramen. 

Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera hur chefer skapar mening under 

en pågående downsizing, kommer den tidigare forskningen om downsizing och den teoretiska 

referensramen om sensemaking att tjäna som grund för att samla in, bearbeta och analysera 

data. 

 
Vi tillämpar en kvalitativ metod då vi samlar in, bearbetar och analyserar datamaterialet. 

Eftersom sensemaking är en process av individens meningsskapande kan det för en 

utomstående observatör vara problematiskt att studera detta, därför krävs det ett metodval som 

möjliggör en nyanserad och komplex bild av fenomenet (Maitlis & Christianson 2014). En 

kvalitativ metod fokuserar på detaljer, nyanser och det unika hos varje intervjuobjekt (Jacobsen 

2002), vilket gör den tillämpbar för syftet med vår uppsats. 

 
Vårt val av att anlägga en kvalitativ metod på sensemaking ligger i linje med många tidigare 

forskares metodologiska ansats på liknande fenomen. Datainsamlingen har i flertalet fall 

konstituerats av intervjuer för att forskaren ska kunna ta del av deltagarens perspektiv i så stor 

utsträckning som möjligt. De ställda frågorna har tidigare karaktäriserats som öppna och 

viktade åt frågeställningen “hur” (se e.g. Kraft, Sparr, Peus 2018). Öppna frågor kommer 

appliceras även i denna uppsats för att uppnå en djupgående beskrivning av intervjupersonens 

tankar och meningsskapande rörande en given företeelse. I vår uppsats kommer denna typ av 

frågor att inkorporeras för att, likt resonemanget med de öppna frågorna, ge oss en djupgående 

och icke färgad redogörelse för intervjupersonens meningsskapande. 

 
Som nämnts ovan väljer vi att samla in data i intervjuform. Detta tillvägagångssätt är 

användbart då man är intresserad av hur den enskilde individen tolkar och skapar mening kring 

ett speciellt fenomen (Jacobsen 2017). Eftersom vi är intresserade av att studera hur chefer 

skapar mening stärker det vårt beslut om att använda intervjuer för datainsamling. Intervjuerna 

kommer vara av den karaktär som benämns som individuella intervjuer (Jacobsen 2017) och 

genomförs “ansikte-mot-ansikte” i syftet att det ska resultera i en nyanserad och 

informationsrik kommunikation. 

 
I processen att bearbeta och analysera vår insamlade data har vi valt att göra en innehållsanalys. 

Detta tillvägagångssätt kan liknas vid en steg för steg-process där vi först bildar koncept som 

sedan kodas om till teman. Dessa teman bildar sedan aggregerade dimensioner. Detta 

sammanställs i form av ett analysschema. Genom att kategorisera intervjun på detta sätt öppnar 
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vi upp för en mer lättillgänglig och överskådlig analys av vår insamlade data. 

 
Eftersom vi önskar fånga respondenternas uttryck och uttalanden i vår analys hade ett annat 

tänkbart alternativ varit att analysera datan med hjälp av en diskursanalys. Emellertid fokuserar 

en diskursanalys på att analysera enskilda ord, meningsuppbyggnader etcetera på detaljnivå. I 

vår studie av meningsskapande med sensemakinglitteraturen som förförståelse är det centrala 

för oss att tyda vilken typ av information respondenterna hämtar in, om vad de skapar mening 

samt vad inom detta de uppehåller sig kring. För vår studie kan två faktorer ses som viktiga 

baserat på detta. För det första bör vi ha möjlighet att fånga upp vad de säger i den kontext det 

sägs, för det andra bör vi ha möjlighet att utföra analysen empirinära. Båda dessa faktorer kan 

beaktas i en innehållsanalys, varvid det är det valda tillvägagångssättet för denna studie. 

 
4.2 Urval 

Då vi valt att beskriva och analysera hur chefer skapar mening under en pågående downsizing 

så står det klart att en uppsättning kriterier bör vara uppfyllda hos respondenten för att denna 

skall anses vara en legitim källa för information till vår studie. Jacobsen (2002) beskriver att 

vilka kriterier som bör vara uppfyllda hos en respondent styrs av vad avsikten med 

undersökningen är. Då vi, som ovan nämnts, ämnar studera chefer ska respondenterna i fråga 

inneha just en sådan roll. 

 
Jacobsen (2002) beskriver att ytterligare en faktor att beakta vid val av respondenter är dennes 

tillgång till den information som kan tänkas vara relevant för studien. Vid undersökning av 

meningsskapande hos chefer kan det anses rimligt att samtliga individer som kategoriseras som 

chef vore en lämplig respondent med avseende på tillgång till information. Vi har emellertid 

valt att avgränsa oss till butikschefer inom den studerade butikskedjan. Beslut om denna 

avgränsning togs baserat på att dessa individers position inom företaget ansågs intressant sett 

ur ett meningsskapandeperspektiv. Detta då dessa individer står i direkt kontakt med högsta 

ledningen i företaget samt de anställda i butikerna. Det faktum att butikscheferna har kontakt 

med både högsta ledningen och butiksanställd personal expanderar även deras tillgång till 

information. Dessa har, i kontrast till övriga chefer inom företaget, tillgång till information som 

kan vara av vikt för meningsskapande från anställda både över- och underordnade dem. 

 
En ytterligare anledning till att butikschefer valts ut härstammar från geografiska faktorer. I en 

kvalitativ studie där informationsinsamlingen sker genom intervjuer kan det krävas stora 

ekonomiska resurser för att genomföra studien givet att intervjuobjekten är spridda geografiskt 

sett över stora ytor. Detta ses ofta som en svaghet med den typen av datainsamling (Jacobsen 

2017). De butikschefer som ingår i vårt urval är alla lokaliserade i närheten av det lärosäte som 

denna uppsats skrivs på. 

 
Vårt urval består av tre individer som innehar rollen som butikschef. Att dessa chefer valts ut 

är ett resultat av vad Bryman och Bell (2013) benämner som ett bekvämlighetsurval. Det 

innebär att urvalet gjorts baserat på tillgänglighet, i detta fall kopplat till geografiska faktorer, 

snarare än kvalifikation. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att ett urval baserat på 
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geografiska faktorer riskerar att bidra till att urvalet blir mindre representativt än om en mer 

kvalifikations-baserad urvalsprocess genomförts. Vi anser dock att de som ingår i vårt urval är 

representativa i denna studie då de uppfyller de kriterier vi satt upp för respondenter samt att 

vi, oavsett vilka butikschefer som selekteras ur butikskedjan, får underlag från tre 

meningsskapande individer. 

 
I det studerade företaget kan samtliga potentiella respondenter, alla butikschefer från företaget, 

ses som en relativt homogen grupp (Bryman & Bell 2013). Det innebär att deras egenskaper 

liknar varandras, särskilt med avseende på de egenskaper som kan anses centrala för denna 

studie. Vi har delgivits information om att de har liknande förutsättningar och position i den 

downsizing som föreligger, varvid samtliga hade bidragit till att besvara vår forskningsfråga. 

Denna observerade homogenitet motiverar vidare vårt val av relativt få respondenter då det inte 

krävs ett lika stort stickprov från en homogen grupp för att urvalet ska kunna anses 

representativt (Bryman & Bell 2013). 

 
Att antalet respondenter uppgick till tre individer var förutbestämt på förhand, vi har alltså inte 

haft några bortfall. Att vi valt att ha så få respondenter baseras delvis, som ovan nämnts, på 

geografiska faktorer. Emellertid har antalet respondenter också baserats på det faktum att en 

kvalitativ studie är mycket tidskrävande att färdigställa (Jacobsen 2017). Eftersom våra 

intervjuer bör fånga upp hur chefer skapar mening utgick vi från att intervjuunderlaget skulle 

bli omfattande, varvid tidsaspekten var central. För att försäkra oss om att vi skulle kunna 

presentera en uppsats där alla delar hunnit genomarbetas ordentligt, på den tid vi har till 

förfogande, tog vi ett beslut om hur mycket information från intervjuer som var rimligt att hinna 

bearbeta på ett fullgott sätt och valde antalet respondenter därefter. 

 
Att vi på förhand aktivt valt att använda oss av tre respondenter är till vår fördel då vi haft 

möjlighet att proaktivt arbeta med problematiken rörande att vi har få respondenter. I vetskap 

om att vi hade få respondenter lades mycket tid på intervjuguiden och intervjufrågorna för att 

se till att den information vi insamlade blev relevant och tillräckligt innehållsrik. 

 
4.3 Konstruktion av intervjufrågor 

I syfte att skapa struktur kring intervjufrågorna utformade vi en intervjuguide. Jacobsen (2017) 

beskriver en intervjuguide som en översikt av de tänkta kategorierna som ska tas upp under 

intervjun. Eftersom vi, i denna uppsats, tar utgångspunkt i tidigare forskning samt den 

teoretiska referensramen grundas dessa kategorier i de huvudteman som vi har identifierat i 

downsizing respektive sensemaking. Vi väljer att utgå från downsizinglitteraturen i vårt val av 

frågor, varvid sensemaking tar sig i uttryck i hur de förklarar och resonerar kring våra ställda 

frågor. 

 
Vår intervjuguide är av medelhög struktureringsgrad. Jacobsen (2017) beskriver en medelhög 

struktureringsgrad som en intervjuguide innehållande olika teman som intervjuaren ska ta upp, 

men som samtidigt rymmer möjligheten för respondenten att själv ta upp andra teman. 

Anledningen till att vi väljer att utgå från en sådan struktureringsgrad är dels för att ha den som 
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en vägledning för oss som intervjuar, dels för att öppna upp för respondenten själv att ta 

initiativ. 

 
Denna struktureringsgrad kan liknas vid Bryman och Bells (2013) benämning av en 

semistrukturerad intervjuform. En av målsättningarna med en semistrukturerad intervju är att 

låta intervjun röra sig i olika riktningar just för att identifiera vilka faktorer som respondenten 

anser vara viktiga (Bryman & Bell 2013). Eftersom vi i denna uppsats dels vill identifiera vilka 

cues och imperatives som de studerade butikscheferna uppehåller sig kring så kan denna typ av 

intervjuform bidra med vägledning till vart vi ska rikta fokus i den följande analysen. 

 
Språket som vi använder i våra frågor spelar stor roll i hur respondenten bemöter frågan. Kvale 

och Brinkmann (2009) belyser i detta avseende vikten av att formulera frågor utifrån en lättsam 

talspråklig form, just för att respondenten ska ha möjlighet att förstå innebörden med frågan. I 

linje med Kvale och Brinkmann betonar även Bryman och Bell (2013) betydelsen av att 

använda ett, för respondenterna, begripligt språk. Vi utgår från det faktum att våra respondenter 

inte är insatta i downsizinglitteraturen, och väljer av denna anledning att formulera frågorna 

som berör downsizing med hjälp av termer som kan tänkas mer tillgängliga i de flesta individers 

språkbruk. 

 
För att säkerställa att våra intervjufrågor är relevanta med avseende vårt syfte med uppsatsen 

väljer att i vår intervjuguide formulera en förklaring till varför vi ställer just den frågan. Detta 

presenteras inte för respondenterna. Exempel på detta är: 

 
“Hur får du information om förändringen och vilken typ av information delges du?” och 

“Hur förmedlar du informationen vidare?” 

Sensemaking: Anledningen till varför vi ställer dessa frågor är för att få svar på hur 

chefen skapar mening kring huvudkontorets information, samt hur chefen själv 

kommunicerar vidare denna information. Frågan grundas i deras dubbla roll givet 

mottagande och förmedling av budskap. 

 
“Hur påverkar den här organisationsförändringen dig?” 

Downsizing: Anledningen till varför vi ställer den här frågan är för att få svar på hur 

starkt hot chefen ser att denna downsizing är för denna. Kopplas till job insecurity och 

survivors syndrome. 

 
Sensemaking: Anledningen till varför vi ställer den här frågan är för att få svar på hur 

chefen skapar mening genom att tolka signalerna från omgivningen. Här ämnar vi även 

få svar på om chefen utgår från retrospektivt eller prospektivt sensemaking 

 
4.4 Datainsamling 

Insamlingen av data sker som tidigare nämnts med en kvalitativ metod, mer specifikt i form av 

personliga intervjuer i semistrukturerad-form. I förberedelse för intervjuerna har vi tagit en rad 

ställningstaganden som kan påverka förutsättningarna för att utvinna en informationsrik 
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datainsamling. Dessa presenteras nedan. 

 
Eftersom kontexten där intervjun genomförs har en stor inverkan på innehållet (Jacobsen 2017) 

väljer vi att genomföra intervjuerna med de studerade butikscheferna i en bekant miljö, det vill 

säga i de butiker där de arbetar. Syftet med detta är att få respondenten att känna sig bekväm 

och därmed öka förutsättningarna för att utvinna nyansrik information. 

 
Vidare väljer vi att ha syftet med intervjun öppet för respondenten. Jacobsen (2017) förklarar 

det som att respondenten får ta del av syftet, och därmed det som forskarna ämnar besvara med 

hjälp av intervjun. Eftersom vi har för avsikt att undersöka hur chefer skapar mening är det 

respondentens egna förklaringar som står i fokus under intervjun. För att öka förutsättningarna 

för att individens förklaringar blir så detaljerade och nyansrika som möjligt utgår vi från att 

vetskapen om vad intervjun kommer handla om bidrar till ett större förtroende för oss som 

forskare. 

 
I genomförandet av intervjuerna väljer vi att spela in materialet. Detta för att ha ett råmaterial 

som vi i ett senare skede, då vi bearbetar datan, kan återkomma till. En förutsättning för att 

detta ska vara genomförbart är givetvis att respondenterna godkänner inspelningen (Jacobsen 

2017), varvid vi inleder intervjuerna med att fråga efter deras medgivande. Syftet med att spela 

in intervjuerna är dels för att vi ska ha möjlighet att transkribera, samt för att reducera risken 

att tappa fokus på respondenten under själva intervjun. En potentiell orsak till att forskare 

tappar fokus under intervjutillfällen är att de försöker anteckna allt som sägs (Bryman & Bell 

2013), något som vi minimerar genom att enbart spela in intervjuerna. 

 
4.5 Analysmetod 

I vår bearbetning av den insamlade datan väljer vi att transkribera intervjuerna. Att transkribera 

är en tidskrävande process (Jacobsen 2017), men detta genomförs dels för att förhindra att 

information ska utelämnas som i ett senare skede kan visa sig intressant eller viktig för 

undersökningen, dels för att det är en viktig förutsättning för vår fortsatta innehållsanalys. 

 
Ett problem som ofta uppstår vid genomförandet av kvalitativ metod är att det är svårt att skapa 

sig en överblick över den mängd information som samlats in (Jacobsen 2002), därför väljer vi 

att analysera vår data utifrån en steg för steg-process med empirin som grund. Eftersom vår 

studie utgörs av en empirinära karaktär bidrar denna process med en struktur inför den följande 

analysen. 

 
Det första, och det mest grundläggande steget i analysen, är att identifiera uttalanden i 

datainsamlingen som vi sedan delar in i koncept. Dessa koncept liknas med kategorier. 

Kategorier är data som har samlats ihop till grupper och processen benämns som en öppen 

kodning (Jacobsen 2002). Syftet med detta steg är att fånga språket som respondenterna 

använder, samt att förse den stora mängd rådata med koncept. Vi följer det tillvägagångssätt 

som Hansson (2012) benämner som att utveckla förstastegs-koncept. 
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I detta skede finns det ingen begränsning i antalet identifierade koncept, däremot följer vi 

principen om att dessa koncept ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Det innebär 

att det ska finnas tillräckligt många kategorier så att allt av relevans från vårt empiriska material 

kan sorteras, samt att information som placeras under ett koncept inte ska kunna placeras i ett 

annat. Om information i ett givet koncept kan placeras under ett eller fler andra koncept så 

omarbetas koncepten för att hantera problemet. 

 
Vi väljer därmed att inleda analysen med att dela in empirin i ett obegränsat antal koncept för 

att säkerställa att vi sorterar allt av relevans från vårt empiriska material. En utmaning i detta 

steg är att säkerställa att alla våra koncept representerar respondenternas uttalanden korrekt och 

därmed inte blir förvrängda av oss som forskare. Likt Bryman och Bell (2013) påstår är detta 

en stor risk med denna typ av analysmetod, men för att förhindra detta väljer vi att 

återkommande jämföra innehållet i koncepten med rådatan och dess respektive kontext. 

 
Eftersom syftet med uppsatsen är att besvara hur chefer skapar mening under en pågående 

downsizing så utgår vi från att alla våra koncept ska besitta någon form av förklaring till 

forskningsfrågan, varvid vår läsning av det empiriska materialet styrs av det. Om 

respondenterna uttalat sig om något annat, som följaktligen inte kan bidra till att besvara vår 

forskningsfråga, väljer vi att inte ta hänsyn till dem i konstruktionen av våra koncept. Detta gör 

vi för att säkerställa att våra förstastegs-koncept, och följaktligen våra andrastegs-teman och 

aggregerade dimensioner, kan bidra till att besvara vårt syfte med uppsatsen. 

 
För att tydligare systematisera och göra datamaterialet mer överskådligt genomförs en axial 

kodning efter den första kategoriseringen. Denna typ av kodning går ut på att gemensamma 

nämnare mellan de tidigare koncepten identifieras med syfte att sammanföra dem till 

överordnade teman (Jacobsen 2017). Detta steg i processen kallas även för att utveckla 

andrastegs-teman (Hansson 2012). Anledningen till att vi gör på detta sätt är för att reducera 

antalet koncept med syftet att få mer övergripande teman. 

 
För att säkerställa att vår insamlade data ligger i linje med syftet med uppsatsen väljer vi i det 

sista steget i dataanalysen att återigen genomföra en axial kodning, nu med syftet att skapa 

aggregerade dimensioner som kan kopplas till vår teoretiska referensram. Anledningen till att 

det i det här skedet av analysen utvecklas aggregerade dimensioner med avseende den 

teoretiska referensramen är för att underlätta den följande analysen där man ska jämföra det 

empiriska resultatet med teorin (Hansson 2012). Dimensionerna grundas därför i, vad vi anser 

vara, den mest grundläggande delen i meningsskapande, nämligen signaler. 

