
Örebro universitet 
Handelshögskolan 
FÖ3001-24003H13-, Företagsekonomi C, Uppsats 
Handledare: Henrik Ferdfelt 
Examinator: Johanna Hansson 
HT-13/2014-01-13 

	  

	  

	  

	  

Downsizing	  
-‐ hur	  överlevare	  av	  uppsägningar	  påverkas	  av	  upplevelsen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Simon Arvidsson-Öhrling 910511 

    Adam Söderberg 901026  

	  



	  
	  

Abstract	  

In today’s business environment, cost-cutting practices such as downsizing and layoffs 
remains a widespread phenomenon. Although, the understanding of the effects that these 
practices has on the remaining individuals, defined as the survivors, is poor. The focus in this 
paper is therefore to examine how survivors of layoffs can be affected on an individual level, 
and by what causes. 

The study was conducted using open-ended, qualitative interviews with three individuals with 
different experiences of layoffs. The empirical data was analyzed by extracting quotations 
from the interviews. 

The study found that layoffs affected the morale and attitude towards management of the 
individual, and that perceived justice and uncertainty are two causes of negative effects from 
layoffs. 
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1.	  Inledning	  
I följande avsnitt kommer inledningsvis en bakgrund till fenomenet och begreppet downsizing 
att presenteras, följt av en problematisering av begreppet. Avsnittet avslutas med 
formuleringen av en forskningsfråga, som ska ligga till grund för uppsatsen, samt en 
syftesformulering. 

	  
1.1	  Bakgrund 
 
Downsizing är ett begrepp som har förekommit inom organisationsteori sedan 80-talet, då det 
började användas i den bemärkelsen att företag eller organisationer sade upp anställda 
(Gandolfi & Hansson, 2011). Sedan dess har förekomsten av begreppet vuxit och kommit att 
användas alltmer. Nästan alla företag som i mitten av 90-talet låg på på Fortunes 1000-lista, 
vilken innehåller de intäktsmässigt 1000 största amerikanska företagen, hade mellan slutet på 
80-talet och mitten av 90-talet i någon mån genomfört downsizing (Kets de Vries & Balazs, 
1997). 
 
Det tycks råda spridda meningar om vilken definition av downsizing som egentligen kan 
anses vara den mest korrekta, och vad downsizing egentligen kan sägas vara ett uttryck för. 
Det definieras kortfattat av Cascio (1993, s. 2) som “the planned elimination of positions or 
jobs”. Vidare beskriver Cameron (1994, s. 4) begreppet i en vidare bemärkelse, som “a set of 
activities, undertaken on the part of the management of an organization and designed to 
improve organizational efficiency, productivity and/or competitiveness”. Med andra ord finns 
det inom området en åtskild syn på fenomenet, och det finns ingen enda definition som anses 
vara den korrekta. 
 
Freeman (1999, s. 1507) definierar det slutligen några år senare som “an intentional reduction 
in the number of people in an organization. It is accomplished via a set of managerial actions, 
which may include the use of hiring freezes, layoffs, and normal or induced attrition”. Detta 
antyder att downsizing är en process som innebär att ett företags eller organisations ledning 
medvetet vidtar åtgärder, vilket bland annat kan vara att minska antalet anställda. På det viset 
innehåller Freemans (1999) beskrivning tydliga drag av både Cascios (1993) och Camerons 
(1994) tidigare definitioner av begreppet, och tydliggör på så vis i någon mån vad downsizing 
handlar om. Det är en aktivitet som innebär att ledningen beslutar om åtgärder för att förändra 
en organisation, där en minskning av personalstyrkan i någon mån vanligtvis ingår. 
 
En annan väldebatterad fråga, som behandlas av Gandolfi och Hansson (2011), är vad som 
driver downsizing. De konstaterar att det finns en mängd möjliga orsaker, och att ingen enda 
orsak kan anges som förklaring till fenomenets vida användning (Gandolfi & Hansson, 2011). 
Den kanske mest klassiska anledningen är att företaget eller organisationen tvingas vidta 
kostnadssänkande åtgärder som en följd av någon typ av extern påverkan: ”... various types of 
cost reducing efforts in response to various types of crises and external factors over which 
management has little or no control” (Gandolfi & Hansson, 2011, s. 4). Exempel på sådana 
skulle kunna vara ökad konkurrens eller minskad efterfrågan från marknaden. 
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Den tredje av de punkter beträffande downsizing som det huvudsakligen tycks råda skilda 
uppfattningar om, är vilka effekter det medför. Litteraturen diskuterar dels vilka effekter som 
kan finnas på ett företags ekonomiska och produktiva prestationer men även vilka effekter 
som är relaterade till de människor som finns i företaget eller organisationen; vilken påverkan 
en downsizing kan medföra på den enskilda individens känslor, exempelvis minskad 
motivation (Appelbaum, Delage, Labib & Gault, 1997; Cascio, 1993; Kets de Vries & Balazs, 
1997; Kinnie, Hutchinson & Purcell, 1998) och riskaversion (Cascio, 1993).  
 
Begreppet downsizing kan enligt Kets de Vries och Balazs (1997) ha en bred betydelse. De 
menar att begreppet kan användas i väldigt olika bemärkelse; ifrån en strategi för att göra ett 
företag mer kostnadseffektivt, till en strategi för att fullständigt förändra en organisations 
struktur, processer, kultur, värderingar och mission (Kets de Vries & Balazs, 1997). Detta 
illustreras inte minst av de olika definitionerna som beskrevs i de inledande styckena. De har 
däremot identifierat ett antal attribut som är signifikativa för downsizing som begrepp, 
däribland att en ständigt förekommande företeelse, liksom Cascio (1993) och Freeman (1999) 
menar, är uppsägning av anställda (Gandolfi & Hansson, 2011).  
 
Att företag och organisationer exempelvis hamnar i ekonomiska trångmål som resulterar i att 
de tvingas vidta åtgärder för att ta sig ur dessa är inte någon ny situation och kommer 
sannolikt fortsättningsvis att vara en risk. Det kan även argumenteras för att dessa situationer 
kan komma att förekomma oftare i framtiden, i takt med att fler och fler företag växer fram 
och konkurrerar om samma kunder. I takt med att teknologin utvecklas och företag hela tiden 
inriktar sig på att effektivisera sina organisationer blir downsizing ett vanligt alternativ hos 
företag trots att de möjligtvis redan levererar positiva resultat. Det finns alltså fler än bara en 
anledning till att företag eller organisationer väljer att genomföra downsizing, vilket betyder 
att det är ett väldigt aktuellt ämne att undersöka och diskutera (Gandolfi & Hansson, 2011). 
Datta, Guthrie, Basuil och Pandey (2010) påpekar, avslutningsvis, att även om forskningen på 
området ständigt växer, förblir downsizing ett väldigt underrepresenterat ämne i litteraturen i 
jämförelse med fenomenets faktiska utbredning i praktiken.  
 