 
I konstruktionen av dessa aggregerade dimensioner går vi tillväga på liknande vis som när vi 

konstruerar våra andrastegs-teman. Här identifieras gemensamma nämnare i våra teman som 

vi sedan skapar mer övergripande dimensioner av. 

 
Genom att vi går från empiri till koncept, från koncept till teman och från teman till aggregerade 

dimensioner ökar vi abstraktionsgraden på vår data. Detta bidrar till en tydligare struktur och 

följaktligen en mer lättöverskådlig analys. I analysen av vår insamlade empiri kan vi då börja 
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i de aggregerade dimensionerna, för att därefter nyansera med hjälp av de identifierade teman 

och koncept inom respektive dimension. 

 
4.6 Uppsatsens trovärdighet och pålitlighet 

Genomgående under hela avsnittet om metod har vi diskuterat våra val och vad de kan tänkas 

ha bidragit med för uppsatsens trovärdighet. I följande avsnitt följer en reflektion kring faktorer 

som tidigare inte tagits upp, men som även dem påverkar uppsatsens trovärdighet och 

pålitlighet. Reflektionen bygger på de två begreppen extern och intern giltighet. 

 
Extern giltighet, eller överförbarhet, handlar om i vilken grad resultatet kan generaliseras till 

andra liknande kontexter (Jacobsen 2017). Det vill säga om det går att säga att det faktiskt är 

så som vårt resultat påvisar. Eftersom vi genomför studien med en kvalitativ metod har vi från 

början avgränsat oss vad det gäller urval, något som ofta begränsar studiens överförbarhet 

(Bryman & Bell 2013). Det är därmed inte fullt rimligt att anta att vårt resultat kan överföras 

till andra sammanhang, detta eftersom både sensemaking och downsizing kan skildras på olika 

vis. Att vi enbart valt att studera meningsskapande i anslutning till en specifik företeelse av 

downsizing kan därmed inte bidra med en full förståelse för andra liknande kontexter av 

downsizing. Däremot kan vårt resultat bidra med en beskrivning av verkligheten, något som 

Bryman & Bell (2013) menar att kvalitativa metoder ofta bidrar med. 

 
Intern giltighet, eller tillförlitlighet, handlar å andra sidan om huruvida resultaten kan anses 

riktiga. Detta är betingat på flertalet faktorer kopplade till respondenterna, forskaren själv samt 

hur väl resultaten reflekterar verkligheten ur olika aspekter (Jacobsen 2017). Huvudsyftet med 

intern giltighet är att kontrollera att man faktiskt mäter det som man avser mäta (Bryman & 

Bell 2013). 

 
Vid genomförandet av en studie bör ett kritiskt förhållningssätt alltid intas inför det faktum att 

respondenterna i datainsamlingen ofta varken kan eller vill återge en sann representation av 

verkligheten (Alvesson 2011). Vår studie och respondenterna inom denna är givetvis inget 

undantag. Trots att det i analysen kan vara utmanande att urskilja i vilken utsträckning en 

korrekt återgivelse givits av respondenterna så är detta en faktor värd att belysa med avseende 

giltigheten med vår uppsats. För att minska risken att våra respondenter ger en icke 

sanningsenlig representation av verkligheten väljer vi att presentera både respondenterna samt 

det företag de arbetar inom som anonyma. Denna information delger vi representanterna redan 

inför intervjutillfället. 

 
Vidare är det viktigt att få tillgång till rätt enheter till datainsamlingen för den företeelse som 

ämnas studeras (Jacobsen 2017). Definitionen av en korrekt enhet för vår studie är: en 

butikschef verksam i ett företag inom detaljhandeln som genomgår en downsizing. 

De enheter vi fått tillgång till ligger i linje med ovan nämnd beskrivning. I denna process är det 

också viktigt att reflektera över de potentiellt rimliga enheter vi inte fått tillgång till (Jacobsen 

2017). Här blir det relevant att belysa det faktum att vi endast utför tre intervjuer. Av 

geografiska och ekonomiska skäl, samt som ett resultat av den tidsbegränsning som föreligger 
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för denna uppsats färdigställande har vi inte haft möjlighet att ansamla fler enheter från den 

studerade butikskedjan. Däremot har resultatet av de insamlade intervjuerna bidragit till en 

empirisk mättnad, varvid fler enheten inte varit nödvändigt. 

 
För att undvika att information förvrids eller att denna är felaktigt tolkad väljer vi att genomföra 

studien med respondenter som själva varit om det fenomen som undersöks. Jacobsen (2017) 

benämner sådana respondenter som förstahandskällor och poängterar att respondenter bör 

väljas ut efter deras närhet till det studerade fenomenet, varvid förstahandskällor är att föredra. 

Eftersom vi studerar meningsskapande kan alla individer anses vara förstahandskällor, alla 

människor skapar mening, men respondenterna i vår uppsats är dessutom butikschefer i butiker 

som drabbats av downsizing. Det medför att våra respondenter kan bidra med en högre 

trovärdighet i uppsatsens kontext med avseende att vi mäter det vi säger oss mäta. 

 
Vidare är individens kunskap om ämnet intressant att ta med i beräkningen. Det kan tänkas 

rimligt att sätta en högre tilltro till en individ som har en hög kunskap om det behandlade ämnet 

(Jacobsen 2017). Argument kan föras kring chefernas kunskap kring det empiriska fenomenet 

downsizing som vår studie handlar om. Att denna kunskap sannolikt är låg är rimligt att anta, 

dock gör detta inte de valda respondenterna till en mindre legitim källa enligt oss. Då vi önskar 

beskriva och analysera hur de skapar mening rörande detta fenomen är inte kunskapen om 

downsizing relevant för respondenternas legitimitet som källa. Oavsett kunskapsnivå skapar 

individen mening rörande ett givet fenomen. En varierande kunskapsnivå kan snarare ge oss 

ett mer nyanserat datamaterial. 

 
Eftersom vi utgick från en intervjuguide vid intervjutillfället kan det insamlade datamaterialet 

ses som en direkt reaktion på våra frågor. Emellertid hade vi medvetet formulerat frågorna så 

att de skulle vara av en öppen karaktär, med syftet att ge respondenterna möjlighet att göra en 

egen tolkning av frågorna. För att öka förutsättningarna att få spontana svar från respondenterna 

utgick vi från att tystnad från vår sida är bra för att ge respondenten tid att utveckla sitt 

resonemang. Efter att vi delgetts svar på en ställd fråga valde vi att vänta ut respondenten för 

att se om denna valde att utveckla eller påbörja ett annat resonemang. Detta resulterade i att 

majoriteten av informationsunderlaget uppkom spontant. Likt Jacobsen (2017) beskriver, 

bidrar information som uppkommer spontant till att giltigheten för svaret ökar. 

 
För att säkerställa att vi som forskare uppfattat respondenternas uttalanden korrekt valde vi att 

skicka våra transkriberade intervjuer till berörd respondent. Denne fick därefter möjlighet att 

läsa igenom, revidera om så önskades och sedan ge sin bekräftelse på att det som skrivits var  

sanningsenligt. Syftet med detta var att öka tillförlitligheten i de enskilda intervjuerna, något 

som därefter har påverkan på tillförlitligheten i resultatet. Detta tillvägagångssätt kallas för 

respondentvalidering och bidrar med bekräftelse på att den beskrivning som forskaren gjort är 

korrekt (Bryman & Bell 2013). 

 
Vid applicering av en kvalitativ metod är syftet ofta att på ett fördjupat plan förstå en individs 

åsikter eller ställning i en fråga (Jacobsen 2017). Detta kan konstateras vara sant även för vår 

studie. Att skapa sig en bild av, samt en förståelse för chefers meningsskapande på ett djupare 
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plan kan tänkas utmanande att uppnå då vi endast utför en intervju per respondent. Jacobsen 

(2017) menar att det kan vara svårt att etablera förtroende hos respondenten samt att på en 

tillfredsställande nivå lyckas sätta sig in i respondentens situation då endast en intervju per 

respondent genomförs. För att hantera detta har stor vikt lagts vid att utforma intervjuguiden 

och frågorna inom dessa. Vidare har vi försäkrat oss om att respondenterna har möjlighet att 

avsätta upp till 75 minuter för intervjun för att tid ska finnas till att insamla så mycket relevant 

data som möjligt. 
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5. Empiri 
 

I följande avsnitt presenteras den empiri som samlats in via våra intervjuer. I detta avsnitt 

förekommer inga teoretiska tolkningar av materialet. 
 

 

I intervjuerna finns det ett omfattande empiriskt material, varvid vår forskningsfråga styr 

läsningen av detta. Eftersom vi är intresserade av hur chefer skapar mening har vi läst de 

transkriberade intervjuerna och valt att presentera de delar som kan kopplas till 

meningsskapande. Emellertid är vår studie empirinära, vilket medför att en stor del av 

datamaterialet tas med inför den följande analysen. Utöver de delar i empirin som kan härledas 

till meningsskapande har även vikt lagts vid att urskilja och lyfta fram känsloyttringar och andra 

faktorer som bedömts viktiga för kontexten. 

 
Empirin från de tre respondenterna presenteras separat och är indelat efter de huvudsakliga 

områden som intervjun berörde: omvärld, chefens roll och upplevelse, huvudkontoret och 

medarbetarna. 

 
Eftersom respondenterna är anonyma har vi valt att benämna dem med fiktiva namn. 

 
5.1 Respondent Robin 

Vi mötte Robin i butiken hen jobbar. Innan intervjun påbörjades presenterades syftet med 

uppsatsen för Robin och vi uppmärksammade hen på att intervjun var anonym. För att säkra 

anonymiteten för respondenten så är, som tidigare nämnts, Robin ett fiktivt namn och individen 

i intervjun heter egentligen något annat. 

 
5.1.1 Omvärld 

Under intervjun uttryckte Robin att omvärlden förändrats kraftigt. Butikshandeln upplevde 

Robin som rörig, men som att handeln började landa i ett nytt statiskt läge: “en ny framtid”. 

Den nya framtiden innehöll en starkare näthandel som påverkade kundernas handlingsmönster. 

Detta framställdes som signifikant då det skapade en känsla av att de inte längre kände kunden. 

Robin uttryckte det vidare som att det inte längre fanns någon bas och förklarade detta begrepp 

med att det inte längre fanns ett grundläggande mönster i hur kunderna handlade eller hur 

besöksantalet såg ut under veckans dagar. Sammanfattat menade Robin på att dessa faktorer 

var mer förutsägbara förr och trodde att näthandeln kunde vara en stark bidragande faktor till 

förändringarna i dessa mönster. Vidare beskrev Robin att branschen i sig var svår just nu. Hen 

menade på att hela kedjan såg ett fall i besöksantal och trodde att andra kedjor och butiker 

upplevde detsamma. 

 
Inom Robins organisation beskrev denne också läget som att det varit rörig och beskrev vidare 

att en stark oro och, framför allt, en stark ovisshet förelegat. Även detta började landa i något 

nytt nu i form av en ny organisation med en helt ny ledning. Detta i kombination med tron på 
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att branschen som helhet började stabiliseras igen ansåg Robin bidra till en känsla av trygghet 

och ett hopp om framtiden. 

 
Emellertid hade oron inför framtiden inte upplösts helt. Robin beskrev att även om hoppet fanns 

om en tryggare framtid så återstod oron och menade vidare att hela företaget var precis på 

gränsen att “vicka över åt fel håll”. Framtidsplanen återkom som central för Robin i 

resonemanget och vikten av att denna fungerar uppfattades som stor. “Skeppet kommer inte gå 

på grund längre om framtidsplanen fungerar som den ska”. 

 
Resonemanget rörde sig fram och tillbaka mellan tro på framtiden och oron inför denna. Robin 

landade i att konstatera att det var “nära” och menade på att hen trodde att det var så för många 

andra också. Robin konstaterade vidare att det gällde att hänga med och menade att det 

handlade om att hitta vad som funkade just nu i branschens röriga situation. 

 
Den egna butikens påverkan av den rådande situationen beskrev Robin delvis på ett liknande 

sätt. Det hade skapats en stark otrygghet. Vidare beskrev hen att des rådande omständigheterna 

gjort butiken mer sårbar då de ofta stod med väldigt lite personal och att det försvårade 

anpassningen efter omgivningens tvära kast. 

 
5.1.2 Chefens roll och upplevelse 

Respondenten tillfrågades hur den föreliggande organisationsförändringen påverkat hen som 

individ. Förändringen och den röriga tillvaron var faktorer som påverkade denne väldigt 

personligt. Robin menade på att butiken alltid varit som hens bebis och att detta bidrog till att 

det blev svårare att hantera situationen. Vidare menade Robin på att det svåra klimatet fått hen 

att rannsaka sig själv som ledare trots att hen försökt att inte ta branschens svängningar och de 

förändringar som måste göras inom organisationen personligt. Robin menade på att de till en 

början inte visste om att övriga butiker inom kedjan också hade det svårt när det började gå 

sämre för hens butik. Detta medförde att hen ifrågasatte sin egen prestation och undrade ifall 

det var något de själva gjorde fel. 

 
Att inte kunnat dela med sig av känslor och tankar var något Robin funnit som utmanande 

under den turbulenta perioden. Hen har upplevt känslor av frustration över att inte kunnat nå 

satta mål etcetera. För att inte belasta de övriga anställda eller låta de negativa känslorna synas 

i butik har hen hållit dessa inom sig och tagit på sig “jobb-kostymen”. “Tänka och känna gör 

vi inne på lagret eller efter jobbet”. 

 
Utöver “jobb-kostymen” beskrev Robin det som att det fanns utmaningar med att “hålla 

masken”. Hen upplevde att medarbetarna ibland såg igenom hen, vilket gjorde att det då var 

enklare att gå på den linjen om att “nej, det här tycker inte jag heller är kul, men vi provar och 

ser vad det leder till”. “Jag är ju inte en robot”, uttryckte Robin sig, vilken hen därefter spann 

vidare på genom att belysa vikten av öppenhet och ärlighet. 
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Robin beskrev en önskan om att vara alla till lags och att detta försvårats sedan branschen blev 

mer orolig. Att vara öppen och ärlig gentemot sina anställda om hur situationen såg ut och vilka 

förutsättningar som förelåg har varit viktigt för Robin genom hela processen och grundade detta 

på att de är så pass få anställda som står varandra nära. En konsekvens Robin kunde se rörande 

den nära relationen mellan chef och anställd var att de gånger hen var tvungen att säga nej 

kändes detta som mer av ett svek än det gjort om relationerna inte varit lika nära. 

 
En återkommande beskrivning av hur Robin hanterat situationer då hen upplevt frustration eller 

liknande känslor under förändringsprocessen var att finna tröst i att “det är lika för alla”. Att 

det var ett svårare organisatoriskt samt affärsmässigt klimat för fler än endast dennes butik var 

något som bekräftade att de inte var ensamma i det samt att skulden inte endast låg på dem för 

att det gick sämre. 

 
Att Robins butik ligger där den ligger var något som hen ser som en styrka. En styrka i form 

av att hen ville ge tillbaka till befolkningen, en befolkning som aldrig riktigt trott på sin stad. 

Här uppvisade istället Robin en kämparglöd om att de istället ville bevisa motsatsen. “Man tar 

en ny dag som en ny chans, hela tiden”. Denna kämparglöd återkom Robin till flera gånger 

under intervjun, baserat på flera olika perspektiv. Inom organisationen uppfattade hen det som 

att: “man springer tillsammans för att man vill göra det här tillsammans”, “det gör att jag är 

kvar, och jag är stolt över att vara en del av det”. 

 
Att den här förändringen påverkat Robin som butikschef var hen säker på, men samtidigt 

menade hen på att det inte syns förrän i efterhand. Däremot kunde Robin se att de hade passerat 

det värsta nu och att en framtidstro börjat infinna sig. Denna framtidstro gestaltade sig i form 

av att Robin nu hade en plan inför framtiden, något som hen tidigare saknat. 

 
5.1.3 Huvudkontoret 

En mängd information har gått ut i media som målat upp en bild av att allt varit som vanligt 

inom företaget. Respondenten tillfrågades hur denne hanterat detta då hen hela tiden haft 

vetskapen om att klimatet egentligen varit turbulent. Robin menade på att det var i det läget 

“jobb-kostymen” sattes på. Hen menade att man log mot kunder och lämnade resten inne på 

lagret. “Kunderna måste få vad de alltid ha fått, om inte än mer ändå”. Det fanns alltså inte 

utrymme för att göra annat än att delta i den glada jargongen. “Det är klart att det kommer ifatt 

kanske efter när man ska klä av sig den där kostymen igen”. 

 
Robin delade även med sig av tanken som infann sig då hen tog del av allvaret från 

huvudkontorets sida: “man är ju kvar av en anledning tänker jag, annars kunde man ju ha lämnat 

för länge sen”, och menade på att hen ville att det skulle fungera och att butiken skulle klara 

sig. 

 
Rörande den information som delgetts butikscheferna från huvudkontoret ansåg Robin att 

processen varit rörig och svår. Alla butikschefer delgavs en samlad information, men hade de 

frågor på det så blev det svårare. Däremot menade Robin på att det hade blivit en grej att 
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acceptera, eftersom det trots allt var lika för alla. I ett sådant skede hade Robin förstått att “nu 

är det bara att bli mer självständig och jobba hårdare, för annars räcker det inte till”. Vidare 

beskrev Robin att det gällde att prioritera. Eftersom huvudkontorets kommunikation ofta 

kommit ganska sent och “eftersom man är sin butik”, så upplevde Robin att det ibland blev så 

att information som inte rörde butiken direkt sållades bort, att man gjorde det man kunde för 

att hålla skenet uppe, samtidigt som de inte skulle “springa ihjäl sig”. 

 
“Varje dag är ju en ny dag där vi måste leverera, skitsamma vad budgeten eller vad andra runt 

omkring säger” signalerade en sorts acceptans över situationen med huvudkontoret, vilket hon 

vidare beskrev som att “man har väl också börjat acceptera att vi inte kan vara perfekta, för det 

hinner vi inte”. 