Det är i ovanstående diskussion den här uppsatsen tar sitt avstamp. Med en utgångspunkt i 
fenomenet och begreppet downsizing, vill vi studera uppsägning av personal inom företag och 
organisationer och problematisera vad det har för påverkan på individer. 

1.2	  Problem	  
	  
Under sent 50-tal och tidigt 60-tal publicerades studier som behandlade de reaktioner och 
effekter som de som överlevt förintelseläger under andra världskriget påvisade. Dessa effekter 
namngavs “survivors syndrome” (Cascio, 1993, s. 6), ett uttryck som sedan kom att lånas av 
organisationsteorin för att beskriva effekterna på den kvarvarande personalen efter en 
uppsägning, de så kallade överlevarna (Barel, Van IJzendoorn, Sagi-Schwartz & Bakermans-
Kranenburg, 2010; Kets de Vries & Balazs, 1997). 
 
Fenomenet downsizing i bemärkelse av uppsägning av personal är i dagsläget fortfarande i 
högsta grad aktuellt, dels för företag och organisationer men även för samhället i stort. För 
samhället kan det vara ett potentiellt problem på lång sikt då negativ stress och missnöje på 
arbetsplatsen under en längre period kan leda till försämrad allmän hälsa (McEwen, 2007). 
För företag och organisationer ligger problematiken naturligtvis i dess förmåga att konkurrera 
och vara framgångsrika. Med anställda som är stressade och missnöjda uppnås knappast lika 
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goda resultat. Det finns som vi nämnt starka indikationer på att survivor syndrome, effekter av 
uppsägningar, påverkar motivationen, förtroendet och välmåendet hos de anställda 
(Appelbaum et al., 1997; Cascio, 1993; Kets de Vries & Balazs, 1997; Kinnie, Hutchinson & 
Purcell, 1998). Dessa effekter kan vidare påverka prestationen negativt vilket får som följd att 
företaget drabbas och i slutändan även dess resultat (Schmitt, Borzillo & Probst, 2012). Flera 
forskare, exempelvis Cascio (1993), menar att en tongivande orsak till dessa effekter kan ha 
sin grund i bristfällig kommunikation från ledningen till de anställda, och att en potentiell 
åtgärd för att förmildra dem är att planera uppsägningar tillsammans med de anställda istället 
för att tillkännage uppsägningen med kort varsel. Cascio (1993) lyfter även fram, tillsammans 
med exempelvis Kets de Vries & Balazs (1997), brytandet av det så kallade psykologiska 
kontraktet, ett underförstått avtal mellan anställd och organisation, som en orsak till effekter 
som förlorat förtroende. 
 
Andra orsaker som lyfts fram i den tidigare forskningen utgörs av exempelvis om de anställda 
upplever att de blivit rättvist behandlade, och osäkerhet. Det förstnämnda behandlas av bland 
andra Brockner (1992) och Campbell-Jamison, Worrall och Cooper (2001). Osäkerhet 
framförs av exempelvis Appelbaum et al. (1997) och Kets de Vries och Balazs (1997) som en 
huvudsaklig orsak till försämrad moral och försämrad psykologisk hälsa. 
 
Schmitt, Borzillo och Probst (2012) belyser en aspekt av downsizing som behandlar till vilken 
grad ett företag eller en organisation förmår behålla den kunskap och kompetens som finns i 
det, efter att man sagt upp personal. De menar att kunskap ligger till grund för ett företags 
konkurrenskraft, och att det finns en risk att företaget gör sig av med det som skapar 
företagets själva förmåga att konkurrera. Kinnie, Hutchinson och Purcell (1998, s. 6) 
beskriver samma sak: ”...despite their best intentions, some companies risk cutting ’muscle 
instead of fat’, and can loose key competencies”. De menar att företag, sina försök till trots, 
inte kan garantera att det inte är den personal som utgör kärnkompetensen som får lämna. 
Vidare menar Marks och Mirvis (1992) att anställda generellt är mindre lojala mot sin 
arbetsgivare i dagsläget jämfört med för 30 år sedan. Detta innebär att missnöjda anställda 
numera har en större benägenhet att söka sig till nya arbetsplatser än vad som var fallet 
tidigare.  
 
Vi anser att detta kan tolkas som att det får en ökad vikt för organisationer som sagt upp 
personal att uppmärksamma överlevarna, för att försöka att minimera risken att förlora de 
anställda som finns kvar och som organisationen är mån om att behålla. Med grund i detta, 
torde det således föreligga ett stort intresse hos företag och organisationer att vid uppsägning 
av personal rikta uppmärksamhet åt sina anställda och välmåendet hos dessa, för att i grund 
och botten kunna behålla det som faktiskt utgör företaget eller organisationen och dess 
förmåga att fungera på ett framgångsrikt sätt; människorna. Vidare är vad som blir 
grundläggande i det arbetet att skapa en förståelse för hur människorna i ett företag eller en 
organisation påverkas av upplevelsen av downsizing i form av uppsägningar, inte minst de 
människor som finns kvar i en organisation efter att uppsägningar har skett. Förståelsen för 
detta är begränsad (Kets de Vries & Balazs, 1997). Vidare menar Datta et al. (2010) att det 
finns en svärm av teoretiska såväl som praktiska problem som kräver vidare forskning, och att 
det förefaller viktigare än någonsin att denna forskning inleds. 
 
Vidare skulle en ökad förståelse för denna problematik, i organisationer, kunna lägga en 
grund för att arbetet med effektiviseringar i form av uppsägningar kan förbättras och 
underlättas i framtiden. Detta bör vidare leda till att organisationer, på ett övergripande plan, 
kan fungera bättre. Däremot är vägen mot en sådan förbättring naturligtvis lång, och det är 
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dessutom viktigt att skilja på teori och praktik i detta avseende. Även om forskning skulle 
kunna öka förståelsen och komma fram till en teoretisk lösning på problematiken, är det inte 
säkert att en sådan lösning kan appliceras i praktiken. Det är heller inte givet att en sådan 
teoretisk lösning överhuvudtaget står att finna. 
 
Det går emellertid utan tvivel att konstatera att det föreligger en problematik för företag och 
organisationer som befattar sig med uppsägning av personal: utan välmående och motiverad 
personal blir det besvärligt att konkurrera och vara framgångsrika på dagens marknad.  
 
Med grund i de resonemang, diskussioner och funderingar som ovan förts kring downsizing, 
och mer specifikt uppsägning av personal, har en forskningsfråga identifierats som skall ligga 
till grund för denna uppsats. 

1.3	  Forskningsfråga	  
	  
Hur påverkas överlevare av uppsägningar?  

1.4	  Syfte	  
 
Den här uppsatsen har som syfte att bidra med ny kunskap om uppsägningars effekter på 
individen. Vi ämnar även söka bakomliggande faktorer till de känslor som uppstår vid 
uppsägningar. Vi vill göra detta genom att skapa förståelse kring hur downsizing, i form av 
uppsägningar, påverkar de individer i ett företag eller en organisation som är kvar efter 
uppsägningen, överlevare, och hur den påverkan kan komma till uttryck. 
 
För att tydliggöra vilket syftet med denna uppsats är, blir det viktigt att tydligare definiera 
begreppet downsizing i syftesformuleringen. Med downsizing, alternativt uppsägningar, 
menas i den här uppsatsen en medveten minskning av antalet anställda i ett företag eller 
organisation.  
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2.	  Downsizing	  och	  uppsägningar	  –	  ett	  
ramverk	  

Utgångspunkten för denna uppsats kommer att tas i tidigare forskning som utförts på området 
downsizing och uppsägningar, och vilka effekterna och konsekvenserna av detta är. Detta 
kommer att ske genom att ett ramverk av studerade vetenskapliga artiklar upprättas. Den teori 
som utgör det teoretiska ramverket kommer att lyftas fram och diskuteras i detta avsnitt, samt 
reflekteras ur ett kritiskt perspektiv. Avsnittet kommer inledningsvis att behandla downsizing 
i sin vidare bemärkelse, för att sedan övergå till ett humant perspektiv.  
 
 
Mycket av de studier och den tidigare forskning som utförts som behandlar ämnet downsizing 
och vilka konsekvenser och effekter det medför, är enligt Gandolfi och Hansson (2011) utförd 
på 80- och framförallt 90-talet. En generell problematik som kan diskuteras hos tidigare 
forskning är just att den till stor del är baserad på dessa studier som utförts under 80- och 90-
talen. Detta skulle kunna medföra att den är mindre aktuell i dagsläget, eftersom det finns en 
risk att det i företags- och organisationsvärlden framkommit praktiska lösningar på de 
implikationer som litteraturen målar upp, som litteraturen i sin tur går miste om. Samtidigt 
kan användningen av äldre studier peka på att mängden nya upptäckter som görs inom 
området inte är så stor, framförallt när vi talar om den delen av effekter av downsizing som 
behandlar human resource-aspekter som den känslomässiga påverkan på- och 
beteendeförändring hos individer. Det kan diskuteras hur mycket som egentligen har 
förändrats beträffande människors känslor och emotionella reaktioner. Vad som snarare blir 
intressant är hur (och om) den kontext i vilken dessa människor finns har förändrats, med 
andra ord hur organisering, och mer specifikt uppsägningar, går till nu jämfört med tidigare. 
Vidare framgår det också i litteraturen att den humana aspekten av downsizing är det område 
inom downsizing som det finns minst förståelse för, och således förefaller viktigast att 
vidareutforska (Appelbaum et al., 1997; Gandolfi & Hansson, 2011; Kinnie, Hutchinson & 
Purcell, 1998; Kets de Vries & Balazs, 1997). 
 
Samtidigt som det finns ett behov av att koncentrera kommande forskning på HR-aspekterna 
av downsizing, finns det som vi nämnt desto mer litteratur som behandlar de finansiella och 
produktivitetsrelaterade följderna och konsekvenserna. Studier påvisar exempelvis att företag 
och organisationer som genomför downsizing tenderar att senare hamna i samma sits igen, 
som en följd av konsekvenserna som det första genomförandet av downsizing skapade 
(Cascio, 1993; Schmitt, Borzillo & Probst, 2012; Kinnie, Hutchinson & Purcell, 1998). 
Cascio (1993), Schmitt, Borzillo, Probst (2012), Gandolfi och Hansson (2011) och Kinnie, 
Hutchinson och Purcell (1998) menar dessutom att downsizing inte heller säkert medför en 
finansiell förbättring, utan snarare sannolikt en försämring, jämfört med innan den 
genomfördes. Detta innebär att organisationen behöver vidta ytterligare åtgärder för att 
kompensera för de sviktande finansiella intäkterna. Åtgärden som genomförs blir ofta 
ytterligare downsizing, vilket på så sätt skapar en ond cirkel. Detta kan relateras till 
uppfattningen att en stor del av den downsizing som utförs av företag och organisationer 
utförs på ett felaktigt eller bristfälligt sätt, ofta med en illusion av downsizing som en snabb 
och enkel lösning, utan att en tillräckligt välplanerad plan för genomförandet är framarbetad 
(Cameron, 1994; Cascio, 1993; Schmitt, Borzillo & Probst, 2012; Kinnie, Hutchinson & 
Purcell, 1998; Kets de Vries & Balazs, 1997). 
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En grundläggande orsak till att en downsizing inte får önskat resultat, är att hänsyn sällan tas 
till effekten på de kvarvarande anställda (Appelbaum et al., 1997). Fokus ligger på de 
anställda som lämnar företaget vilket resulterar i att man förbiser att exempelvis moralen och 
produktiviteten försämras hos den kvarvarande personalen, vilket i sin tur kan leda till 
försämrat resultat (Appelbaum et al., 1997). Appelbaum et al. (1997) menar vidare att ett stort 
problem vid downsizing i allmänhet, är synen på vad som i grund och botten får en 
organisation att fungera väl, och att denna syn bidrar till att skapa en kultur som sedan 
kommer till uttryck i en sämre fungerande organisation. Denna uppfattning delas till viss del 
av Kets de Vries och Balazs (1997), som menar att en bristfälligt genomförd downsizing-
process kan riva isär en organisations gemensamma värderingar och uppfattningar - och 
således förstöra den kultur som fungerar som ett slags kitt som binder samman 
organisationen. Vad som skiljer sig åt dessa resonemang emellan är att Appelbaum et al. 
(1997) tycks mena att downsizing skapar en negativ och ohälsosam kultur, medan Kets de 
Vries och Balazs (1997) å sin sida menar att den kultur som redan finns förstörs. Gemensamt 
är, detta åsido, att båda anser att downsizing har en påverkan på den kultur som finns i en 
organisation. 
 