 
Robin beskrev att det funnits situationer då informationen från huvudkontoret gått ut i media 

innan det nått butikscheferna, något som framkallat en stor frustration. Robin beskrev det som 

att “det är inte rätt”, men att det samtidigt kanske hade att göra med att det var ett aktiebolag 

och att de därför inte hade rätten att få veta någon innan andra. Robin hade inte upplevt att hen 

saknat någon information från huvudkontoret, däremot upplevde hen att informationen om den 

rådande situationen kommit för sent och bidrog till känslor av osäkerhet och att “man rannsakat 

sig själv”. “Jag tror inte att vi fick reda på i tid hur tufft det var ändå. För hela företaget. Man 

såg ju bara sin egna. Mycket handlar väl där också tror jag om att vara ett aktiebolag, vilken 

information som får ges ut och inte...” 

 
5.1.4 Medarbetarna 

Robin menade på att hen tillåtits vara väldigt transparent gentemot sina anställda rörande den 

förändring som förelegat inom organisationen. Det hade förekommit information som Robin 

blivit tvungen att hålla hemlig en tid från sina anställda, vilken hen beskrev som “skitjobbigt”. 

Det hade för Robin varit något som tog på hen personligen. Robin beskrev att det inte bara blev 

att handla om en arbetssituation och sa vidare att det i det här fallet “inte var så lätt att hänga 

av sig den där ryggsäcken här och inte ta med sig den hem”. Informationen hade nått Robin för 

tidigt ansåg hen. Hen blev tvungen att undanhålla informationen från sina anställda en onödigt 

lång tid. 

 
I detta fall handlade det om att antalet arbetstimmar som butiken hade att disponera ut på sina 

arbetare skulle reduceras och att detta i förlängningen skulle innebära att de anställdas 

kontrakterade timmar också skulle minska. Robin menade på att de nära relationer hen hade till 

sina anställda skapade en känsla av medlidande då hen upplevde att de anställda redan jobbade 

ganska lite och nu skulle få jobba ännu mindre. Dessutom var en negativ aspekt av detta, enligt 

Robin, att hen skulle bli tvungen att jobba ensam ännu oftare än tidigare. 

 
Att det varit tvära kast med information som skulle förmedlas till de anställda var också något 

som Robin belyste. Olika bud för hur saker och ting skulle göras som sa emot varandra hade 

förekommit under förändringsprocessen. Robin föll dock tillbaka på att detta kanske varit 
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nödvändigt och att det kanske varit en produkt av att ledningen bytts ut allt eftersom, med nya 

chefer som fattade beslut. 

 
Som kommentar på det faktum att de nu jobbade med en lägre mängd personal sa Robin att det 

var dem som individer som var viktigast, att de inte kunde springa ihjäl sig. Robin förklarade 

vidare att de inte kunde låtsas någonting för att det skulle se bra ut, det måste vara en verklighet 

som visades upp. Trots prestationsvilja från både Robin och övrig personal så fick det inte vara 

på bekostnad av hälsa och säkerhet. 

 
Robin beskrev sin relation till medarbetarna som att den var nära och bra. Att ha en arbetsmiljö 

som man trivs med var något som Robin alltid arbetat för. Hen ville att medarbetarna skulle 

veta att hen fanns där och lyssnade, och ställde upp i alla lägen. Robin uttryckte sig som att hen 

nästan varit för bortskämd i det här fallet, och att hen nästan önskat att personalen skulle 

reagerat mer på förändringen. 

 
Givet den förändring som förelåg beskrev Robin det som att “antingen väljer man att hoppa på 

tåget eller så hoppar man av”. Detta var något som gällde både butikschefer, men också de 

anställda. “Väljer man att åka med så måste vi kämpa tillsammans, det kommer inte leda 

någonstans om vi stannar kvar och är negativa eller gnäller”, var något som Robin försökte 

förmedla till sina medarbetare. Att även om situationen var tråkig, så måste de se framåt. 

“Antingen så kämpar vi för det vi kan, eller så går vi i konkurs”. 

 
I linje med den positiva anda som Robin ville förmedla till sina medarbetare arbetade hen 

mycket med positiv feedback. Istället för att prata om hur det hade gått för butiken, givet att 

det varit en tung vecka, försökte Robin att plocka ut positiva saker och förmedla dem till de 

anställda. Robin beskrev det själv som att hen “lägger mer vikt vid det än att prata om det 

jobbiga”. 

 
5.2 Respondent Sam 

Vi mötte Sam i butiken hen jobbar. Innan intervjun påbörjades presenterades syftet med 

uppsatsen för Sam och vi uppmärksammade hen på att intervjun var anonym. För att säkra 

anonymiteten för respondenten så är, som tidigare nämnts, Sam ett fiktivt namn och individen 

i intervjun heter egentligen något annat. 

 
5.2.1 Omvärld 

Sam uppfattade omvärlden som att de står inför helt andra utmaningar nu än vad de har gjort 

tidigare, något som resulterat i en omvärld som kunde uppfattas som tämligen osäker. Sam 

beskrev det som att hen tidigare upplevt “toppar och dalar”, men att det nu kommit in andra 

faktorer som påverkar dem både som butik och på organisationsnivå på ett vis som de inte varit 

med om tidigare. 

 
Sam beskrev det som att det är “jättetufft” och att mentaliteten både hos dem som arbetar i 

butik men också hos kunderna hade förändrats på senare tid. Frågor såsom “varför är det så 
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lugnt om dagarna”, “var är alla någonstans” och “varför har vi så många erbjudanden nu” hade 

uppstått som en följd av den “osäkra tid” som nu förelåg. 

 
Genom uttrycket: “Vi ser fler butiker än någonsin som har neddragna jalusier ständigt, 

galleriorna får inte några hyresgäster och folk tvingas stänga” beskrev Sam omvärlden, för att 

därefter sammanfatta läget som: “osäkert”. Däremot upplevde hen inget större hot just nu, 

varken för sig själv eller butiken, men att hen ändå upplevde en “inneboende otrygghet kring 

det här”. 

 
Rörande sin organisation kunde Sam uppleva lite fler tvära kast, saker skulle hända mycket 

fortare för att man skulle “vara med i matchen”. Personal hade blivit omplacerade, 

organisationen hade skalats av i form av att butiker stängts och de hade “bakat in” många 

tjänster i andra tjänster. Motiven för detta hade varit att effektivisera och spara pengar. Sam 

beskrev att dessa faktorer hade bidragit till att man upplevde en större osäkerhet nu, att man 

gjorde det man kunde för att anpassa sig, men att man ändå inte visste var man stod eller vad 

“framtiden har i sitt sköte”. 

 
En sak som Sam ofta återkom till under intervjutillfället var tron på den egna organisationen. 

Trots att det var en osäker och rörig tid nu så belyste Sam ändå hur pass stark organisationen 

var, hur stark den varit historiskt och kommer vara i framtiden. Detta bidrog med en trygghet, 

både för butikschefer men även för de anställda. 

 
Rörande sin butik upplevde Sam det som att “de drabbats hårdare än många andra” och att det 

var “viktigare än någonsin att man faktiskt får till arbete på de kunder som kommer in”. 

Anledningen till att Sam upplevde att de som butik drabbats hårdare grundade hen i deras 

exklusiva varor som kunden idag såg mer fördelaktigt rent ekonomiskt att handla på nätet än 

hos dem i butik. Alltså beskrevs även här näthandeln som en stark bidragande faktor till den 

osäkerhet och förändring som fanns inom branschen. 

 
Trots den otrygghet som Sam upplevde, förmedlade hen ingen rädsla över att butiken ska 

behöva stänga inom den närmsta tiden, utan uppvisade snarare en tro och ett hopp om 

framtiden, baserat på tidigare erfarenheter. “Vi har rett ut stormar och gått starkare ur det 

tidigare, om än på en mindre nivå” uttryckte Sam det. 

 
5.2.2 Chefens roll och upplevelse 

Utöver de rent ekonomiska konsekvenserna så såg Sam att situationen som rådde även 

påverkade individerna inom organisationen. Känslor som speglade oro och osäkerhet hade 

uppstått. Däremot återkom Sam ofta till erfarenhet, att den erfarenhet som hen hade sedan 

tidigare lindrade känslorna av oro en aning. Vidare menade Sam på att det faktum att hen 

innehade rollen som chef samt att hen hade den långa erfarenheten inom företaget gjorde att 

hen “sitter tryggare i båten”. Med detta menade Sam att hen inte löpte lika hög risk att bli av 

med jobbet som övriga anställda, och att detta var en faktor som dämpade hens oro. 
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Den erfarenhet som Sam besitter gav hen även något att relatera den föreliggande förändringen 

till. Enligt Sam har butikshandeln stått inför liknande utmaningar tidigare och klarat sig bra 

genom dessa. Sam medgav att det tidigare kanske inte varit lika allvarligt som det var vid 

tillfället inom butikshandeln, dock ansåg Sam att de tidigare erfarenheterna hjälpte hen att se 

på den föreliggande situationen med mer “nyktra ögon”. 

 
Vidare menade Sam att, i egenskap av chef och erfaren anställd, att hens viktigaste roll i den 

rådande oroliga perioden var att föregå med gott exempel samt att finnas där som stöd och 

lyssna till de övriga anställda. 

 
Att det går tufft för både kedjan och butiken uppfattade Sam som att “man blöder lite 

inombords”. Hen beskrev att hen hade en väldigt stark kärlek till butiken vilket bidragit till att 

sådana situationer blivit svårhanterliga. Sam menade på att det enda man kunde göra för att 

hantera detta var att göra det bästa av situationen, att man strävade efter att “med stolthet ska 

kunna säga efter dags-, veckas- och månadsslut, att vi gjorde vårt bästa”. 

 
Det Sam ansåg vara den största utmaningen med rollen som butikschef var att se osäkerheten i 

medarbetarnas ögon. Att inte veta vad som händer härnäst, men att samtidigt behöva signalera 

något slags lugn och att det inte var någon fara å medarbetarnas vägnar. Vidare beskrev Sam 

att hen upplevde det svårt att förmedla känslan av hopp, att få fram den sista “glöden” och att 

man ska blicka framåt. Något som bidrog till en känsla av att hen “alltid måste vara på tårna”. 

Återigen landade resonemanget i att hen behövde vara ett föredöme som speglade förtroende 

och en känsla av att “jag tror på det vi gör och jag tror att vi kan fixa det här”. Att behöva 

upprätthålla en sådan fasad i kombination med att själv känna osäkerhet kring situationen var 

någon som Sam beskrev som en stor utmaning, att inte alltid kunna vara “Mr.100 procent”. För 

att hantera det menade Sam på att hen, tillsammans med antingen någon av hens anställda eller 

butikschefen i grannbutiken, ibland bara behövde gå undan och “svära lite över hur tufft det 

är”, för att sedan komma tillbaka till butiken och återgå till sin roll. 

 
Att den här förändringen påverkade rollen som butikschef var Sam övertygad om, men ännu 

visste hen inte hur. Innan förändringen hade butiken fler timmar och lite friare roller, något 

som hen uppvisade en stark oro kring nu. Att tvingas lämna saker ogjorda för att man inte 

hunnit med, att inte hinna planera efter de “tvära kast” som kom från huvudkontoret hade 

resulterat i en oreda och en minskad arbetsro utifrån Sams tycke. Å andra sidan fann Sam tröst 

i att situationen såg lika ut för alla, det “är ju inte så att andra sitter på någon gräddfil i 

sammanhanget och reser runt och gör massa roligheter”. 

 
Att inte ha de timmar till förfogande som de tidigare haft har skapat en problematisk 

underbemanning, menade Sam. Sam själv sa: “man har fått liksom, ditta och datta och pussla 

med det man har och vid veckans slut så är det sällan det finns något över”. Att inte längre ha 

några timmar över menade Sam bidrog till att tidigare för givet tagna och viktiga företeelser, 

som exempelvis möten, inte längre kunde få rum i planeringen. 
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5.2.3 Huvudkontoret 

Rörande huvudkontoret upplevde Sam att det hade hänt mycket som kanske inte skulle ha hänt 

om situationen inte varit så osäker. Informationen kring förändringen hade varit bristfällig, och 

när den väl kommit så hade den oftast kommit för sent. Men trots detta uppvisade Sam ändå 

någon slags förståelse för detta, i form av att belysa vikten av att man inte skulle trycka på 

någon “panikknapp” i onödan. Istället hade ledningen försökt uppvisa en motiverande 

inställning mot butikscheferna, där de försökt bidra med känslan av att “nu är det vår tid att 

skina, nu gör vi det vi kan”, något som Sam upplevt som positivt. Däremot kunde Sam känna 

att osäkerheten någonstans lyste igenom hos ledningen, att trots de motiverande orden de 

förmedlade så fanns det ändå en osäkerhet där. 

 
Rörande den information som huvudkontoret delgav butikscheferna var Sam kluven. Å ena 

sidan beskrev Sam situationen som aningen “otransparens” från huvudkontorets sida, där de 

någonstans sa en sak men förmedlade en annan. Å andra sidan uppehöll sig Sam väldigt mycket 

kring det faktum att de fick information i “oinlindande sammanhang”, att “korten ligger på 

bordet” och att hens upplevelse av det var att informationen var transparent. 

 
Eftersom informationen ofta kom sent från huvudkontoret, uppstod det en känsla hos Sam av 

att det rådde “tvära kast”. Att ställa om butiken efter en nyinkommen information från 

huvudkontoret ansåg Sam vara en utmaning, då hen redan planerat med personal och utgått 

från en timbudget som går ihop. Sam uttryckte det som “ett otacksamt läge” i en “tuff bransch” 

och en “tuff miljö”, då hen förväntas göra/planera saker som var omöjliga att planera då 

informationen nådde hen så pass sent. 

 
5.2.4 Medarbetarna 

Sam lade mycket vikt vid “tiden en individ varit inom företaget” i sitt resonemang om hur en 

medarbetare upplevde förändringen och oron. En nyare medarbetare hade svårare att hantera 

situationen än en mer rutinerad medarbetare. Att möta en medarbetare i sin oro ansåg Sam vara 

viktigt. Detta genom att visa på sympati och utöva en god kommunikation. 

 
Avseende kommunikation beskrev Sam det som att hen försökte delge saker med mycket hopp 

och förtroende, med en känsla av att “det är det här som gäller, nu gör vi det bästa utav det”. 

Vidare beskrev Sam det som att det fanns utmaningar med att anpassa kommunikationen efter 

individ. Oftast skedde kommunikationen face-to-face och i ett ganska kort format. Men de 

medarbetare som uppvisade en större osäkerhet än andra kunde behöva mer information. Då 

ställs det högre krav på Sam, ofta i form av att hen behövde bemöta detta med en mer öppen 

och djupgående kommunikation. “Här blir det viktigt att prata om det, viktigt att ta sig tid och 

sätta sig ner och gå till botten med den”. 

 
Sam talade om att det handlade om att flytta fokus från det som ej gick att styra till sådant som 

gick att göra något åt. En grundläggande inställning hos Sam var att det handlade om 

arbetsgruppen, tillsammans. Om de gjorde sitt allra bästa tillsammans och fokuserade på det de 

kunde påverka så skulle det räcka väldigt långt. I detta sammanhang kopplade Sam tillbaka 
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till att de i deras butik stod för sin värdegrund och ideologi och att det gjort att de klarat sig 

väldigt bra. 

 
En diskussion förekom rörande det faktum att det inom företaget drogs ner på antalet timmar 

som varje butik hade att disponera på sina anställda. Sam menade på att en problematisk aspekt 

av att timmar drogs ner var att butiken förlorade förmågan att behålla och anställa personal. 

Detta innebar i förlängningen att endast långtidsanställd, rutinerad personal återstod. Sam 

problematiserade rörande detta i den bemärkelsen att det i sådana situationer uppstod en 

avsaknad av nya intryck och dynamik. Sam själv uttryckte det som att en bra arbetsgrupp var 

“beroende av att det finns både nytt blod och gammalt blod… när det blir allt ifrån varslingar 

till indragna timmar så blir det nytt blod som försvinner”. Detta benämnde Sam som en av de 

två största farorna hens butik stod inför i den föreliggande situationen. 

 
De medarbetare som arbetade tillsammans med Sam upplevde hen att hen hade en väldigt bra 

relation till. Detta var, enligt Sam, kopplat till den andra stora faran för butiken. Sam menade 

här på att det kunde vara svårare att “se sig i spegeln” och inse att vissa aspekter av det som 

gjordes kunde göras bättre eller på ett annat sätt då gruppen var starkt sammansvetsad och 

trodde väldigt mycket på sin förmåga. Detta kunde vidare skapa en falsk trygghet och försvåra 

eventuella nödvändiga förändringar. 

 
Att gruppen var sammansvetsad hade också bidragit till att Sam uppfattat en ökad oro hos sina 

anställda. För att förhindra detta och på något vis öka deras engagemang tryckte Sam mycket 

på det faktum att man behövde ha kul på jobbet. Vidare tryckte hen på att hens roll som 

butikschef byggde starkt på att stötta och skapa en trivsam arbetsmiljö, där fokus låg på att vara 

med kunder och hjälpa människor. “Har man den känslan, det Go:et, och försöker ha kul 

tillsammans då, om inte annat temporärt, så suddas de flesta problem och tankar ut”. 

 
5.3 Respondent Alex 

Vi mötte Alex i butiken hen jobbar. Innan intervjun påbörjades presenterades syftet med 

uppsatsen för Alex och vi uppmärksammade hen på att intervjun var anonym. För att säkra 

anonymiteten för respondenten så är, som tidigare nämnts, Alex ett fiktivt namn och individen 

i intervjun heter egentligen något annat. 

 
5.3.1 Omvärld 

Under intervjun uttryckte Alex: “Det är en kris inom detaljhandeln. Generellt sett, och kanske 

framförallt inom konfektionshandeln...”, vilket sammanfattade Alex uppfattning av omvärlden 

ganska bra. Alex presenterade bakgrunden till krisen som att konkurrensen inom handeln ökat 

under många år, och när sen e-handeln och digitaliseringen kom så “slog pendeln över” och det 

resulterade i att butikerna “bara åt på varandra” och att “ingen fick lönsamhet”. 

 
Inom den egna organisationen upplevde Alex att krisen kanske var värre än hos andra kedjor 

inom samma bransch. Detta på grund av kedjan haft ett större försäljningstapp än andra, något 

som givetvis skapat en stark oro hos butikschefen. 
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I ett sådant läge, då omvärlden förknippades med kris, uttryckte Alex en uppgivenhet då hen 

som butikschef inte kände att hen kunde påverka så mycket annat än att försöka styra kostnader 

på det lokala planet och optimera butikens utseende. Denna uppgivenhet grundades med andra 

ord i den egna organisationens handfallenhet att faktiskt agera under tider av osäkerhet, och 

Alex uttryckte det som följande: 

 
“I början så känner man ju att man kan... Ja då orkar man ju hålla emot och kämpa på. Men när 

det har gått väldigt länge och man fortsätter att tappa, då infinner det sig ju någon form av… 

Det måste hända någonting annat. [...] Skulle inte dom förändringarna ske, så blir det ju en 

uppgivenhet. Och nästa steg i det är ju att “nej, nu struntar jag i det här, nu gör jag något annat”. 

 
De förändringar som Alex syftade på var främst kopplade till stora strategiska förändringar av 

organisationen, och uttryckte det som att utfallet på förändringarna också var direkt avgörande 

för butikens framtid. Givet den ökade näthandeln, som Alex gav uttryck för att vara en stark 

bidragande faktor till den ostabila omvärlden, såg Alex att en förändring i deras egen e-handel 

var nödvändig för att vända den nedåtgående trenden. Genom att utveckla en bra e-handel såg 

Alex det som en möjlighet att locka tillbaka kunderna in i butiken. Detta såg Alex nästan som 

en “upp till bevis”-process från organisationen centralt, att dessa förändringar faktiskt skulle 

genomföras och att de skulle genomföras på kort tid. 

 
Utöver de strategiska förändringar som organisationen kunde göra centralt för att vända 

trenden, beskrev Alex att det även var andra faktorer som påverkade utfallet. Externa faktorer 

som handlade om huruvida butikslokalerna runt omkring stod tomma eller inte och vad som 

hände med handeln för övrigt. Detta förklarade Alex som att även det hade en stor påverkan på 

i vilken utsträckning det skapades trafik till butiken. 

 
Givet de omständigheter som rådde uttryckte Alex det som att det uppkommit en oro huruvida 

de som butik skulle få stå kvar i framtiden, och beskrev det som att “man är mer på på den 

biten”. Detta hade lett till att vissa butikschefer redan lämnat organisationen och andra 

avvaktade för att se vad som skulle hända. Alex uttryckte det som att det snackades mycket om 

just det inom butikschefs-kretsen. Den osäkra tillvaron som förelåg just nu skapade en oro och 

en undran om “vad kommer hända?” och “kommer vi klara oss?”, varvid arbetsklimatet 

påverkades till det sämre. 

 
Alex gav med andra ord uttryck för att en förändring måste genomföras NU. Med citatet “Gör 

vi ingenting så självdör vi ju, så är det ju” beskrev Alex omvärlden som att det inte längre gick 

att leva på gamla meriter, utan nu var man som butik och organisation tvungna att agera för att 

hänga med i omvärldens förändringstakt. 

 
5.3.2 Chefens roll och upplevelse 

Alex hade arbetat inom företaget under en lång period och under intervjun beskrev Alex 

förändringen som att det framkallade väldigt mycket känslor hos denne. Eftersom företaget var 
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en stor del av Alex liv, uttryckte hen en stor oro och en fundersamhet över framtiden, och tankar 

såsom “vad kommer hända”, “vad ska jag göra nu?”, “vafan, nu har jag gjort det här så länge, 

vad ska jag nu... vad kan jag...?” hade uppstått. Vidare gav Alex skenet av att om hen hade varit 

yngre, och inte arbetat där så länge, hade hen redan lämnat organisationen och sökt sig till något 

annat. 

 
Alex gav uttryck för frustration. Detta som ett resultat av att de tappat besökare, det blivit 

lugnare och de fått mindre att jobba med under dagarna. Men under intervjun gav Alex ändå 

bilden av att hoppet om framtiden fanns där och att hen såg förändringen som nödvändig. Alex 

beskrev det som att en stor del av hen “inte vill tro att det ska gå åt skogen [...], men att det 

kommer bli stora förändringar, det är jag övertygad om.” 

 
Även om Alex såg förändringen som nödvändig var hen orolig över vad förändringen skulle 

innebära för hen som butikschef. Tidigare hade Alex upplevt arbetet som att hen haft 

möjligheten att styra sitt jobb och själv kunnat bestämma vilka saker som skulle göras och när 

de skulle göras. I och med förändringen riskerade nu arbetet att bli “statiskt och tråkigt”, något 

som Alex beskrev som en rädsla. Alex visste inte längre hur styrd hen kommer att vara av 

ledningen, hur stor frihet hen kommer att ha som butikschef och om arbetet snarare kommer 

liknas vid en “löpande band-princip” än den frihetskänsla hen upplevt tidigare. Likt Alex 

uttryckte sig: “Det är väl det som jag fruktar mest för, att man blir för låst och att man har för 

lite frihet i jobbet liksom”, utger sig detta för att vara ett av de största orosmomenten. 

 
Vid tidigare förändringar hade Alex upplevt situationen som att hen ändå haft möjligheten att 

säga emot ledningen då de kommit med direktiv som Alex inte stått bakom, något som hen 

grundade i sin rutin och kunskap kring företaget. Om ledningen hade sagt att “nu ska saker 

göras på det här sättet”, hade Alex kontrat med att “nej men det funkar inte hos oss, här gör vi 

såhär istället”. Den egna initiativförmågan var något som Alex tryckte mycket på, i form av att 

det bidragit till inspiration och en vilja av att arbeta hårdare. Nu uppstod istället, som ovan 

nämnts, en rädsla för att hen skulle bli för hårt hållen och att “affärsmannaskapet” och “drivet” 

som hen byggt upp under så många år riskerar att hamna i skymundan och bli “ogjort”. 

 
Givet den förändring som organisationen stod inför uppfattades Alex resonemang som att hen 

vred och vände på det, utifrån flera olika perspektiv. Alex beskrev det dels utifrån 

organisationens perspektiv, men också utifrån sin butik, sitt eget och sina medarbetares 

perspektiv, men sammanfattningen av det blev väldigt diffust. Alex visste inte riktigt vad som 

skulle hända, eller vad som faktiskt hände just nu. I detta sammanhanget uttryckte Alex sin 

upplevelse i och med förändringen med att “nu måste man vässa klorna på allting liksom”. 

 
I sin roll som butikschef beskrev Alex det som att hen hamnade i kläm, speciellt under tider av 

förändring. Vid sådana situationer förväntades butikschefen företräda företaget och stå för den 

biten, samtidigt som medarbetarna förväntade sig att chefen var en arbetskamrat som ingav 

förtroende och en känsla av trivsel. Vid en förändring fick butikschefen ofta direktiv från 

ledningen som denne sedan skulle förmedla vidare till medarbetarna. Alex beskrev detta som 
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att tankar om att “det här är lite jobbigt att berätta för dig...” ofta uppstod då, vilket var ett 

uttryck av hens upplevelse av att hamna i kläm. 

 
Ett uttryck som Alex ofta återkom till under intervjutillfället var: “Vi ska vara en enhet”. Detta 

såg Alex som aningen problematiskt i och med kedjans flertal butiker, med helt differentierade 

förutsättningar, och att sedan den nya webbhandeln skulle passa in på det. I ett sådant läge 

handlade mycket om acceptans, något som Alex själv upplevde tog lång tid för hen att göra, 

speciellt med den nya webbhandeln. I början ville Alex inte alls hoppa på det tåget, men allt 

eftersom hen insåg att det var nödvändigt kom också acceptansen. “Vissa grejer sker ju och 

man kan inte påverka dom, vissa grejer måste ske”. 

 
Uttrycket “Förändringar är ju väldigt jobbiga till en början, det är ju ofta så man känner 

iallafall”, bidrog med en förståelse för hur Alex såg på förändringar. Att hålla uppe skenet 

under en sådan situation var en av de stora utmaningarna med att vara butikschef, “jag är ju 

inte mer än människa” uttryckte Alex. För att hantera detta kunde Alex tidigare diskutera med 

en kollega, men när denne slutade upplevde Alex det som svårare att maskera känslorna och 

“klä på sig den där butikschefs-kostymen” och gå ut i butiken och stråla glädje. För att hantera 

detta nu, beskrev Alex det som att man istället för att älta negativitet fick fokusera på det man 

kunde göra någonting åt och någonstans hålla uppe en fasad. 

 
I rollen som butikschef beskrev Alex det som något vanligt, att man inträdde sig en roll. Att 

vara butikschef innebar ett ansvar och då behövde man bete sig på ett visst sätt. “Man måste 

vara mer engagerad, bry sig, tänka och berätta, även när det är tufft”. 

 
5.3.3 Huvudkontoret 

Att information från huvudkontoret nådde till butikscheferna, som i sin tur kunde förmedla den 

vidare till personalen, såg Alex som otroligt viktigt. Detta var däremot något som Alex ansåg 

hade brustit under den process som hittills pågått inom organisationen. Istället hade Alex 

upplevt situationen som rörig och informationen som otillräcklig. 

 
Den turbulenta tiden inom organisationen, där ledningsgruppen bland annat bytts ut, beskrev 

Alex som en bidragande faktor till att en stor ovisshet bildats hos butikerna. De hade tagit del 

av information från media istället för från ledningen, vilket hade gjort att en större oro och 

förvirring skapats. Här beskrev Alex det som att en förklaring från ledningen hade bidragit med 

en lugnande anda, men istället hade den ofta uteblivit vilket gjort situationen svårare att hantera. 

 
Alex beskrev informationen som att den har varit i form av “korta puckar” och en typ av “snabb 

information”. Detta hade resulterat i en känsla av otillräcklighet för de som arbetade inom 

butikerna, att de inte hann med. Alex nämnde att detta hade landat i någon form av acceptans 

nu, att man prioriterade vad som var viktigast och lämnade det andra till någon annan dag. 

 
Tidigare hade Alex haft en förhållandevis bättre kommunikation med huvudkontoret än andra 

butikschefer. Detta trodde hen hade lett till att hen påverkades mer av bristen på 
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kommunikation än andra, något som också gjorde att hen upplevde situationen värre än andra 

butikschefer. Nu upplevde Alex däremot att saker och ting kanske hade börjat förbättras, 

genom att stora förändringar var på gång i och med den nya ledningen. Detta var något som 

Alex tryckte mycket på, att nu började det ändå ordna upp sig med exempelvis 

informationsmöten med ledningen. Visserligen upplevde Alex att dessa möten kommit för sent 

i processens gång, och att informationen nu kommit samlad i “klump” och bidragit med någon 

form av “korvstoppning”, men hen såg hellre att det var på det viset än tvärtom. 

 
5.3.4 Medarbetarna 

Eftersom Alex uppfattade informationen från huvudkontoret som bristfällig under den senaste 

tiden, hade informationen vidare ner till medarbetarna också brustit i Alex tycke. Hen beskrev 

det som “i och med att vi inte har fått någon form av information det sista året, så har det ju 

varit väldigt svårt att göra någonting”. 

 
Alex pratade om en önskan om att ha fler personalmöten, men eftersom informationen varit 

otillräcklig och tiden/timmarna inte räckte till hade det blivit bortprioriterat. Den information 

som Alex blivit tilldelad från ledningen hade istället kommunicerats ut via samtal i vardagen. 

Detta beskrev Alex som ett aktivt val, eftersom hen inte ville ge sina medarbetare samma 

“korvstoppning” som hen fick vid det senaste informationsmötet av ledningen, samtidigt som 

hen trodde att detta kunde bidra till ett ökat engagemang hos medarbetarna. 

 
En ytterligare anledning till att Alex prioriterat bort personalmöten berodde på den rådande 

situationen, med siffror och försäljning som pekade nedåt. I ett sådant läge beskrev Alex det 

som att allt fokus hade varit på att “hålla uppe det som går” och att de hade tagit hand om de 

få kunderna som faktiskt kommit in. 

 
Med avseende Alex relation till medarbetarna uppfattades den som aningen krystad och något 

man inte riktigt kunde sätta fingret på. Alex själv beskrev den som “lite blandat, beroende på 

individerna”. Förklaringen till detta låg i att personkemin inte riktigt stämde med vissa, vilket 

gjorde att “man inte riktigt kan prata och lira ihop liksom”. Detta var något som resulterade i 

en osäkerhet och att vissa medarbetare kanske såg Alex som en “typisk chef”, en beskrivning 

som Alex inte alls gillade. Hen såg att denna etikett bidrog till att medarbetarna inte riktigt 

vågade ta egna initiativ, trots att Alex så väl visste att medarbetarna visste hur/vad de skulle 

göra. Detta var något som gjorde Alex fundersam, att medarbetarna inte riktigt vågade lita på 

sig själva på grund av en rädsla för chefen. Alex själv uttryckte sig runt detta enligt följande: 

“Jag har aldrig hängt någon, eller hängt ut någon, eller skällt ut någon på det sättet så att det 

skulle behövas”. 

 
En förklaring till varför Alex och vissa medarbetare inte drog jämnt alla gånger trodde Alex 

eventuellt berodde på dennes kommunikation. Hen själv beskrev det som att hen kunde låta 

ganska kort ibland, och att medarbetarna då kunde uppfatta hen som arg, en situation som Alex 

uppfattade som problematisk och “lurig”. Detta var nämligen en miljö som Alex inte ville stå 

för; där chefen enbart var chef, och inte en arbetskamrat. 
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Alex beskrev sig själv som en “trygghetsmänniska” och trodde att det kunde ha varit en 

anledning till varför hen kände att personkemin till medarbetarna kunde bli “tokig” ibland. 

Alex upplevde ett behov av att veta var hen “hade folk”. Visste inte Alex det så hade hen inte 

kontroll över situationen. 

 
Givet den förändring som förelåg inom butikshandeln överlag uppfattade Alex det som att det 

fanns en större osäkerhet i butiksarbetet i vardagen, något som påverkade medarbetarna och 

deras funderingar. “Ojojoj, vad är det som händer”, “vi får ju inte reda på någonting”, och “vad 

ska jag göra, ska jag börja plugga nu?” var frågor som Alex upplevde hade ökat under 

processens gång. Alex beskrev osäkerheten som att “det ligger och kokar lite, småputtrar under 

ytan liksom”. 

 
För att hantera osäkerheten hos medarbetarna beskrev Alex det som att hen försökte få dem att 

tänka mer positivt och att någonstans acceptera att det kommer uppstå svårigheter framöver, 

“vi lever ju ändå i en föränderlig tid”. I ett sådant skede upplevde Alex det som att hen behövde 

hålla upp en fasad för att inte “göda” de negativa diskussionerna allt för mycket. Vidare 

upplevde Alex det som frustrerande att hen som butikschef kanske inte alltid kunde bemöta 

eller svara på medarbetarnas funderingar. Vid sådana situationer förklarade Alex det som att 

“man försöker plocka fram olika grejer, olika situationer som har hänt tidigare, som man kan 

överföra på det här”. 

 
I det avseende då Alex behöver sälja in en förändring i arbetssättet till sina medarbetare beskrev 

Alex det som att hen behövde vara tydlig, att så kort som möjligt förklara syftet med 

förändringen och att samtidigt motivera medarbetarna. En problematik med detta ansåg Alex 

ligga i de förändringar som de som butik inte kunde påverka, att hen då fick förklara för 

medarbetarna att “såhär ska vi göra” och sen var det bara att acceptera det. Återigen försöker 

Alex hamna i någon acceptans inför förändringsprocessen, något som han därefter behövde 

förmedla vidare till sina medarbetare. 

 
Genom att ha vardagliga samtal, och att ge positiv feedback vid tillfällen, beskrev Alex det som 

att han bidrog till medarbetarnas trivsel. Detta, i kombination med att få medarbetarna att känna 

att de är behövda lika mycket, förklarade Alex som den största faktorn för att få medarbetarna 

att trivas på jobbet. 

 
För att sammanfatta Alex relation till sina medarbetare så upplevde vi att hen försökte måla 

upp en bild av ett arbetsklimat som signalerar trygghet, att man “inte ska vara så strikt och 

fyrkantig” och “att kunna skoja och ha kul”, men det som hen egentligen pratade om var den 

problematik hen upplevde med vissa medarbetare och vad det kan bero på. 
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6. Analys 
 

I följande avsnitt presenteras den analys som genomförts av det insamlade datamaterialet. 

Avsnittet inleds med en illustration av den kodning vi gjort av datamaterialet för att sedan 

övergå i en mer diskuterande analys. 
 

 

6.1 Inledande empirisk kategorisering 

Eftersom vi studerar hur chefer skapar mening är deras språk av största vikt. För att fånga deras 

uttalanden och vad dessa uttalanden kan tänkas ha för signifikans för deras meningsskapande 

har vi valt att göra en innehållsanalys. 

 
Analysens uppbyggnad är gjort i enlighet med vad som beskrivits i avsnitt 4.5. Efter att empirin 

skrivits fram från transkriberingarna inleddes processen med att skapa förstastegs-koncept. 

Dessa koncept består av uttalanden och resonemang som vi ansåg vara relevanta och kunde 

bidra till att besvara vår forskningsfråga. En viktig anledning till att dessa sammanfattas i 

förstastegs-koncept är att det hjälper oss att få en överskådlig bild av vårt datamaterial samt att 

uppmärksamma oss på det som är av vikt. Trots att det vi ansåg viktigast från transkriberingarna 

sammanfattats i empirin så är det fortfarande ett väldigt stort och omfattande datamaterial att 

arbeta med, varvid förstastegs-koncepten blir värdefulla. 

 
Vi utgick från en uppsättning principer vid utformandet av koncepten: 

 
1. Då analysen skulle genomföras med analysschemat som primär utgångspunkt behövde 

förstastegs-koncepten och dess exempel vara en god representation av empirin. 