Exempel på en fallgrop som många företag hamnar i när de planerar och genomför 
downsizing i allmänhet, är att planeringen har ett alltför kortsiktigt perspektiv på förändringen 
som genomförs. För att lyckas bättre med förändringen bör downsizing genomföras som en 
långsiktig strategi. Genomförs en downsizing med ett kortsiktigt perspektiv utelämnas 
humankapitalet vilket får negativa effekter på lång sikt (Appelbaum et al., 1997). Kets de 
Vries och Balazs (1997) är inne på ett liknande spår; de menar att det i det närmaste är 
omöjligt att genomföra en downsizing som endast består av en uppsägning av personal på ett 
framgångsrikt sätt, det vill säga utan att konsekvenserna i större grad blir negativa än positiva. 
För att en sådan förändring skall göras med positiv utgång krävs att angreppsvinkeln är mer 
vidgad än endast en uppsägning av personal; implementeringen av en strategi med bredare 
omfattning och större planering (Kets de Vries & Balazs, 1997; Cameron, 1994). 
 
Som vi nämnde i problemavsnittet, förs i tidigare forskning också en diskussion om en 
organisations förmåga att behålla nyckelpersonal vid uppsägningar. Vilket vi tidigare nämnt, 
benämner Kinnie, Hutchinson och Purcell (1998, s. 6) det som att organisationer riskerar att 
göra sig av med “muskler istället för fett”, eftersom det kan vara svårt för organisationer att 
styra exakt vilka som blir kvar i organisationen och vilka som sägs upp. Kets de Vries och 
Balazs (1997) och Campbell-Jamison, Worrall och Cooper (2001) menar på exakt samma sak. 
De senare menar även att en bristande känsla av kontroll hos de anställda kan medföra att 
tendensen att självmant söka sig vidare till andra arbetsplatser ökar (Campbell-Jamison, 
Worrall & Cooper, 2001). Även Datta et al. (2010) diskuterar denna problematik, och menar 
att viljan att lämna organisationen kan uppstå både hos nyckelanställda såväl som hos 
anställda som inte anses lika värdefulla. Datta et al. (2010) menar vidare att detta kan bero på 
såväl individuella personlighetsdrag som externa faktorer. Problemet med att organisationer 
mister sina muskler kan dock möjligen anses vara ett föråldrat problem, eftersom uppsägning 
idag sannolikt utförs annorlunda än på 80- och 90-talen. Kets de Vries och Balazs (1997) 
nämner exempelvis att det under de tidiga åren av downsizing var vanligt att organisationer 
försökte effektivisera uppsägningar genom att få med så många som möjligt på en och samma 
gång, till exempel genom lukrativa uppsägningsavtal med anställda som var nära 
pensionsålder, i syfte att locka dem att självmant säga upp sig. 
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De påståenden och fynd som presenteras i dessa studier ifrågasätter till viss del vilka de 
grundläggande intentionerna med downsizing egentligen är, oberoende av att det kan sägas 
vara ett snabbt och enkelt alternativ för organisationer. Hur kommer det sig att downsizing 
genomförs i så pass hög utsträckning, om följderna av den till större del innebär finansiella 
försämringar för organisationen, och leder till ytterligare downsizing i framtiden? 

2.1	  De	  humana	  aspekterna	  av	  uppsägningar	  
	  
Tidigare forskning konstaterar att downsizing, i form av uppsägning av personal, i stor 
utsträckning kan ha en stor påverkan på anställda inom organisationer och framkalla olika 
känslor och reaktioner, som det samtidigt finns en begränsad eller liten förståelse för (Kets de 
Vries & Balazs, 1997). Det finns i litteraturen mängder av exempel på negativa emotionella 
effekter hos individer, några av vilka vi nämnt tidigare. Minskad motivation, moral samt 
försämrat välmående är några av dessa (Appelbaum et al., 1997; Cascio, 1993; Kets de Vries 
& Balazs, 1997; Kinnie, Hutchinson & Purcell, 1998). Campbell-Jamison, Worrall och 
Cooper (2001) kunde från en studie utförd i Storbritannien till och med rapportera så starka 
känslor som “avsmak” och att anställda kände sig “förkrossade” (2001, s. 48). I samma studie 
fann man att hela 80 procent av de tillfrågade (överlevarna) kände sig orättvist behandlade 
och chockade samt förlorade både tilliten och moralen (Campbell-Jamison, Worrall & Cooper 
2001). Utöver detta identifieras även i flera studier en skuld hos överlevarna (Appelbaum et 
al., 1997; Campbell-Jamison, Worrall & Cooper, 2001; Kets de Vries & Balazs, 1997). I Kets 
de Vries och Balazs (1997) studie framkom det en intressant reaktion i överlevarnas 
inställning till offren: antingen distanserade de sig till de som fått lämna organisationen, eller 
till organisationen i sig. Vissa anställda började även arbeta hårdare och med bättre resultat, i 
ett försök att minska sina skuldkänslor gentemot de som fått lämna och för att på så vis 
övertyga sig själva att de andra “minsann förtjänade” att sägas upp (Kets de Vries & Balazs, 
1997). Detta resonemang delar även Datta et al. (2010), som menar att anställda tenderar att 
utvärdera sig själva i relation till sina kollegor, för att på så vis bestämma hur rättvisa 
uppsägningarna är. Även i Campbell-Jamison, Worrall och Coopers (2001) studie uppdagades 
det känslor av skuld hos överlevarna, för att vänner och kollegor fick lämna. Överlevare 
kände att “organisationen inte längre är vad den varit” (Campbell-Jamison, Worrall & Cooper 
2001, s. 48) och identifierade sig inte med organisationen i samma utsträckning som tidigare. 
Detta kan liknas med Kets de Vries och Balazs (1997) funna reaktion, där överlevare i vissa 
fall distanserade sig till organisationen. Vidare finner Kets de Vries och Balazs (1997), i sin 
studie av över 200 överlevare, offer och chefer, att faktorer som hängivenhet och lojalitet i det 
närmaste försvann helt och hållet i samband med uppsägning av personal. Cascio (1993) 
menar detsamma, och belyser att den minskade lojaliteten ökar risken att organisationer blir 
av med anställda (som är kvar efter uppsägningar) med anledning av att dessa inte anser sig 
ha någon möjlighet att lyckas på den nuvarande arbetsplatsen, exempelvis genom befordran. 
Cascio (1993) lyfter visserligen även fram, vilket delas av Marks och Mirvis (1992), att 
lojaliteten hos människor som arbetar minskar för varje år som går. Enligt Cascio (1993) hade 
den genomsnittliga anställningstiden (i USA) nästan halverats mellan åren 1981-1992, från 
tolv till under sju år. Det kan i förlängning innebära att det blir mer problematiskt för 
organisationer att behålla sina nyckelanställda, vilket kan bindas samman till vad vi tidigare 
nämnt om organisationers förmåga att behålla kompetens. 
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2.1.1	  Orsaker	  
Vidare kan vi ställa oss frågan, liksom forskningen gör, vilka specifika händelser eller orsaker 
som de effekter som vi talat om egentligen kan härledas till. Det finns vissa sådana orsaker 
som mer frekvent identifieras och hänvisas till i litteraturen.  
 