2. Koncepten skulle vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande, en förklaring av detta 

återfinns i avsnitt 4.5. 

3. De exempel på uttalanden som återfanns inom koncepten skulle koppla direkt till 

konceptets ämne, alternativt bidra med kontextuellt värde. 

4. Koncepten samt dess exempel från empirin och transkriberingen skulle bidra till att 

besvara vår forskningsfråga. 

 
De exempel som återfinns inom varje förstastegs-koncept är en blandning av citat direkt tagna 

ur transkriberingarna och sammanfattningar vi som författare gjort av olika utsagor. 

Anledningen till att vissa exempel presenteras som sammanfattningar och inte raka citat beror 

på att informationen de innehåller varit av värde för att besvara vår forskningsfråga, men att 

det faktiska citatet varit alldeles för långt för att inkorporera i exemplet. Vidare gör vår 

sammanfattning av citatet det lättare att förstå innehållet och kopplingen till konceptets ämne. 

 
Varje koncept har tillskrivits ett nummer i syftet att det i ett senare skede, då omkodningen 

sker, ska bli lättare att härleda var respektive koncept kommer ifrån. 
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# 1: stegs-koncept Exempel från datamaterialet 

1. Näthandeln 

förändrar 

butikshandelns 

förutsättningar 

R: “Kanske tyvärr lite mer näthandel som man märker att det... Därav jag menar 

rörigt. Man känner inte riktigt kunden längre. Känns som att man förut kunde 

liksom, man förutsåg så mycket mer om vad som skulle hända. Hur 

veckodagarna och helgerna såg ut, hur kunderna handlade osv. Men det känns 

som att det finns liksom ingen bas längre på det sättet, eller hur man ska säga. 

Eller det är klart att det finns en bas, men den var mer förutsägbar förut, tycker 

jag. Med kundens beteende…” 

 
S: “Men absolut, även att vår organisation, specifikt min butik, min kedja 

drabbas extra hårt baserat på att vi är en varumärkeskedja som har mycket 

externa varumärken som… vars tidigare styrkor har legat i att man betalar något 

extra för att få något extra både kanske i vårt bemötande och produkten man kan 

känna på och få ta på sig och se… man kan nästan urskilja skillnaden på en 

gång. Den typen av styrkor har börjat suddas ut mer och mer dels för att det är 

lite av en generationsfråga tror jag.” 

 
A: Alex presenterade bakgrunden till krisen som att konkurrensen inom handeln 

ökat under många år, och när sen e-handeln och digitaliseringen kom så “slog 

pendeln över” och det resulterade i att butikerna “bara åt på varandra” och att 

“ingen fick lönsamhet”. 

 
A: Givet den ökade näthandeln, som Alex gav uttryck för att vara en stark 

bidragande faktor till den ostabila omvärlden, såg Alex att en förändring i deras 

egen e-handel var nödvändig för att vända den nedåtgående trenden. 

2. Konkurrenterna har 

det också svårt 

R:”Och just nu har det ju varit lite tomt på lokaler och så, visserligen börjar det 

ju fyllas nu och det tänker jag då kan ge lite stadigare framtid sen igen. “ 

 
R: “Jag vet ju inte hur mycket som, nej men man vet ju inte med alla företag och 

så, man läser ju bara, så är det ju. Men som man har förstått när man läser, DI 

och så, så är det ju lika för väldigt många. Så det gäller ju att hänga med tror jag, 

i branschens röriga situation just nu och hitta det som funkar just nu.” 

 
R: En återkommande beskrivning av hur Robin hanterat situationer då hen 

upplevt frustration eller liknande känslor under förändringsprocessen var att 

finna tröst i att “det är lika för alla”. Att det var ett svårare organisatoriskt samt 

affärsmässigt klimat för fler än endast dennes butik var något som bekräftade att 

de inte var ensamma i det samt att skulden inte endast låg på dem för att det gick 

sämre. 

 
S: “Så att, det har hänt mycket och det är en väldigt osäker tid just nu. Vi ser fler 

butiker än någonsin som har neddragna jalusier ständigt som inte får… där 

galleriorna inte får några hyresgäster helt enkelt som vill komma in eller folk 

som tvingas stänga liksom.” 

 
A: Utöver de strategiska förändringar som organisationen kunde göra centralt 

för att vända trenden, beskrev Alex att det även var andra faktorer som 

påverkade utfallet. Externa faktorer som handlade om huruvida butikslokalerna 

runt omkring stod tomma eller inte och vad som hände med handeln för övrigt. 

Detta förklarade Alex som att även det hade en stor påverkan på i vilken 
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utsträckning det skapades trafik till butiken. 

3. Huvudkontorets 

förändringar 

genererar 

framtidstro 

R: “Men där tycker jag att det börjar landa nu, med en ny organisation med nya 

ledare, ny VD, ny försäljningschef och dom har satt ihop en ny organisation helt 

enkelt, som alla vill åt samma mål känns det som. Samma starka vilja och dom 

har förmedlat iallafall, tycker jag, att dom aldrig hade hoppat på det här tåget 

om dom inte trott på framförallt, liksom, företaget. Men även att branschen i sig 

kommer gå att få stabil igen. Så det tycker jag, oron har gått över till, sakta men 

säkert, en trygghet igen. Och ett hopp.” 

 
R: “Men att hoppet ändå är så pass starkt och framtidsplanen, grunden i den, är 

väldigt stark just nu. Så att det känns som att, om planen håller som det är tänkt, 

så kommer det gå att vända, alltså skeppet kommer inte gå på grund längre. “ 

 
R: Denna kämparglöd återkom Robin till flera gånger under intervjun, baserat 

på flera olika perspektiv. Inom organisationen uppfattade hen det som att: “man 

springer tillsammans för att man vill göra det här tillsammans”, “det gör att jag 

är kvar, och jag är stolt över att vara en del av det”. 

 
S: Istället hade ledningen försökt uppvisa en motiverande inställning mot 

butikscheferna, där de försökt bidra med känslan av att “nu är det vår tid att 

skina, nu gör vi det vi kan”, något som Sam upplevt som positivt. 

 
A: Nu upplevde Alex däremot att saker och ting kanske hade börjat förbättras, 

genom att stora förändringar var på gång i och med den nya ledningen. Detta var 

något som Alex tryckte mycket på, att nu började det ändå ordna upp sig med 

exempelvis informationsmöten med ledningen. 

4. Huvudkontorets 

information är 

inkonsekvent 

R: “Nu tycker jag ändå att informationen har varit bra, men det har varit rörigt 

och ibland har vissa saker gått ut till kund innan oss, eller ut till marknaden 

såsom Dagens Industri osv, som vi själva inte vetat om.” 

 
R: Alla butikschefer delgavs en samlad information, men hade de frågor på det 

så blev det svårare. Däremot menade Robin på att det hade blivit en grej att 

acceptera, eftersom det trots allt var lika för alla. 

 
R: Att det varit tvära kast med information som skulle förmedlas till de anställda 

var också något som Robin belyste. Olika bud för hur saker och ting skulle 

göras som sa emot varandra hade förekommit under förändringsprocessen. 

Robin föll dock tillbaka på att detta kanske varit nödvändigt och att det kanske 

varit en produkt av att ledningen bytts ut allt eftersom, med nya chefer som 

fattade beslut. 

 
S: Informationen kring förändringen hade varit bristfällig, och när den väl 

kommit så hade den oftast kommit för sent. Men trots detta uppvisade Sam ändå 

någon slags förståelse för detta, i form av att belysa vikten av att man inte skulle 

trycka på någon “panikknapp” i onödan. Istället hade ledningen försökt uppvisa 

en motiverande inställning mot butikscheferna, där de försökt bidra med känslan 

av att “nu är det vår tid att skina, nu gör vi det vi kan”, något som Sam upplevt 

som positivt. Däremot kunde Sam känna att osäkerheten någonstans lyste 

igenom hos ledningen, att trots de motiverande orden de förmedlade så fanns det 

ändå en osäkerhet där. 
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Forts. 

Huvudkontorets 

information är 

inkonsekvent 

S: Rörande den information som huvudkontoret delgav butikscheferna var Sam 

kluven. Å ena sidan beskrev Sam situationen som aningen “otransparens” från 

huvudkontorets sida, där de någonstans sa en sak men förmedlade en annan. Å 

andra sidan uppehöll sig Sam väldigt mycket kring det faktum att de fick 

information i “oinlindande sammanhang”, att “korten ligger på bordet” och att 

hens upplevelse av det var att informationen var transparent. 

 
A: Att information från huvudkontoret nådde till butikscheferna, som i sin tur 

kunde förmedla den vidare till personalen, såg Alex som otroligt viktigt. Detta 

var däremot något som Alex ansåg hade brustit under den process som hittills 

pågått inom organisationen. Istället hade Alex upplevt situationen som rörig och 

informationen som otillräcklig. 

A: De hade tagit del av information från media istället för från ledningen, vilket 

hade gjort att en större oro och förvirring skapats. Här beskrev Alex det som att 

en förklaring från ledningen hade bidragit med en lugnande anda, men istället 

hade den ofta uteblivit vilket gjort situationen svårare att hantera. 

 
A: Visserligen upplevde Alex att dessa möten kommit för sent i processens 

gång, och att informationen nu kommit samlad i “klump” och bidragit med 

någon form av “korvstoppning”, men hen såg hellre att det var på det viset än 

tvärtom. 

5. Solidaritet inom 

organisationen är 

av vikt. 

R: “Men återigen, vi alla har ju ett val och väljer vi att, och det har vi varit 

öppna med och det har ju även varit från ledningen, att väljer man att, antingen 

väljer man att hoppa på tåget eller så hoppar man av. Väljer man att åka med så 

måste vi kämpa tillsammans, det kommer inte leda någonstans om vi stannar 

kvar och är negativa eller gnäller. Det blir ju snarare bara än värre.” 

 
S: En sak som Sam ofta återkom till under intervjutillfället var tron på den egna 

organisationen. Trots att det var en osäker och rörig tid nu så belyste Sam ändå 

hur pass stark organisationen var, hur stark den varit historiskt och kommer vara 

i framtiden. Detta bidrog med en trygghet, både för butikschefer men även för 

de anställda. 

 
A: “Man pratar mycket om nu: att det är en, vi ska vara en enhet. Webbhandel, 

butik eller... Alltså det är en enhet”. 

6. Relationen till 

medarbetarna är än 

viktigare 

R: Att vara öppen och ärlig gentemot sina anställda om hur situationen såg ut 

och vilka förutsättningar som förelåg har varit viktigt för Robin genom hela 

processen och grundade detta på att de är så pass få anställda som står varandra 

nära. 

 
S: “Att möta en medarbetare i sin oro ansåg Sam vara viktigt. Detta genom att 

visa på sympati och utöva en god kommunikation.” 

 
S: “För att förhindra detta och på något vis öka deras engagemang tryckte Sam 

mycket på det faktum att man måste ha kul på jobbet. Att hens roll som 

butikschef bygger starkt på att stötta och skapa en trivsam arbetsmiljö, där fokus 

ligger på att ha kul, vara med kunder och hjälpa människor. “Har man den 

känslan, det Go:et, och försöker ha kul tillsammans då, om inte annat temporärt, 

så suddas de flesta problem och tankar ut”.” 
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Forts. Relationen 

till medarbetarna är 

än viktigare 

A: För att sammanfatta Alex relation till sina medarbetare så upplevde vi att hen 

försökte måla upp en bild av ett arbetsklimat som signalerar trygghet, att man 

“inte ska vara så strikt och fyrkantig” och “att kunna skoja och ha kul”, men det 

som hen egentligen pratade om var den problematik hen upplevde med vissa 

medarbetare och vad det kan bero på. 

 
A: Genom att ha vardagliga samtal, och att ge positiv feedback vid tillfällen, 

beskrev Alex det som att han bidrog till medarbetarnas trivsel. Detta, i 

kombination med att få medarbetarna att känna att de är behövda lika mycket, 

förklarade Alex som den största faktorn för att få medarbetarna att trivas på 

jobbet. 

7. Oron inför 

framtiden 

förekommer i 

varierande styrka 

R: “Ja, och en ovisshet framförallt. Vad ska hända och så... Det finns 

fortfarande. Vi står ju fortfarande på, nu pratar jag för hela företaget också, men 

vad säger man, de beskriver det ändå som att vi är precis på gränsen ändå, till att 

det kan vicka över åt fel håll.” 

 
S: Sam beskrev att dessa faktorer hade bidragit till att man upplevde en större 

osäkerhet nu, att man gjorde det man kunde för att anpassa sig, men att man 

ändå inte visste var man stod eller vad “framtiden har i sitt sköte”. 

S: “Jag känner inte någon fara för liksom kanske mitt jobb eller vår butik på kort 

sikt, absolut inte, men man känner ändå en inneboende otrygghet kring det här 

då absolut, och en osäkerhet, det gör man.” 

 
S: “Men jag ser det som väldigt högst otroligt att vår butik kommer stänga. 

Iallafall inom några år, men man vet ju inte hur det ser ut. Men jag tänker inom 

en femårsperiod tror jag absolut inte att vår butik kommer stänga.” 

 
A: Givet de omständigheter som rådde uttryckte Alex det som att det 

uppkommit en oro huruvida de som butik skulle få stå kvar i framtiden, och 

beskrev det som att “man är mer på på den biten”. 

 
A: Den osäkra tillvaron som förelåg just nu skapade en oro och en undran om 

“vad kommer hända?” och “kommer vi klara oss?”, varvid arbetsklimatet 

påverkades till det sämre. 

 
A: Eftersom företaget var en stor del av Alex liv, uttryckte hen en stor oro och 

en fundersamhet över framtiden, och tankar såsom “vad kommer hända”, “vad 

ska jag göra nu?”, “vafan, nu har jag gjort det här så länge, vad ska jag nu... vad 

kan jag...?” hade uppstått. 

8. Cheferna spelar en 

specifik roll 

R: “Det är då man sätter på sig den där jobb-kostymen och ler och lämnar resten 

innanför på lagret. Och bara... Ja men nånstans tänker att vardagen måste ju 

ändå fortsätta ute i butiken.” 

 
A: “Man inträder sig ju en roll. [..] Det gör alla människor, oavsett vilken roll 

dom har men det kanske blir tydligare när man är i den här rollen liksom att man 

måste göra det på ett annat sätt. Måste vara lite mer så liksom och... engagerad 

och bry sig och tänka... att berätta och liksom hela dom här grejerna” 

 
A: För att hantera detta nu, beskrev Alex det som att man istället för att älta 

negativitet fick fokusera på det man kunde göra någonting åt och någonstans 
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hålla uppe en fasad. 

9. Butikscheferna 

håller många 

känslor inom sig 

själva 

R: Att inte kunnat dela med sig av känslor och tankar var något Robin funnit 

som utmanande under den turbulenta perioden. 

 
R: Det hade förekommit information som Robin blivit tvungen att hålla hemlig 

en tid från sina anställda, vilken hen beskrev som “skitjobbigt”. Det hade för 

Robin varit något som tog på hen personligen. Robin beskrev att det inte bara 

blev att handla om en arbetssituation och sa vidare att det i det här fallet “inte 

var så lätt att hänga av sig den där ryggsäcken här och inte ta med sig den hem”. 

  
S: Att behöva upprätthålla en sådan fasad i kombination med att själv känna 

osäkerhet kring situationen var någon som Sam beskrev som en stor utmaning, 

att inte alltid kunna vara “Mr.100 procent”. För att hantera det menade Sam på 

att hen, tillsammans med antingen någon av hens anställda eller butikschefen i 

grannbutiken, ibland bara behövde gå undan och “svära lite över hur tufft det 

är”, för att sedan komma tillbaka till butiken och återgå till sin roll. 

  
R: Istället för att prata om hur det hade gått för butiken, givet att det varit en 

tung vecka, försökte Robin att plocka ut positiva saker och förmedla dem till de 

anställda. Robin beskrev det själv som att hen “lägger mer vikt vid det än att 

prata om det jobbiga”. 

  
A: För att hantera osäkerheten hos medarbetarna beskrev Alex det som att hen 

försökte få dem att tänka mer positivt och att någonstans acceptera att det 

kommer uppstå svårigheter framöver, “vi lever ju ändå i en föränderlig tid”. I ett 

sådant skede upplevde Alex det som att hen behövde hålla upp en fasad för att 

inte “göda” de negativa diskussionerna allt för mycket. 

10. Acceptans 

föreligger rörande 

situationen 

R: “Varje dag är ju en ny dag där vi måste leverera, skitsamma vad budgeten 

eller vad andra runt omkring säger” signalerar en sorts acceptans över 

situationen, vilket hon vidare beskrev som att “man har väl också börjat 

acceptera att vi inte kan vara perfekta, för det hinner vi inte”. 

 
R: I ett sådant skede hade Robin förstått att “nu är det bara att bli mer 

självständig och jobba hårdare, för annars räcker det inte till”. 

 
R: Vidare beskrev Robin att det gällde att prioritera. Eftersom huvudkontorets 

kommunikation ofta kommit ganska sent och “eftersom man är sin butik”, så 

upplevde Robin att det ibland blev så att information som inte rörde butiken 

direkt sållades bort, att man gjorde det man kunde för att hålla skenet uppe, 

samtidigt som de inte skulle “springa ihjäl sig”. 

R: Robin förklarade vidare att de inte kunde låtsas någonting för att det skulle se 

bra ut, det måste vara en verklighet som visades upp. Trots prestationsvilja från 

både Robin och övrig personal så fick det inte vara på bekostnad av hälsa och 

säkerhet. 

 
R: “Väljer man att åka med så måste vi kämpa tillsammans, det kommer inte 

leda någonstans om vi stannar kvar och är negativa eller gnäller”, vilket var 

något som Robin försökte förmedla till sina medarbetare. Att även om 

situationen är tråkig, så måste de se framåt. 
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Forts. Acceptans 

föreligger rörande 

situationen 

S: “Det enda man kunde göra för att hantera det var att göra sitt bästa av 

situationen, att man strävar efter att med stolthet ska kunna säga efter dags-, 

veckas- och månadsslut, att vi gjorde vårt bästa”. 

 
S: Sam talade om att det handlade om att flytta fokus från det som ej gick att 

styra till sådant som gick att göra något åt. En grundläggande inställning hos 

Sam var att det handlade om arbetsgruppen, tillsammans. Om de gjorde sitt allra 

bästa tillsammans och fokuserade på det de kunde påverka så skulle det räcka 

väldigt långt. 

 
A: I ett sådant läge, då omvärlden förknippades med kris, uttryckte Alex en 

uppgivenhet då hen som butikschef inte kände att hen kunde påverka så mycket 

annat än att försöka styra kostnader på det lokala planet och optimera butikens 

utseende. 

 
A: I början ville Alex inte alls hoppa på det tåget, men allt eftersom hen insåg 

att det var nödvändigt kom också acceptansen. “Vissa grejer sker ju och man 

kan inte påverka dom, vissa grejer måste ske”. 

 
A: Alex nämnde att detta hade landat i någon form av acceptans nu, att man 

prioriterade vad som var viktigast och lämnade det andra till någon annan dag. 

 
A: En ytterligare anledning till att Alex prioriterat bort personalmöten berodde 

på den rådande situationen, med siffror och försäljning som pekade nedåt. I ett 

sådant läge beskrev Alex det som att allt fokus hade varit på att “hålla uppe det 

som går” och att de hade tagit hand om de få kunderna som faktiskt kommit in. 

 
A: Men under intervjun gav Alex ändå bilden av att hoppet om framtiden fanns 

där och att hen såg förändringen som nödvändig. Alex beskrev det som att en 

stor del av hen “inte vill tro att det ska gå åt skogen [...], men att det kommer bli 

stora förändringar, det är jag övertygad om.” 

11. Reducerad 

arbetskraft skapar 

problem 

R: Robin menade på att de nära relationer hen hade till sina anställda skapade en 

känsla av medlidande då hen upplevde att de anställda redan jobbade ganska lite 

och nu skulle få jobba ännu mindre. Dessutom var en negativ aspekt av detta, 

enligt Robin, att hen skulle bli tvungen att jobba ensam ännu oftare än tidigare. 

 
R: Vidare beskrev hen att des rådande omständigheterna gjort butiken mer 

sårbar då de ofta stod med väldigt lite personal och att det försvårade 

anpassningen efter omgivningens tvära kast. 

 
R: “Det är mycket man får lägga åt sidan som det inte finns tid för, som man 

kanske har lovat eller sagt att man ska göra eller sådär. Man springer mycket 

mer nu.” 

 
R: “Och någonting som jag har märkt, det kanske tack och lov är jag själv, det 

är ju kanske risken för arbetsskador som kan höjas. Den har varit sådär otäckt att 

inse. Det är ju när man springer på och gör saker i farten som det ju lätt händer 

olyckor. Än så länge är det bara jag själv som har blivit drabbad, men man 
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Forts. Reducerad 

arbetskraft skapar 

problem 

förstår ju riskerna. Det är lite otäckt. För det pratar man nog inte lika mycket om 

heller.” 

 
S: Innan förändringen hade butiken fler timmar och lite friare roller, något som 

hen uppvisade en stark oro kring nu. Att tvingas lämna saker ogjorda för att man 

inte hunnit med, att inte hinna planera efter de “tvära kast” som kom från 

huvudkontoret hade resulterat i en oreda och en minskad arbetsro utifrån Sams 

tycke. Å andra sidan fann Sam tröst i att situationen såg lika ut för alla, det “är 

ju inte så att andra sitter på någon gräddfil i sammanhanget och reser runt och 

gör massa roligheter”. 

 
S: Att inte ha de timmar till förfogande som de tidigare haft har skapat en 

problematisk underbemanning, menade Sam. Sam själv sa: “man har fått 

liksom, ditta och datta och pussla med det man har och vid veckans slut så är det 

sällan det finns något över”. Att inte längre ha några timmar över menade Sam 

bidrog till att tidigare för givet tagna och viktiga företeelser, som exempelvis 

möten, inte längre kunde få rum i planeringen. 

 
S: En diskussion förekom rörande det faktum att det inom företaget drogs ner på 

antalet timmar som varje butik hade att disponera på sina anställda. Sam menade 

på att en problematisk aspekt av att timmar drogs ner var att butiken förlorade 

förmågan att behålla och anställa personal. Detta innebar i förlängningen att 

endast långtidsanställd, rutinerad personal återstod. Sam problematiserade 

rörande detta i den bemärkelsen att det i sådana situationer uppstod en avsaknad 

av nya intryck och dynamik. Sam själv uttryckte det som att en bra arbetsgrupp 

var “beroende av att det finns både nytt blod och gammalt blod… när det blir  

allt ifrån varslingar till indragna timmar så blir det nytt blod som försvinner”. 

 
A: Alex pratade om en önskan om att ha fler personalmöten, men eftersom 

informationen varit otillräcklig och tiden/timmarna inte räckte till hade det blivit 

bortprioriterat. 

12. Erfarenhet påverkar 

upplevelsen av 

situationen 

S: Trots den otrygghet som Sam upplevde, förmedlade hen ingen rädsla över att 

butiken ska behöva stänga inom den närmsta tiden, utan uppvisade snarare en 

tro och ett hopp om framtiden, baserat på tidigare erfarenheter. “Vi har rett ut 

stormar och gått starkare ur det tidigare, om än på en mindre nivå” uttryckte 

Sam det. 

 
S: Däremot återkom Sam ofta till erfarenhet, att den erfarenhet som hen hade 

sedan tidigare lindrade känslorna av oro en aning. Vidare menade Sam på att det 

faktum att hen innehade rollen som chef samt att hen hade den långa 

erfarenheten inom företaget gjorde att hen “sitter tryggare i båten”. Med detta 

menade Sam att hen inte löpte lika hög risk att bli av med jobbet som övriga 

anställda, och att detta var en faktor som dämpade hens oro. 

 
S: Den erfarenhet som Sam besitter gav hen även något att relatera den 

föreliggande förändringen till. Enligt Sam har butikshandeln stått inför liknande 

utmaningar tidigare och klarat sig bra genom dessa. Sam medgav att det tidigare 

kanske inte varit lika allvarligt som det var vid tillfället inom butikshandeln, 

dock ansåg Sam att de tidigare erfarenheterna hjälpte hen att se på den 

föreliggande situationen med mer “nyktra ögon”. 
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Forts. 

Erfarenhet påverkar 

upplevelsen av 

situationen 

S: Sam lade mycket vikt vid “tiden en individ varit inom företaget” i sitt 

resonemang om hur en medarbetare upplevde förändringen och oron. En nyare 

medarbetare hade svårare att hantera situationen än en mer rutinerad 

medarbetare. 

 
A: Vid tidigare förändringar hade Alex upplevt situationen som att hen ändå 

haft möjligheten att säga emot ledningen då de kommit med direktiv som Alex 

inte stått bakom, något som hen grundade i sin rutin och kunskap kring 

företaget. Om ledningen hade sagt att “nu ska saker göras på det här sättet”, 

hade Alex kontrat med att “nej men det funkar inte hos oss, här gör vi såhär 

istället”. Den egna initiativförmågan var något som Alex tryckte mycket på, i 

form av att det bidragit till inspiration och en vilja av att arbeta hårdare. 

 
A: Vidare upplevde Alex det som frustrerande att hen som butikschef kanske 

inte alltid kunde bemöta eller svara på medarbetarnas funderingar. Vid sådana 

situationer förklarade Alex det som att “man försöker plocka fram olika grejer, 

olika situationer som har hänt tidigare, som man kan överföra på det här”. 

13. Huvudkontorets 

agerande bemöts 

tidvis med 

skepticism 

A: Genom att utveckla en bra e-handel såg Alex det som en möjlighet att locka 

tillbaka kunderna in i butiken. Detta såg Alex nästan som en “upp till bevis”- 

process från organisationen centralt, att dessa förändringar faktiskt skulle 

genomföras och att de skulle genomföras på kort tid. 

  
A: I och med förändringen riskerade nu arbetet att bli “statiskt och tråkigt”, 

något som Alex beskrev som en rädsla. Alex visste inte längre hur styrd hen 

kommer att vara av ledningen, hur stor frihet hen kommer att ha som butikschef 

och om arbetet snarare kommer liknas vid en “löpande band-princip” än den 

frihetskänsla hen upplevt tidigare. Likt Alex uttryckte sig: “Det är väl det som 

jag fruktar mest för, att man blir för låst och att man har för lite frihet i jobbet 

liksom”, utger sig detta för att vara ett av de största orosmomenten. 

  
A: Nu uppstod istället, som ovan nämnts, en rädsla för att hen skulle bli för hårt 

hållen och att “affärsmannaskapet” och “drivet” som hen byggt upp under så 

många år riskerar att hamna i skymundan och bli “ogjort”. 

14. Hotet om 

nedläggning är 

påtagligt 

R: “Antingen så kämpar vi för det vi kan, eller så går vi i konkurs”. 

 
A: “Gör vi ingenting så självdör vi ju, så är det ju” 

15. Chefernas dubbla 

roll skapar problem 

A: I sin roll som butikschef beskrev Alex det som att hen hamnade i kläm, 

speciellt under tider av förändring. Vid sådana situationer förväntades 

butikschefen företräda företaget och stå för den biten, samtidigt som 

medarbetarna förväntade sig att chefen var en arbetskamrat som ingav 

förtroende och en känsla av trivsel. Vid en förändring fick butikschefen ofta 

direktiv från ledningen som denne sedan skulle förmedla vidare till 

medarbetarna. Alex beskrev detta som att tankar om att “det här är lite jobbigt 

att berätta för dig...” ofta uppstod då, vilket var ett uttryck av hens upplevelse av 

att hamna i kläm. 

 
R: Hen upplevde att medarbetarna ibland såg igenom hen, vilket gjorde att det 

då var enklare att gå på den linjen om att “nej, det här tycker inte jag heller är 
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 Forts. Chefernas 

dubbla roll skapar 

problem 

kul, men vi provar och ser vad det leder till”. “Jag är ju inte en robot”, uttryckte 

Robin sig, vilken hen därefter spann vidare på genom att belysa vikten av 

öppenhet och ärlighet. 

 
A: Att hålla uppe skenet under en sådan situation var en av de stora 

utmaningarna med att vara butikschef, “jag är ju inte mer än människa” 

uttryckte Alex. För att hantera detta kunde Alex tidigare diskutera med en 

kollega, men när denne slutade upplevde Alex det som svårare att maskera 

känslorna och “klä på sig den där butikschefs-kostymen” och gå ut i butiken och 

stråla glädje. 

Tabell 1. Förstastegs-koncept 

 

 
 

6.2 Analysschema 

Nedanstående tabell presenterar vårt analysschema baserat på det insamlade datamaterialet. I 

detta schema har våra förstastegs-koncept grupperats, varvid de bildat våra andrastegs-teman. 

Som nämndes i avsnitt 4.5 har vi i detta steg identifierat gemensamma nämnare mellan koncept 

för att därefter gruppera dem till mer övergripande teman. Anledningen till att vi valde att 

utveckla mer övergripande teman var för att göra respondenternas uttalanden mer överskådliga 

inför den kommande analysen. 

 
Vid konstruktionen av våra andrastegs-teman utgick vi från en liknande princip som när vi 

konstruerade förstastegs-koncept, att respektive tema skulle vara uttömmande och ömsesidigt 

uteslutande. Detta för att förhindra att ett koncept skulle gå att placera under två olika teman. 

 
För att göra datamaterialet än mer överskådligt valde vi, som ett sista steg, att koda om dessa 

teman till aggregerade dimensioner. Detta gjorde vi via ett liknande tillvägagångssätt som när 

vi utvecklade våra andrastegs-teman, men utöver att enbart identifiera gemensamma nämnare 

hos våra teman har vi även letat efter samlingsbegrepp inom vår teoretiska referensram. 

Anledningen till att vi sökte efter samlingsbegrepp inom vår teoretiska referensram var för att 

främja pedagogiken samt öka förutsättningarna för att identifiera likheter och skillnader mellan 

vår empiri och teori i vår analys. Genom att de aggregerade dimensionerna är kopplade till 

grundläggande begrepp inom sensemaking så underlättas förståelsen för kopplingar och 

resonemang i analysavsnittet. 
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# 1: stegs-koncept 2: stegs-teman Aggregerade dimensioner 

1. Näthandeln förändrar butikshandelns 

förutsättningar 

 
Externa faktorers 

påverkan 

 

 

 

 

 

 

Externa signaler 

2. Konkurrenterna har det också svårt 

3. Huvudkontorets förändringar genererar 

framtidstro 

 

 

 

 

Ledningsagerande 

4. Huvudkontorets information är inkonsekvent 

13. Huvudkontorets agerande bemöts tidvis med 

skepticism 

5. Solidaritet inom organisationen är av vikt 

9. Butikscheferna håller många känslor inom sig 

själva 

 

 

 

 

Chefers agerande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interna signaler 

8. Cheferna spelar en specifik roll 

6. Relationen till medarbetarna är än viktigare 

15. Butikschefernas dubbla roll skapar problem 

14. Hotet om nedläggning är påtagligt  

 
Oro 11. Reducerad arbetskraft skapar problem 

7. Oron inför framtiden förekommer i varierande 

styrka 

10. Acceptans föreligger rörande situationen  
Acceptans av 

situationen 12. Erfarenhet påverkar upplevelsen av 

situationen 

Tabell 2. Analysschema 
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6.3 Innehållsanalys 

Som noterat, utgörs de aggregerade dimensionerna av externa samt interna signaler. Dessa två 

dimensioner används som utgångspunkt för en mer detaljerad diskussion i den kommande 

analysen. Att externa och interna signaler valts ut som aggregerade dimensioner baseras på vad 

vi anser vara motorn i meningsskapande, nämligen individens tolkning av signaler från 

omgivningen. Maitlis och Christianson (2014) beskriver just individens användande av signaler 

från omgivningen som ett verktyg för att skapa sig en tydligare bild av en tvetydig eller 

förvirrande situation. 

 
Den följande analysen tar som tidigare nämnts sin utgångspunkt i de aggregerade 

dimensionerna, men för att öka graden av detaljering väljer vi att nyansera med hjälp av de 

teman och koncept som ligger till grund för de aggregerade dimensionerna. Detta blir möjligt 

eftersom våra aggregerade dimensioner är en funktion av våra andrastegs-teman, som 

följaktligen är en funktion av våra förstastegs-koncept. För att diskutera externa och interna 

signaler går vi från höger till vänster i analysschemat och använder de identifierade uttalanden 

och exempel inom respektive tema som grund för analysen. 

 
De externa signalerna berör de faktorer som inte är direkt kopplade till butikschefen eller 

dennes övriga medarbetare som individer. Interna signaler kan härledas till sådana som berör 

butikschefen som individ eller signaler som denne kan tänkas utstråla mot sina anställda. 

 
6.3.1 Externa signaler 

I den tidigare forskningen om sensemaking exemplifieras en stor mängd externa signaler som 

påverkar individers meningsskapande (e.g. Maitlis & Christianson 2014). I vår analys har två 

typer av externa signaler identifierats som centrala för de studerade individerna i deras 

meningsskapande. Dessa två är “externa faktorers påverkan” samt “ledningsagerande”, nedan 

följer en analys av dessa. 

 

6.3.1.1 Externa faktorers påverkan 

I vårt material framkommer det att vi har externa faktorers påverkan i form av koncepten 

“näthandeln förändrar butikshandelns förutsättningar” och “konkurrenter har det också svårt”. 

Analysen som följer kommer att nyanseras med hjälp av de uttalanden som ligger till grund för 

dessa koncept. 

 
Som tidigare forskning slagit fast bidrar externa stimulin till att sätta igång individens 

meningsskapande. Likt Maitlis och Christianson (2014) beskriver bidrar en förändring av den 

yttre miljön till att individen framkallar ett ökat meningsskapande. Vidare kan en utlösande 

faktor för meningsskapande bestå av en förändring som skapar en så pass oförutsägbar miljö 

att de existerande ramverken för hur man uppnår konkurrensfördelar tappar sin mening. 

 
I linje med detta fann vi att samtliga av respondenternas uttalanden inom konceptet “näthandeln 

hade förändrat butikshandelns förutsättningar” inkluderade uppfattningar om att omgivningen 

förändrats till den grad att den blivit instabil och följaktligen inte var lika förutsägbar längre. 
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Som en följd av detta beskrev Sam det som att deras tidigare styrkor alltjämt börjat suddas ut. 

I likhet med tidigare forskning kunde vi identifiera att dessa faktorer utlöste respondenternas 

meningsskapande. 

 
Den osäkra omgivningen påverkade kraftigt hur respondenterna skapade mening samt vad de 

skapade mening kring. Som tidigare forskning antytt handlar meningsskapande om att aktivt 

konstruera ett ramverk för att förstå nya händelser (e.g. Weick 1995; Weick, Sutcliffe & 

Obstfeld 2005). Vad som också påverkar individens meningsskapande är samhällets strukturer 

och andra människor (e.g. Maitlis & Christianson 2014). Vi fann, kopplat till detta, att de 

studerade chefernas meningsskapande till största del tog sig till uttryck via en jämförelse mellan 

sig själva och andra aktörer inom samma bransch. 

 
Att övriga konkurrenter, inklusive andra butiker inom deras kedja, också hade det svårt just nu 

bidrog med en form av tröst för cheferna. Känslan av, och tron på att situationen ser lika ut för 

alla hade samtliga chefer gemensamt och det var något som de ofta återkom till i deras 

meningsskapande. Likt Robin beskrev det kunde hen finna tröst i att de inte var ensamma i sin 

situation, något som också bidrog till att hen lättare kunde hantera den frustration och osäkerhet 

som förändringsprocessen framkallat. 

 
Det meningsskapande som cheferna främst berörde uttrycks, som ovan nämnts, i form av “det 

är lika för alla”. Meningsskapandet hade i sin tur utlösts som ett resultat av den oförutsägbara 

omgivningen. Vi kan därmed, i likhet med tidigare forskning, se att en förändring av den yttre 

miljön resulterar i ett ökat meningsskapande. Det kan antas härröra från antagandet om att 

meningsskapande ökar då individen uppfattar situationen som tvetydig. Som en del av vår 

definition av sensemaking löd: “Sensemaking has to do with the way managers understand, 

interpret, and create sense for themselves based on the information surrounding the strategic 

change” skapar cheferna mening baserat på den uppfattning de har rörande förändringen 

genom att ta fäste på att det är lika för alla. 