2.1.1.1	  Upplevd	  rättvisa	  
Något som ett flertal författare delar åsikt om är att effekterna som uppsägning av personal 
har på individer är avhängig av hur rättvis individerna anser att uppsägningen är, och på det 
sätt den utfördes (Appelbaum et al., 1997; Brockner, 1992; Campbell-Jamison, Worrall & 
Cooper, 2001; Kets de Vries & Balazs, 1997). Med andra ord får en sämre utförd uppsägning 
förmodat större negativa konsekvenser ur ett humant perspektiv, något som även lyfts fram 
tidigare i form av att downsizing kräver en välplanerad implementering för att vara 
framgångsrik. Appelbaum et al. (1997) menar samtidigt att när överlevarna å andra sidan 
upplever att uppsägningar har genomförts på ett bra sätt, genom goda kompensationer och bra 
behandling av de uppsagda, kunde engagemanget hos överlevarna öka, vilket kan tyda på att 
downsizing i form av uppsägningar inte bara nödvändigtvis för med sig negativa utkomster. 
På samma sätt resonerar Brockner (1992), som anser att uppsägningar inte säkert måste 
medföra negativa konsekvenser. Han menar att det även finns fall där de anställda upplever 
ökad motivation och moral, och att de flesta av avgörande faktorer som stimulerar överlevares 
reaktioner i grund och botten är faktorer som ledningen på ett eller annat vis kan påverka och 
kontrollera (Brockner, 1992). Med detta resonemang intar han en angreppsvinkel till 
downsizing och uppsägningar som står i kontrast till en majoritet av den tidigare forskning vi 
studerat. Brockner (1992) utgår till stor del, liksom övrig litteratur studerad i denna uppsats, 
ifrån tesen att anställdas upplevda rättvisa av en uppsägning påverkar vilka konsekvenserna 
av denna blir. Vidare bryter han ner begreppet rättvisa i ett antal frågeställningar och 
resonemang, som reflekterar en definition av anställdas upplevda rättvisa. Exempel på dessa 
är om uppsägningarna är rättfärdigade, om de överensstämmer med organisationens kultur, 
om organisationen kommunicerar information kring uppsägningarna på ett effektivt sätt och 
om de anställda involveras i processen (Brockner, 1992).  
 

2.1.1.2	  Brytandet	  av	  det	  psykologiska	  kontraktet	  
En tänkbar orsak till bland annat försämringen av lojalitet och hängivenhet hos de anställda 
som föreslås i litteraturen, är brytandet av det så kallade psykologiska kontraktet. Med 
psykologiskt kontrakt menas att det finns en undermedveten överenskommelse mellan 
anställd och organisation, där organisationen på ett psykologiskt plan “håller den anställde om 
ryggen” i utbyte mot att denne arbetar för att uppfylla organisationens outtalade behov (Kets 
de Vries & Balazs, 1997). Vid uppsägning av personal bryts enligt Kets de Vries och Balazs 
(1997) detta psykologiska kontrakt, vilket leder till en förlorad tillit till ledningen, och en 
övertygelse hos överlevarna att ledningen är de skyldiga. Detta, menar Kets de Vries och 
Balazs (1997), skulle kunna identifieras som en försvarsmekanism i form av projicering för 
att underlätta konfrontationen av de skuldkänslor som överlevarna, som vi tidigare nämnt, 
uppvisade gentemot de uppsagda. Det psykologiska kontraktet har belysts i såväl tidigare 
studier (Cascio, 1993) som senare (Campbell-Jamison, Worrall & Cooper, 2001). De senare 
menar likt Kets de Vries & Balazs (1997) att det psykologiska kontraktet bryts som en följd 
av att de anställda känner sig svikna av ledningen, och beskyller dem (Campbell-Jamison, 
Worrall & Cooper, 2001). Cascio (1993) menar också att downsizing som fenomen 
fundamentalt förändrat upprättandet av det psykologiska kontraktet mellan anställd och 
organisation, och accelererat tendensen att anställda i ökad takt byter jobb. 
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2.1.1.3	  Osäkerhet	  
En annan orsak som återkommer i litteraturen, som lyfts fram som en av anledningarna till 
effekter som försämrad moral och motivation, är den osäkerhet som kan uppstå hos 
överlevarna när en organisation säger upp personal. Appelbaum et al. (1997) konstaterar att 
osäkerhet är det som har störst negativ påverkan på individers moral, och att osäkerheten kan 
bero på att anställda är dåligt informerade. Samtidigt menar Kets de Vries & Balazs (1997) i 
likhet med detta att osäkerhet är den största anledningen till försämrad psykologisk hälsa på 
arbetsplatsen. Bland annat kunde osäkerheten medföra kraftiga stressreaktioner och vidare 
eventuell utbrändhet hos överlevarna (Kets de Vries & Balazs, 1997). Detta kan 
sammankopplas med att Kets de Vries och Balazs (1997) även rapporterar att överlevarna 
upplevde att man gavs extra arbete, utan att få något i gengäld. Campbell-Jamison, Worrall 
och Cooper (2001) finner även de att osäkerheten var en överhängande faktor vid 
uppsägningar. Brockner (1992) är mer utförlig i sin beskrivning av osäkerhet. Han anser att 
osäkerheten kan te sig olika beroende på individen, eftersom den beror av till vilken 
utsträckning en person anser sig kapabel att skaffa ett nytt jobb. Med andra ord blir de 
negativa effekterna som osäkerheten medför större, om personen inte känner sig säker på att 
kunna skaffa sig ett nytt jobb (Brockner, 1992). 
 
Ovan har vi lyft fram tre möjliga orsaker till effekter på individer som återkommer, och utgör 
gemensamma nämnare i de artiklar vi har studerat; upplevd rättvisa, brytandet av det 
psykologiska kontraktet och osäkerhet. Brockner (1992) talar om att flera av de faktorer som 
är avgörande för individers reaktioner kan kontrolleras och påverkas av ledningen, vilket kan 
innebära att uppsägning av personal inte behöver medföra så stora, om ens några, negativa 
konsekvenser för överlevare vid uppsägningar. Detta då förutsatt att ledningen genomför 
uppsägningarna på ett sätt som de anställda kan acceptera.  
 

2.1.2	  Forskningens	  praktiska	  rekommendationer	  
I de vetenskapliga artiklar som vi studerat i den här uppsatsen, presenteras vanligen ett antal 
generella, praktiska tips till organisationer och företag som befattar sig med downsizing och 
uppsägning av personal. Cameron (1994) listar exempelvis hela trettio praktiska punkter att 
förhålla sig till, som syftar till att förmildra eller helt förhindra de negativa effekterna av 
uppsägningar som identifierats. Cascio (1993, s. 8) argumenterar för tio “key lessons” för 
chefer. Även Brockner (1992) lyfter även fram ett antal generella, praktiska tips på hur 
organisationer bör gå till väga och vad de bör tänka på, men påpekar samtidigt att problemet 
är beroende av situationen, och att det inte finns en enda, snabb lösning på problematiken vid 
downsizing: “There is no quick fix” (Brockner 1992, s. 27). Detta har vi tidigare nämnt att 
även flera andra forskare bedyrar, däribland Cameron (1994), Cascio (1993) och Kets de 
Vries och Balazs (1997). 
 
Vi anser att det finns en motsägelsefull tendens i detta: det presenteras listor med praktiska 
tips att förhålla sig till vid uppsägning av personal som ska förhindra negativa konsekvenser, 
men det påpekas samtidigt att det inte finns någon enkel lösning på problemet. Det kan 
diskuteras om inte tillvägagångssättet att, vid uppsägning av personal, efterfölja en lista med 
förslag inte är just en enkel lösning. Brockner (1992) hänvisar visserligen till att problemet 
sannolikt är beroende av organisationens specifika situation, men vidhåller ändå sina 
generella förslag. 
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Vid sidan av dessa förslag på praktiska lösningar, finner vi även genomgående förslag på 
lösningar till de specifika orsaker som vi nyss nämnde; upplevd rättvisa, brytandet av det 
psykologiska kontraktet och osäkerhet. Något som en mängd forskare finner, av den litteratur 
vi studerat, är vikten av kommunikation mellan ledning och anställda. Vi nämnde även i 
problemavsnittet att Cascio (1993) har lyft fram detta. Brockner (1992, s. 21), såväl som 
Cameron (1994, s. 21) och Appelbaum et al. (1997, s. 8) talar om “over-communicate”, att 
vara överdrivet tydlig i sin kommunikation till de anställda för att hela tiden involvera dessa i 
vilka förändringar som sker och vara säker på att informationen når fram. Appelbaum et al. 
(1997) spinner vidare på detta med att involvera anställda, och menar att anställda inte kan ta 
ställning till vad de inte känner till. På så vis skapas osäkerhet. 
 
Campbell-Jamison, Worrall och Cooper (2001) och Kets de Vries och Balazs (1997) 
argumenterar också för vikten av kommunikation vid uppsägningar. De båda artiklarna 
inkluderar även mellanchefers roll i kommunikationen med anställda. Campbell-Jamison, 
Worrall och Cooper (2001) betonar även mer specifikt vikten av mellanchefernas arbete 
gentemot de anställda, och att det kan ha en stor förmildrande effekt vid uppsägningar. En del 
av detta arbete beträffar kommunikationen, mellanchefens förmåga att kommunicera vad 
ledningen delger, och en annan del beträffar mellanchefens förmåga att bidra med stöd och 
vägledning för den anställda (Campbell-Jamison, Worrall & Cooper, 2001). Vidare belyser 
Kets de Vries och Balazs (1997, s. 28) ytterligare en aspekt av mellanchefers inblandning, 
något som de kallar för “lex talionis”. Liksom tidigare författare understryker Kets de Vries 
och Balazs (1997) vikten av kommunikation för de anställdas välmående, men påpekar även 
att det kan ha en påverkan på cheferna. Lex talionis är, enligt Kets de Vries och Balazs (1997, 
s. 28) en “undermedveten ekvation” som finns hos människor; tron om att vad vi åsamkar 
andra kommer de även att åsamka oss. “Öga för öga, tand för tand” är en mer känd 
beskrivning. Kets de Vries och Balazs (1997) menar att chefer kan uppleva skuldkänslor, 
stress och försämrat välmående av vetskapen, och rädslan, att överlevare kommer att “ta ut sin 
hämnd” på dem när de anser sig svikna av cheferna. De beskriver också att downsizing och 
uppsägning är en sådan situation i livet där lex talionis kraftigast framträder (Kets de Vries & 
Balazs, 1997). Därför blir vikten av kommunikation i en organisation under uppsägningar 
viktig, inte bara för de överlevande utan även för cheferna.  
 
Med ovanstående resonemang i åtanke, kan kommunikation lyftas fram som en viktig faktor i 
sökandet på förmildrande åtgärder, och mer specifikt som en åtgärd för att förmildra de 
effekter som faktorerna osäkerhet och upplevd rättvisa medför. Om de anställda får veta vad 
som pågår i organisationen och varför, kan de i enlighet med det resonemang Appelbaum et 
al. (1997) för först och främst faktiskt ta ställning till detta, och vidare ökar sannolikheten att 
de upplever sig rättvist behandlade (Brockner, 1992). Utgår vi ifrån detta resonemang kan 
ökad och förbättrad kommunikation vid uppsägningar vara ett användbart hjälpmedel för att 
undvika att anställda anser sig orättvist behandlade, och således möjligtvis även inte förlora 
hängivenheten och tilliten till ledningen i samma utsträckning. 
 