 

6.3.1.2 Ledningsagerande 

Som noterat i analysschemat ovan är ledningsagerande en funktion av koncepten 

“huvudkontorets förändringar genererar framtidstro”, “huvudkontorets information är 

inkonsekvent”, “huvudkontorets agerande bemöts tidvis med skepticism” och “solidaritet inom 

organisationen är av vikt”. Analysen som följer tar sin utgångspunkt i dessa koncept. 

 
I vår uppsats har de studerade cheferna en dubbel roll i den pågående processen av downsizing. 

Samtidigt som de är executioners så är de också survivors. Tidigare forskning har identifierat 

att det finns ett mönster mellan en survivors upplevelse av förändringen och vad som kallas för 

upplevd rättvisa under en process av downsizing. Om ledningen förmedlar budskapet med en 

downsizing så att de, som benämns som survivors, förstår bakgrunden till och 

implementeringen av förändringen så uppfattas också förändringen som mer positiv (Brockner 

1992). Givet detta antagande bör tydlig information från ledningen bidra till att, i detta fall, 

butikscheferna upplever den downsizing som pågår som rättvis. 
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Vad vi kunde utläsa rörande huvudkontorets information till cheferna var att samtliga 

respondenter upplevt huvudkontorets information som inkonsekvent över tid. Vid den tidpunkt 

som våra intervjuer ägde rum hade cheferna precis varit på informationsmöte hos 

huvudkontoret, vilket resulterade i att de nu upplevde informationen som bra. Däremot beskrev 

samtliga att den tidigare under processens gång varit bristfällig. Att de tidigare upplevt 

informationen som bristfällig kan i just detta fall tänkas haft implikationer för deras upplevda 

rättvisa. 

 
Som tidigare nämnts poängterar Brockner (1992) vikten av att ledningen ser till att de övriga 

anställda förstår de bakomliggande orsakerna till en downsizing samt har en förståelse för hur 

denna ska implementeras. Om informationen varit bristfällig under processens gång är det 

givetvis mycket svårt att uppnå denna förståelse hos de anställda och de kommer inte på samma 

vis kunna uppleva en downsizing som rättvis. Vi kunde se exempel på detta hos de studerade 

cheferna. De hade upplevt en frustration och en orättvisa rörande att viktig information nått 

övriga intressenter innan den nått dem. Cheferna beskrev det som att det uppstått en 

intressekonflikt som en följd av att verksamheten bedrivs som ett aktiebolag, men att deras 

meningsskapande rörande detta framkom i form av att det kanske var nödvändigt. 

Intressekonflikten kan vidare ha varit ett hinder för den upplevda rättvisan rörande den 

downsizing som föreligger. Då informationsspridningen är så central för den upplevda rättvisan 

så är det givetvis problematiskt om det föreligger en intressekonflikt rörande ordningsföljden 

efter vilken informationen sprids. 

 
Emellertid beskrev samtliga chefer att de nu, efter informationsmötet, upplevde situationen 

som bra och informationen som tillräcklig. I förhållande till upplevd rättvisa kunde vi därför 

inte se några tydliga mönster. Vad vi däremot kunde identifiera var hur den information som 

ändå kommunicerats ut under processens gång påverkat respondenternas upplevelse av 

förändringen. I likhet med att Brockner (1992) identifierat kommunikation från ledningen som 

en grundsten för hur medarbetare kan hantera den negativa upplevelsen av förändringen, fann 

vi att huvudkontorets kommunikation påverkade chefernas upplevelse. 

 
Samtliga respondenter beskrev att huvudkontorets kommunikation ofta kom för sent, vilket 

resulterade i en upplevelse av tvära kast. Som Robin förklarade det förekom det “olika bud för 

hur saker och ting skulle göras som sa emot varandra”. Att kommunikationen brustit från 

huvudkontoret identifierade vi, som ovan nämnts, som ett återkommande tema hos samtliga. I 

linje med detta beskrev Alex det som att situationen hade blivit lättare att hantera om 

huvudkontoret givit butikscheferna en bättre förklaring om förändringen, något som därmed 

liknar Brockners (1992) resonemang om att bra kommunikation från ledningen bidrar till att 

medarbetarna lättare kan hantera den negativa upplevelse de får av förändringen. 

 
Vid de situationer då cheferna beskrev att kommunikationen varit bra fann vi att de tog fäste 

på att förändringen faktiskt leder till något positivt i slutändan, och likt Alex beskrev den som: 

“nödvändig och något som måste ske nu”. Vidare uppehöll sig både Robin och Sam kring att 

huvudkontoret bidrog med en framtidstro via deras nuvarande kommunikation. Vad vi kan tyda 
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av dessa företeelser är att huvudkontorets kommunikation faktiskt kan bidra till att cheferna 

lättare kan hantera den situation som föreligger, vilket även det ligger i linje med Brockners 

(1992) antagande. 

 
Anledningen till att vår analys kan bekräfta Brockners (1992) resonemang om att god 

kommunikation från ledningen bidrar till att medarbetarna lättare kan hantera den negativa 

upplevelsen de får av förändringen kan bero på att vi har studerat en liknande empirisk kontext. 

Syftet med Brockners artikel var att ge ledningen verktyg för hur de kan hantera survivors 

uppfattning innan, under och efter en uppsägning. I vår studie kan huvudkontoret ses som 

ledningen och butikscheferna som survivors, tillika medarbetare, med avseende på detta. 

Utifrån chefernas perspektiv kunde vi identifiera hur viktigt det var med huvudkontorets 

kommunikation i förhållande till upplevelsen, varvid en bekräftelse av Brockners resonemang 

kan antas vara rimlig. 

 
Vad som i sammanhanget är intressant att beakta är hur chefernas uppfattning om förändringen 

ändrade karaktär som ett resultat av endast ett informationsmöte från huvudkontorets håll. 

Tidigare bemötte de förändringen med en stor skepticism, nu uppfattade de den som nödvändig 

och något som de tror på. Att denna framtidstro gestaltade sig som ett resultat av att de nu fått 

mer information från huvudkontoret kan härledas till meningsskapande. 

 
I vår analys kunde vi identifiera att samtliga respondenter skapade mening rörande de positiva 

inslagen i huvudkontorets kommunikation, att huvudkontorets förändringar genererade 

framtidstro och att solidariteten inom organisationen var av största vikt. Detta kan antas vara 

en skillnad mot vad tidigare forskare antytt, att osäkerhet är den primära faktorn för att 

framkalla meningsskapande (e.g. Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Vid huvudkontorets stora 

informationsmöte mildrades snarare chefernas osäkerhet, emellertid borde chefernas 

meningsskapande rörande situationen minska. Men i motsats till det kunde vi fortfarande 

identifiera att meningsskapandet förekom i ökad utsträckning. En anledning till detta kan 

tänkas vara att chefernas meningsskapande snarare skiftat fokus. 

 
Cheferna gav uttryck för att huvudkontoret intensivt kommunicerat ut budskap om solidaritet 

inom kedjan. “Vi är en” var något som huvudkontoret tryckte kraftigt på. Vidare 

kommunicerade huvudkontoret budskapet om att det gällde att vara engagerad och kämpa ifall 

man som butikschef valde att stanna kvar inom kedjan. Samtliga chefer upplevde att denna typ 

av kommunikation från huvudkontoret ökat och kan vidare ses som en ökning av 

huvudkontorets sensegiving. 

 
Att cheferna skiftat fokus i deras meningsskapande kan tänkas bero på att de utövat ett 

“begränsat” meningsskapande. Denna typ av meningsskapande uppstår då mottagarna 

accepterar budskapet från ledningen utan några vidare försök att nå någon alternativ förståelse 

(Maitlis 2005) och ses som den vanligaste typen av sensemaking inom organisationer (Maitlis 

& Christianson 2014). Detta är, som ovan nämnts, en företeelse som vi identifierat hos samtliga 

chefer. 
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Likt Maitlis (2005) beskriver förekommer den här typen av meningsskapande då det finns ett 

stort behov av att hantera ett problem som föreligger just för tillfället. Huvudkontoret kan ha 

uppfattat chefernas skepticism och osäkerhet som ett stort problem som behövde en effektiv 

åtgärd. Att då fokusera sin sensegiving på korta och koncisa budskap, likt “vi är en”, kan ses 

som ett försök att styra deras medarbetares, tillika butikschefernas, uppmärksamhet. 

 
Att cheferna då accepterat budskapet, och vidare skiftat fokus i deras meningsskapande, utan 

några försök att nå någon alternativ förståelse kan ses som ett resultat av den bristfälliga 

informationsmängd som huvudkontoret delgett cheferna under processens gång. Givet deras 

roll som butikschef behöver de bemöta medarbetares frågeställningar, något som samtliga 

respondenter upplevt varit problematiskt då de själva inte fått någon information. När 

informationen väl kom så accepterade de budskapet som en sanning. Cheferna litar på 

huvudkontoret och påverkas starkt av deras sensegiving. Givet detta, förefaller chefernas 

meningsskapande att vara av begränsad karaktär då de inte försöker omsätta huvudkontorets 

sensegiving i någon alternativ mening. 

 
6.3.2 Interna signaler 

Likt fallet med externa signaler har tidigare forskning identifierat en rad interna signaler som 

även dem påverkar individers meningsskapande (e.g. Maitlis & Christianson 2014). I likhet 

med tidigare forskning har även vi identifierat signaler som framkommit som centrala i vår 

studie. Dessa är “chefers agerande”, “oro” samt “acceptans av situationen”. Vi analyserar dessa 

nedan. 

 

6.3.2.1 Chefers agerande 

Som utläses i vårt material är chefers agerande en funktion av koncepten “butikscheferna håller 

många känslor inom sig själva”, “cheferna spelar en specifik roll”, “relationen till medarbetarna 

blir än viktigare” och “butikschefernas dubbla roll skapar problem”. Uttalanden från dessa 

koncept används i följande avsnitt som grund för analysen. 

 
I denna uppsats framförde vi åsikten att begreppet executioner skulle breddas till att även 

innefatta de som informerar om och deltar i genomförandet av en downsizing. Detta då vi ansåg 

att butikschefer skulle räknas som executioner. Tidigare forskning rörande executioners har 

kommit fram till att dessa individer tenderar till att distansera sig från sin roll genom att frångå 

att vara närvarande och tillgängliga för sina anställda (Clair & Dufresne 2004). 

 
I motsats till tidigare forskning identifierade vi att varken Robin eller Sam agerade på ett vis 

som gick i linje med detta. De tycktes snarare dra sig närmare sina anställda under denna oroliga 

process än att dra sig undan. Alex visade på svaga tendenser till att distansera sig men vi anser 

att det beteendet var av för mild karaktär för att vara signifikant. 

 
Att de studerade cheferna skiljer sig i denna bemärkelse i jämförelse med tidigare forskning 

kan tänkas bero på den dubbla roll som cheferna besitter. De är, till skillnad från andra 

förändringsaktörer, väldigt nära involverade i sina respektive verksamheter. Mer därtill så är 
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de tillsammans med sina anställda utsatta för hotet om nedläggning på butiksnivå och kan som 

ett resultat av detta byggt upp en solidaritet gentemot sina anställda. Alex har exempelvis 

uppmärksammat behovet av sina anställda för att klara av den föreliggande situationen, att det 

är något som de behöver ta sig igenom tillsammans. 

 
Givet chefernas meningsskapande rörande förhållningssätt till sina anställda samt sin egen 

situation kan det tänkas att de drar sig närmare sina anställda som ett resultat av 

självbevarelsedrift. Att de är drabbade av nedskärningarna och att nedläggningarna hotar även 

deras tjänst är faktorer som skiljer dem från övriga förändringsaktörer och detta kan då påverka 

deras incitament att fortsatt vara närvarande. Följaktligen kan det ses som ett resultat av att 

cheferna upplever hot mot deras identitet och som tidigare forskning påvisar ökar förekomsten 

av meningsskapande vid sådana situationer (e.g. Maitlis & Christianson 2014). Chefernas 

meningsskapande uttrycks då i linje med att relationen till medarbetarna blir än viktigare och 

denna närhet utger sig för att vara något inom den nya tvetydiga situationen som cheferna 

känner att de kan kontrollera och skapa mening kring. 

 
Vidare gav Robin och Sam, de två respondenter som inte på något vis visade några tecken på 

att dra sig undan, uttryck för att de har en väldigt nära relation till sina anställda. De gav båda 

uttryck för att det kunde vara problematiskt att ha starka band till sina medarbetare under 

oroliga förhållanden då det försvårade framförandet av dåliga nyheter. Förändringsaktörers 

upplevelse av att framföra dåliga nyheter till anställda ser tidigare forskare som en potentiell 

förklaring till att de drar sig undan (e.g. Brockner 1992), men så var inte fallet i vår analys. 

Istället tycks de nära relationerna inom butiken vara en bidragande faktor till att cheferna 

undvikit att dra sig undan. Detta som ett resultat av en solidaritet och, vad Robin beskrev som, 

en familjekänsla. Det kan tänkas att detta ytterligare är en förklarande skillnad till varför 

butikscheferna drar sig närmare sina medarbetare när emellertid övriga förändringsaktörer drar 

sig undan. 

 
I tidigare forskning har det konstaterats att utövandet av sensegiving intensifieras i tider av 

osäkerhet och förändring. Det kan i dessa tider förekomma intressekonflikter som exempelvis 

chefer måste hantera. Vidare har tidigare forskning påvisat att chefer och ledares försök till 

sensegiving kan ha en stark inverkan då de har tillgång till information som övriga anställda ej 

har samt att deras roll legitimerar dem som representanter för organisationen (Kraft, Sparr & 

Peus 2018). 

 
Vi fann att så även var fallet i vår analys. Samtliga respondenter belyste vikten av att styra sina 

anställdas fokus i processen samt uppehöll sig kring den mängd uppmärksamhet de ägnade åt 

detta. Alex belyste att hen aktivt försökte styra medarbetarna mot att fokusera på det positiva 

och att acceptera situationen som den är. Även Robin menade på att hen lagt fokus på att lyssna 

till medarbetarnas tankar och att försöka lugna dem samt ge dem en bra känsla inför den 

rådande situationen. 

 
Samtliga respondenter beskrev att deras medarbetare sökte svar hos dem rörande den 

föreliggande situationen, vilket även kan ses som att medarbetarna aktivt sökte efter att skapa 
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mening med hjälp av chefens sensegiving. Detta ligger i linje med att chefens sensegiving har 

hög legitimitet under osäkra perioder (Kraft, Sparr & Peus 2018). Att medarbetarna ofta 

efterfrågade information om vad som skulle ske framöver stärker antagandet om att 

legitimiteten hos chefens sensegiving kan bottna i deras tillgång till information. 

 
Kraft, Sparr och Peus (2018) har forskat på hur ledare bäst bemöter medarbetares prat och 

frågeställningar under organisationsförändringar. Vad deras studie resulterade i var att ledare 

behöver balansera positiv input rörande situationen med att samtidigt lyssna till vad 

medarbetarna har för funderingar. Vidare handlar det för ledare om att låta medarbetarna tala 

om det som upplevs otryggt men att för den delens skull inte låta den negativa diskussionen ta 

över. Föreligger förändringar kan det vara fördelaktigt för ledaren att fokusera på att belysa 

vilka fördelar som kommer med förändringen. 

 
Det resultat vi funnit bekräftar alltså det resultat Kraft, Sparr och Peus (2018) kommit fram till. 

Att vi kan urskilja dessa likheter kan bero på det faktum att vi använt en liknande metod som 

ovan nämnda författare. Både vår och deras studie anlade en kvalitativ ansats. Datainsamlingen 

bestod av intervjuer kopplade till en på förhand utformad intervjuguide. Vidare har studierna 

gemensamt att dataanalysen genomförts i form av en innehållsanalys där analysen gjorts utifrån 

ett analysschema uppbyggt på liknande vis. Att resultatet stämmer överens stärker följaktligen 

både vår analys samt Kraft, Sparr och Peus (2018) resonemang om ledarens roll i 

meningsskapandet under en förändringsprocess. 

 

6.3.2.2 Oro 

Oro är som noterat en funktion av koncepten “hotet om nedläggning skapar en drivkraft”, 

“reducerad arbetskraft skapar problem” och “det föreligger en stark oroskänsla inför 

framtiden”. Analysen som följer grundas i uttalanden från dessa tre koncept. 

 
Tidigare forskning har identifierat att individer som återstår i företaget efter en downsizing 

upplever en starkare emotionell påverkan än dem som blivit uppsagda under processen (e.g. 

Brockner 1988; Devine et al. 2003). Det kan exempelvis handla om en ökad stressnivå som ett 

resultat av osäkerheten kring huruvida de fortsatt kommer återstå som verksamma inom 

organisationen eller om de också kommer bli uppsagda. I vår studie kan vi se att denna 

emotionella påverkan tar sig till uttryck som en oro inför både den rådande situationen och vad 

framtiden håller för organisationen. 

 
Oron de studerade cheferna upplevde inför framtiden förekom i varierande mängd. Vid 

exempelvis resonemang rörande oron för den egna butikens framtida överlevnad fann vi att 

Sam inte delade uppfattning med de andra cheferna, trots det faktum att de står inför samma 

situation med liknande förutsättningar. 

 
En tänkbar anledning till att denna skillnad existerar är att det finns skillnader mellan 

individerna i bedömningen av signifikansen hos de signaler (cues) som kommer från 

omgivningen. Likt Maitlis och Christianson (2014) beskriver utmanas individers tidigare 
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ramverk för meningsskapande rörande företeelser när signaler som motsäger det nuvarande 

meningsskapandet framkommer. I detta läge gör individen en bedömning rörande huruvida den 

nya signalen är mer signifikant än dennes nuvarande uppfattning. Signifikansen hos de signaler 

som framkommit rörande det rådande läget i branschen kan ha bedömts olika av de studerade 

cheferna, varvid det kan vara en bakomliggande anledning till de skillnader vi ser i upplevelsen 

av oro inför framtiden. Med avseende detta kan vi tyda Sams resonemang som att hen inte 

upplever att den nya signalen är av tillräckligt hög signifikans för att hen ska förändra sitt 

nuvarande ramverk rörande meningsskapande. 