Diskussionen om vilka orsaker som egentligen ligger till grund för den påverkan 
uppsägningar anses ha på överlevare, blir av största vikt för den som vill studera och utreda 
ämnet. Tidigare forskning lyfter, som vi nämnt, fram en uppsjö av olika känslor och 
reaktioner, men förståelsen för vad som orsakar vad är alltjämt begränsad.  
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3.	  Metod	  
Syftet med denna del av arbetet är att redogöra för, och motivera de val som gjorts inför och 
under uppsatsens gång. Vidare vill vi i detta avsnitt på ett logiskt och beskrivande sätt 
redogöra för läsaren hur data som använts har sökts och upptäckts. Metodavsnittet börjar med 
att beskriva de grundläggande beslut och val som gjorts under uppsatsen, och konsekvenserna 
och implikationerna av dessa beslut. Detta följs av ett avsnitt som beskriver hur analysen och 
tolkningen av empirin har genomförts. Vi anser det viktigt att klargöra att vi redan vid 
insamlingen av empirin i och med detta även påbörjar tolkningen av denna. Denna tolkning 
sker både medvetet och omedvetet från och med det att vi kommer i kontakt med materialet. 
Vår ambition är att genomgående beskriva hur vi har resonerat kring och motiverat de olika 
val vi gör, för att ge läsaren en möjlighet att på ett så välnyanserat sätt som möjligt följa 
uppsatsens arbete. Metod för dataanalys kommer inte att ingå i detta avsnitt, utan behandlas 
istället i analysavsnittet.  
 

3.1	  Datainsamling	  
 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur datainsamlingen gått till; vilken data som 
söktes, var den söktes och hur den söktes. 

3.1.1	  Vad	  söker	  vi?	  
Den studie som utförs i denna uppsats har en human resource-inriktning, där fokus ligger på 
individerna i en organisation. Studien fokuserar således inte på att undersöka andra effekter 
som downsizing eller uppsägningar har på organisationer eller företag, exempelvis finansiella 
effekter. 
 
Datainsamlingen syftar i grund och botten till att hjälpa oss att öka förståelsen på det område 
vi studerar, och i förlängning till att skapa ny kunskap. För att göra detta sökte vi berättelser 
eller utsagor från individer som i någon mån har varit med om uppsägningar.  
 
För att finna de berättelser vi eftersökte fanns huvudsakligen två tillvägagångssätt: att utföra 
intervjuer eller observationer på egen hand, och att anskaffa berättelser och utsagor genom 
annan forskning som sökt samma sak. Det föreligger emellertid en problematik i det senare 
alternativet. Att använda sig av sekundärkällor innebär att den empiriska data som vi 
använder oss av i uppsatsen, och således tolkar, redan har varit föremål för tolkning av den 
eller de forskare som först funnit datan. Det behöver inte vara ett problem, kan tyckas, men 
det kan innebära att empirin skalas av och potentiellt viktiga delar för vår studie riskerar att 
falla bort. Detta eftersom det sannolikt är så att den eller de forskare som utfört den 
ursprungliga studien till någon grad har varit selektiv i den utvalda datan, medvetet eller 
omedvetet. Det finns dock vissa fördelar med att använda sig utav sekundärdata, exempelvis 
att det går att få tillgång till väldigt omfattande datainsamlingar. Inom den angivna tidsramen 
och de resurser som vi besatt var det inte möjligt att på egen hand samla in liknande mängd 
data. I vårt fall skulle en användning av sekundärdata innebära att vi skulle ha kunnat ta del av 
ett högre antal intervjuer vilket hade kunnat öka studiens trovärdighet. Om sekundärkällor 
används krävs dock utförliga granskningar av dessa källor och dess innehåll, de bör 
kvalitetssäkras (Bryman & Bell, 2005). Med grund i dessa två argument; att sekundärdata 
redan har tolkats, där dessa forskare valt ut vad de anser vara väsentligt, och att det kan vara 
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väldigt tidskrävande att kvalitetssäkra sekundärdata, valde vi att samla in den empiriska datan 
genom egna intervjuer. 

3.1.2	  Var	  söker	  vi?	  
Teori söktes i elektroniska databaser i syfte att hitta vetenskapligt granskade artiklar. 
Sökningen inriktades till en början med fokus på downsizing. Vad innebär downsizing och 
vad har det för effekter på organisationen. Detta följdes av en inriktning på de humanitära 
aspekterna av downsizing, för att slutligen enbart fokusera på överlevarna i organisationer 
som genomgått den typ av downsizing som innebär uppsägningar av personal. 
 
I sökningen av artiklar angående downsizing fann vi många studier som behandlade den 
finansiella aspekten och effekterna på resultatet efter downsizing. Då detta inte var intressant 
för vår studie valdes de artiklarna i stor grad bort. Vi utformade en modell (se bilaga 4) där vi 
placerade in de artiklar som vi har använt och visar vilket fokus och inriktning artiklarna har. 
Modellen har fyllt en funktion under arbetets gång, då den har tydliggjort de olika 
inriktningarna på artiklarna för oss. Av de artiklar som till större del behandlar ett humant 
perspektiv har de flesta inriktat sig på de som får lämna organisationen, offren. Dessa artiklar 
har vi valt att inte gå in på djupet på då vi har valt att fokusera på de personer som är kvar i 
organisationen efter genomförda uppsägningar, överlevarna. De artiklar som vi i slutändan 
istället använt oss av har således till större del varit inriktade på effekterna på just 
överlevarna.  
 
Denna studie använde sig av ett icke-sannolikhetsurval för att välja deltagare. Det gjordes 
vidare ett strategiskt urval för att finna de deltagare som uppfyller de parametrar som 
överensstämmer med studiens frågeställning. Detta innebär att det enbart var personer som 
har jobbat på ett företag som har genomfört downsizing, i form av uppsägningar och som inte 
har deltagit i beslutsfattandet kring uppsägningen, som tillfrågades i studien. Efter att det 
strategiska urvalet gjordes, där de som inte var av nytta för studien valdes bort, gjordes ett 
bekvämlighetsurval. Med andra ord bestod urvalet inledningsvis av sådana personer som 
passar in i det strategiska urvalet, personer som i någon mån har varit med om uppsägningar, 
och sedan av de personer som var tillgängliga för studien. En negativ aspekt med att använda 
sig av icke-sannolikhetsurval, exempelvis i form av bekvämlighetsurval, är att det inte går att 
säga vilken population detta stickprov är representativt för (Bryman & Bell, 2005). Detta 
skulle med andra ord innebära att en studie inte är generaliserbar. Det är emellertid inte ett 
problem för den här studien, eftersom kvalitativa studier, och denna studie i synnerhet, inte i 
första hand söker sådan generaliserbarhet. Langemar (2008) menar vidare att om ett 
sannolikhetsurval används för att slumpa fram ett antal deltagare, är risken naturligtvis stor att 
de parametrar hos deltagarna som är relevanta för studien undgås. Detta skulle innebära att 
studiens omfattning skulle tvingas bli större, om ett sannolikhetsurval ska användas. Då 
sannolikhetsurval innebär krävande förberedelser och inte heller skulle gynna studien 
nämnvärt, kan detta alternativ därför rimligtvis väljas bort. 
 