 
Vi kunde emellertid identifiera att oron, trots de negativa komplikationer den orsakade, gav 

Robin och Alex en drivkraft. Drivkraften tycktes komma från att orosmomentet rörande 

konkurs mynnat ut i en insikt om den reella risken att det kan ske. Här kan det tänkas att de 

signaler som inhämtats från omgivningen ansetts tillräckligt signifikanta för att förändra deras 

meningsskapande rörande risken för nedläggning och konkurs. Vad detta till synes resulterat i 

är ett meningsskapande där tonvikten ligger på att det inte längre går att göra som tidigare, då 

kommer konkursen vara ett faktum. 

 
Att oron mynnat ut i en drivkraft kan ses som ytterst rimligt. Probst et al. (2007) har konstaterat 

att en upplevd osäkerhet rörande individens anställning kan bidra till att denne ökar sin 

produktivitet. Denna oro som cheferna upplever kan tänkas vara en följd av en osäkerhet 

rörande deras anställning, vilket följaktligen gör att den drivkraft som cheferna uppvisar kan 

ses som ett uttryck för en ökad produktivitet hos cheferna. 

 

6.3.2.3 Acceptans över situationen 

De två koncept som ligger till grund för det identifierade temat acceptans över situationen 

utgörs av “acceptans föreligger rörande situationen” och “erfarenhet påverkar upplevelsen av 

situationen”. Diskussionen som följer tar därmed sin utgångspunkt i uttalanden från dessa 

koncept. 

 
Ett område som identifierades som vanligt förekommande hos samtliga chefer var att de 

accepterat situationen som den är och att de nu gör vad de kan. Även detta kan tänkas ligga i 

linje med vad som ovan beskrevs som att en upplevd osäkerhet bidrar till en ökad produktivitet 

(Probst et al. 2007). Uttryck som “jobba hårdare, för annars räcker det inte till” och “det enda 

man kunde göra för att hantera det var att göra sitt bästa av situationen, att man strävar efter att 

man med stolthet ska kunna säga efter dags-, veckas- och månadsslut, att vi gjorde vårt bästa” 

identifierades, något som kan signalera att cheferna accepterat att situationen som föreligger är 

osäker. Som ett resultat av den osäkra situationen tyder dessa uttryck på att cheferna jobbar 

hårdare och gör vad de kan, vilket kan tänkas öka produktiviteten. 

 
Att samtliga chefer upplevde en ökad osäkerhet rörande situationen var påtagligt, varvid ett 

ökat meningsskapande uppstod. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning inom 

sensemaking påstått (e.g. Maitlis & Christianson 2014). Vad cheferna faktiskt skapade mening 

kring rörande detta handlade, som ovan nämnts, om att de gör vad de kan. 
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Istället för att fastna i saker som de inte kunde påverka försökte samtliga chefer att rikta sin 

uppmärksamhet mot saker som de kunde göra något åt. Detta kan ses som ett resultat av att 

cheferna accepterat situationen som den är och att de funnit sig i att “de gör vad de kan för att 

hålla skenet uppe”. 

 
En anledning till att “vi gör vad vi kan” var ett så grundläggande resonemang bland samtliga 

chefer i deras meningsskapande kan bero på att det är en stabil grund att skapa mening kring. 

Ett grundläggande antagande inom sensemakinglitteraturen är som tidigare nämnts att 

individen söker efter signaler som kan anses rimliga att använda för att skapa ordning när denne 

möter en tvetydig situation (Maitlis & Christianson 2014). 

 
En stor del av de signaler som cheferna inhämtar under processen av downsizing kan tänkas 

vara instabila och av osäker karaktär (Probst et al. 2007). Den signal som cheferna väljer att 

fokusera sitt meningsskapande på bör därför rimligtvis vara kopplad till en företeelse som, trots 

den instabila omvärlden, kan uppfattas som stabil och konstant. Att cheferna då tar fäste på, 

och i stor utsträckning grundat sitt meningsskapande på att de gör vad de kan, kan därför anses 

rimligt då det är något som det alltid går att förhålla sig till oavsett omvärldens karaktär. Detta 

är en potentiell förklaring vi funnit till att cheferna skapat mening rörande just: vi gör vad vi 

kan. 

 
Majoriteten av tidigare forskning beskriver sensemaking som en retrospektiv process, där 

tidigare erfarenheter appliceras på nya okända situationer med avseende att skapa mening kring 

dessa (e.g. Gioia et al. 1994; Weick 1995). Att sensemaking även kan ses som en prospektiv 

process (Gioia et al. 1994) är ett påstående som diskuteras inom forskarvärlden. 

 
Prospektivt meningsskapande utgår från att individer skapar mening i nuet, med framtiden i 

beaktning. Vilka konsekvenser dagens handlingar får för framtiden inkorporeras i situationen 

(Gioia et al. 1994). Uttalandet som nämndes tidigare, att “det enda man kunde göra för att 

hantera det var att göra sitt bästa av situationen, att man strävar efter att man med stolthet ska 

kunna säga efter dags-, veckas- och månadsslut, att vi gjorde vårt bästa” kan enligt oss ligga i 

linje med vad som beskrivs i tidigare forskning som prospektivt meningsskapande. 

 
Ett prospektivt meningsskapande kan alltså antas ligga som grund till ovan visat citat. 

Emellertid har vi identifierat att tonvikten hos meningsskapandet av cheferna ligger i att skapa 

mening kring den situation som föreligger för tillfället med tidigare erfarenheter i beaktning, 

likt ett retrospektivt meningsskapande. Samtliga av de uttalanden som vi identifierat i vår 

analys som potentiellt prospektivt meningsskapande har varit förankrade i någon form av 

tidigare erfarenhet eller förförståelse som lett respondenten till att skapa mening kring 

fenomenet på ett givet sätt. “Vi har rett ut stormar och gått starkare ur det tidigare, om än på en 

mindre nivå” är ett exempel på ett resonemang som återkommer, vars karaktär mer ligger i linje 

med sensemaking som retrospektiv process. 
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7. Slutsatser 
 

Denna uppsats har syftat till att beskriva och analysera hur chefer skapar mening under en 

pågående downsizing. För att ha möjlighet att göra denna beskrivning och analys har vi 

applicerat ett sensemakingperspektiv på det insamlade datamaterialet. Detta med syfte att 

besvara vår forskningsfråga: Hur skapar chefer mening under en pågående downsizing? 

Nedan följer de slutsatser vi kunnat dra efter genomförd analys. 
 

 

Utifrån vår analys kan vi identifiera att chefer, i deras meningsskapande, reagerar på externa 

och interna signaler. Följaktligen tar sig meningsskapande till uttryck på olika vis, beroende på 

vilken typ av signal som cheferna inhämtar och vidare skapar mening kring. 

 
En slutsats vi kan dra kopplat till de externa signalerna är att cheferna i vår studie till stor del 

skapar mening genom att jämföra sig med andra aktörer inom branschen. I empirin kunde vi 

identifiera att uttalanden i linje med “det är lika för alla” uppkom vid flertalet tillfällen och vid 

vitt skilda situationer. Oavsett om det handlade om huvudkontorets inkonsekventa information 

eller om branschens ändrade förutsättningar fann de tröst i att de inte var ensamma om 

upplevelsen. De omsätter de externa signalerna genom att identifiera likheter med andra, vilket 

i sin tur bidrar till att de skapar mening kring detta. 

 
En annan slutsats vi kan dra som berör externa signaler är att chefernas meningsskapande tar 

sig till uttryck i form av begränsad karaktär. I deras roll som butikschef under den downsizing 

som föreligger har de försökt förse medarbetarnas behov av svar på frågeställningar med 

mycket begränsad information från huvudkontoret. När information, som kunde ses som 

meningsskapande från huvudkontorets sida, faktiskt kom kunde vi identifiera att den lätt 

accepterades av butikscheferna. Utan några försök att nå någon alternativ förståelse omsatte de 

huvudkontorets budskap i sitt eget meningsskapande och kommunicerade detta vidare. Deras 

meningsskapande karaktäriserades alltså som ett begränsat meningsskapande baserat på det 

starka behov som de upplevde att de hade av information. 

 
Inom interna signaler kan vi dra slutsatsen att chefernas mest grundläggande meningsskapande 

handlar om att “man gör vad man kan”. Resonemang i linje med detta förekom hos samtliga 

respondenter och var en central del i hur cheferna skapar mening rörande de interna signalerna. 

Det kopplar an till en acceptans av situationen som föreligger inom vilken cheferna landat i att 

skapa mening kring att de gör vad de kan utifrån de förutsättningar de har. Cheferna fokuserar 

därmed på den signal som de anser vara mest signifikant och mest stabil att grunda sitt 

meningsskapande på. 

 
En till slutsats vi kan dra kopplat till interna signaler är att de studerade cheferna använder sig 

av meningsskapandet retrospektivt. Majoriteten av de uttalanden vi tagit del av karaktäriseras 

av retrospektiva drag, där de tar stöd i tidigare erfarenheter för att skapa mening kring den 

situation som föreligger just för tillfället. Givet detta anser vi, i linje med majoriteten av 
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existerande forskning, att sensemaking är en retrospektiv process och inte något som sker 

prospektivt. 

 
Dessa slutsatser bidrar till att besvara vår forskningsfråga genom att de förklarar vad cheferna 

skapar mening kring och av vilken karaktär deras meningsskapande är med avseende på externa 

och interna signaler. 

 
Förutsättningarna för att generalisera våra slutsatser till andra kontexter ser vi som delvis 

begränsade. Detta grundar vi dels på de metodologiska val vi gjort i denna uppsats. Eftersom 

vi genomfört studien med ett relativt litet urval bidrar det till att undersökningen blir begränsad. 

Vidare grundar vi det på att våra slutsatser tydligt är förankrade i just denna specifika kontext 

av downsizing. Skillnader i företags struktur, kultur samt särdrag hos den downsizing som 

föreligger kan orsaka variationer i det meningsskapande som förekommer hos cheferna, varvid 

detta bör tas i beaktning inför framtida forskning. Däremot anser vi att de slutsatser vi kommit 

fram till kan bidra med en beskrivning av hur meningsskapande kan ta sig till uttryck. 
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8. Diskussion 
 

I detta avsnitt förs en diskussion som innehåller våra egna reflektioner, tankar och åsikter. Vi 

kommenterar på vår tidigare upprättade modell som beskriver relationen mellan de för 

uppsatsen mest centrala begrepp. Till sist ges förslag på framtida forskning. 
 

 

Som vår modell, som presenterades i avsnitt 3.3, föreslår så fann vi att den downsizing som 

förelåg hos det studerade företaget skapade en osäkerhet hos de anställda, inte minst hos de 

studerade cheferna. Denna osäkerhet var uteslutande kopplad till anställning och 

framtidsutsikterna för denna. Vi kunde vidare se att denna osäkerhet gav upphov till 

meningsskapande, vilket modellen även föreslår. Vi vet dock inte huruvida fokus för 

meningsskapande hos individerna endast har förflyttats som ett resultat av osäkerheten eller 

om mängden meningsskapande faktiskt ökat, vilken tidigare forskning menar på att den gör i 

tider av osäkerhet. För att finna svar på den frågan hade vi behövt undersöka meningsskapandet 

hos cheferna redan innan den pågående processen av downsizing påbörjats. 

 

Figur 1. Relationer mellan centrala begrepp 

 
I enlighet med modellen har vi även sett tydliga tecken på att vissa givna signaler (cues) som 

kan kopplas till organisationens downsizing färgat chefernas meningsskapande samt att det 

påverkat hur den agerat och vad de uppehåller sig kring (imperatives). De slutsatser som vi har 

dragit kan därmed ses som chefernas främsta imperatives. 

 
Givet att vi kan se likheter mellan hur butikschefer och de som tidigare inkorporerats i 

begreppet executioner upplever en downsizing så anser vi att mer forskning bör göras på 

huruvida de faktiskt bör inkorporeras i begreppet. Givet chefernas meningsskapande betingat 

på deras situation och roll i en downsizing kan det anses orimligt att dessa likställs med övriga 

anställda i downsizingforskningen. 

 
Vidare anser vi att butikschefen spelar en viktig roll i företaget under en downsizing. Som enda 

individ med direkt kontakt med både huvudkontor och de anställda i butiken är de en länk 

genom vilken meningsskapande kan förmedlas. Därmed kan de tänkas vara centrala för 

företagets förmåga att undvika tvetydighet och minska motstånd. Av denna anledning anser vi 

att mer forskning bör bedrivas generellt på butikschefer och deras meningsskapande. 
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För att tillslut koppla an till våra resonemang om butikschefens dubbla roll så anser vi att även 

den ligger till grund för behovet av ytterligare forskning. Genom att analysera chefernas 

meningsskapande bör forskningen försöka förstå hur de upplever och orienterar sig under en 

downsizing givet att de både innehar rollen som executioner och survivor. Genom att skapa en 

bättre förståelse för dessa individer och som följd av det kunna bemöta deras situation på ett 

lämpligare sätt så tror vi att framtida processer av downsizing inom denna typ av företag kan 

utföras mer effektivt, med en ökad tydlighet och minskad osäkerhet. 
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10. Bilagor 

 
10.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Inledningsfrågor: Bakgrundsfakta om oss, vad syftet är med undersökningen, rätten att vara anonym, 

inga rätta eller fel svar. 

 
Kan du berätta lite om hur du uppfattar situationen inom butikshandeln just nu? 

 
Kan du berätta lite om hur du uppfattar situationen inom er organisation? (Mer 

specifikt: butiker som stängs) 

 
Hur påverkar detta er som butik? 

 
Eventuell följdfråga: Skapas det en oro för att er butik också ska behöva stänga? / 

Hur ser du på framtiden för er butik? 

 
Downsizing: Anledningen till varför vi ställer dessa frågor är för att få svar på hur 

chefen själv ser på den pågående downsizing-processen, samt om/hur chefen 

upplever att job-insecurity förändrats. 

 
Sensemaking: Anledningen till varför vi ställer dessa frågor är för att få svar på den 

delen av sensemaking som anser att en ökad osäkerhet leder till ett ökat behov av 

meningsskapande. 

Huvudkontorets 

information: 

Hur gör du för att hantera situationer då huvudkontoret kommunicerar 

marknadskommunikation(reklam)? Eventuell förklaring: Ni vet ju att bakom den 

“fina kulissen” stormar det 

 
Hur får du information om förändringen och vilken typ av information delges du? 

 
Känner du att du delges tillräckligt med information om förändringen från 

huvudkontoret? 

 
Hur förmedlar du informationen vidare? 

 
Hur transparent tillåts du vara gentemot övriga medarbetare? 

Eventuell följdfråga: Hur känns det? / Hur hanterar du det? 

 
Sensemaking: Anledningen till varför vi ställer följande frågor är för att få svar på 

hur chefen skapar mening kring huvudkontorets information, samt hur chefen själv 

kommunicerar vidare denna information 
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Chefens upplevelse 

av förändringen: 

 
Med avseende på 

dessa frågor vill vi få 

svar på vilka cues och 

imperatives cheferna 

anser är centrala 

Hur påverkar den här organisationsförändringen dig? 

 
Downsizing: Anledningen till varför vi ställer den här frågan är för att få svar på 

hur starkt hot chefen ser att downsizingen är för den → job insecurity och survivors 

syndrome 

 
Sensemaking: Anledningen till varför vi ställer den här frågan är för att få svar på 

hur chefen skapar mening genom att tolka signalerna från omgivningen. Här ämnar 

vi även få svar på om chefen utgår från retrospektiv/prospektiv sensemaking 

 
Hur upplever du att vara butikschef i denna situation? 

 
Downsizing: Anledningen till varför vi ställer den här frågan är för att få svar på om 

“teorin” om att executioners vanligtvis distanserar sig från sin roll stämmer. 

 
Sensemaking: Anledningen till varför vi ställer den här frågan är för att få svar på 

om chefen använder några metaforer för att förklara sin roll 

 
Hur skulle du beskriva arbetsklimatet nu kontra innan ert “effektiviserings-paket” 

lanserades? 

 
Downsizing: Anledningen till att vi frågar detta är för att få svar på huruvida 

“teorin” om arbetsmässiga samt emotionella konsekvenser för executioners och 

survivors kan bekräftas i denna studie. 

 
Sensemaking: Anledningen till att vi ställer denna fråga är för att frågor om 

arbetsmiljö sannolikt kan ge upphov till resonemang som innehåller 

meningsskapande. 
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Dina medarbetares 

förväntningar och 

frågeställningar: 

Hur ser din relation till dina medarbetare ut? 

Har ni möten? om ja - vad pratar ni om då? 

Givet den förändring som pågår: Vad gör du för att förklara varför ni ska göra på ett 

visst sätt? 

Eventuell följdfråga: Ge gärna exempel på någonting som du har gjort för att ”sälja” 

in förändringar till dina medarbetare. 

 
Hur har diskussionen sett ut rörande denna förändring på din arbetsplats? 

Hur gör du för att bemöta olika uppfattningar och prat? 

Hur tror du att dina medarbetare ser på förändringen? 

Vad gör du för att öka medarbetarnas engagemang? 

Hur gör du för att dina medarbetare ska känna att arbetet är meningsfullt? Ge gärna 

praktiska exempel. 

 
Downsizing: Anledningen till varför vi ställer denna fråga är för att få svar på om 

chefen upplevt att det finns en oro hos medarbetarna som chefen behöver hantera 

 
Downsizing/Sensemaking: Anledningen till varför vi ställer denna fråga är för att få 

svar rörande chefens kommunikation 

 
Sensemaking: Anledningen till varför vi väljer att ställa följande frågor är för att få 

svar på hur chefen ser sitt meningsskapande i förhållande till sina medarbetare. 

Avslutande frågor: Är det någonting du vill tillägga? 

 