Insamlingen av empiriska data började med sökandet efter företag som genomfört 
uppsägningar i området Örebro. Vi fann då att Atlas Copco Rock Drills i Örebro precis hade 
sagt upp 68 personer på grund av arbetsbrist (Atlas Copco säger upp 68 personer, 2013). Vi 
valde därför att kontakta HR-avdelningen på Atlas Copco i Örebro i hopp om att få göra ett 
studiebesök och även genomföra några intervjuer med personalen. Den ansvarige på HR-
avdelningen ansåg dock att ämnet var för känsligt och tackade nej till medverkan i studien. Vi 
valde då att kontakta ESAB i Laxå, som också hade genomfört uppsägningar. Vi hade här en 
kontakt som underlättade för oss att komma i kontakt med företaget. ESAB var intresserade 
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av vår studie och vi var mycket välkomna på både studiebesök och att genomföra intervjuer. 
När dessa tillfällen skulle bokas, uppdagades det att det inte fanns någon möjlighet att 
genomföra studien förrän efter årsskiftet, på grund av ökad arbetsmängd innan jul. Detta var 
inte aktuellt för oss då tidsramen inte tillät detta. Vi fann ytterligare ett företag i Örebro som 
genomfört uppsägningar av personal. Vi kom i kontakt med deras HR-direktör för Sverige, 
Norge och Finland och redogjorde för vad vi ämnade undersöka, och frågade om det gick att 
genomföra studien på deras företag. Vi fick där svaret att det lät som en intressant studie men 
att de befann sig i en känslig förändringsfas och att personen i fråga inte trodde att någon 
skulle tjäna på att vi skulle få genomföra studien. Det klargjordes även att vi inte fick använda 
deras företagsnamn som bortfall i studien. 
 
Efter dessa bortfall valde vi att inte gå genom företagsledningen på företag där uppsägningar 
har gjorts utan att istället prata direkt med anställda som jobbar på företag som har genomfört 
uppsägningar. Att istället kontakta de aktuella personer direkt innebär vissa fördelar. Vi får ta 
del av olika förklaringar över hur liknande processer har hanterats. Vi slipper problemet med 
att de intervjuade ska vara oroliga över att deras chef inte skulle uppskatta deras svar vilket 
skulle kunna resultera i att de inte svarar sanningsenligt. Om ledningen är involverad i 
urvalsprocessen av respondenter försvårar detta möjligheten till anonymitet, då ledningen vet 
vilka individer som intervjuats. Tre djupintervjuer genomfördes med personer som upplevt 
uppsägningar på de arbetsplatser där de arbetar. Alla intervjupersoner önskade att företaget de 
arbetar på skulle hållas anonymt, då de inte ville riskera att deras medverkan i studien skulle 
få negativa effekter. Detta bekräftar till viss del våra tankar kring de intervjuades funderingar 
kring att det skulle kunna få en negativ effekt för dem personligen om deras chef fick ta del av 
deras åsikter. Vi anser det även viktigt att påpeka att ingen av de personer som intervjuats 
arbetar eller har arbetat på något av de företag som vi tidigare kontaktat.  

3.1.3	  Kvalitativa	  intervjuer	  	  
Som vi nämnt ovan har vi utfört datainsamlingen genom intervjuer. Dessa intervjuer var av 
kvalitativ karaktär och mer specifikt så kallat semi-strukturerade. En semi-strukturerad 
intervju innebär att vi som forskare utformade en intervjuguide, vilket är en lista över de 
teman som intervjun ska beröra men som inte begränsar vare sig den intervjuade eller 
intervjuledarens möjlighet att utforma svar respektive frågor (Bryman & Bell, 2005). Detta 
innebär ett ypperligt sätt för oss som frågeställare att förstå intervjupersonens känslomässiga 
reaktioner, dels då frågornas öppna karaktär möjliggör för den intervjuade att svara fritt och 
med fria formuleringar, men också eftersom möjligheten ges för intervjupersonen att utveckla 
sina svar genom följdfrågor från frågeställaren (Bryman & Bell, 2005). I detta avseende är det 
mycket viktigt att vi som frågeställare lyssnar och tolkar det som den intervjuade säger, för att 
sedan kunna ställa relevanta följdfrågor. Det innebär vidare att frågeställaren tillåts gå ifrån 
den specifika ordningen på frågorna som de är listade i intervjuguiden, baserat på vilken 
riktning intervjun tar. I fallet med denna studie var den huvudsakliga inriktningen i 
intervjuerna att få intervjupersonen att berätta om dennes upplevelser av downsizing i form av 
uppsägningar och vilka känslor som uppstod i samband med det. Med andra ord var 
intervjuguidens övergripande syfte att locka fram just detta hos den intervjuade, men utan att 
ställa frågan direkt och tvinga den intervjuade till svar. Därför kunde fallet bli så att vissa 
frågor i intervjuguiden som frågeställaren ansåg irrelevanta, med utgångspunkt i hur intervjun 
utvecklade sig, helt och hållet hoppades över. 
 
Intervjuerna spelades in med bandspelare eller annan typ av inspelningsapparat, för att sedan 
kunna transkriberas. Att använda sig av inspelning under intervjuerna samt transkribering är 
enligt Bryman och Bell (2005) en viktig aspekt i kvalitativa intervjuer, och inte minst för 
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denna studie specifikt, eftersom det ger frågeställaren en möjlighet att fokusera till större del 
på den som blir intervjuad. Det möjliggör dels att frågeställaren kan ställa bättre och mer 
relevanta följdfrågor på det den intervjuade säger, men även vi som frågeställare kan tillåtas 
tolka intervjupersonens kroppsspråk och andra signaler som kan undgås när koncentrationen 
ligger på att anteckna. Denna tolkning gav även större möjlighet för oss att senare, vid 
transkriberingen, få med citat och meningar i dess korrekta betydelse. Det innebär att tonläge, 
betoningar och andra faktorer som kan vara viktiga för tolkningen av vad den intervjuade 
menade inte förlorades. Bryman och Bell (2005) betonar emellertid att användningen av 
inspelning och transkribering även till viss del har nackdelar. Det kan exempelvis ha en 
påverkan på den intervjuades känsla av trygghet och avslappning, då man har vetskap om att 
man kommer att spelas in. Dessutom kan det vara så att en intervjuad motsäger sig inspelning 
av intervjun. Det är då mycket viktigt att frågeställaren är beredd att avvika från planen och 
istället ta anteckningar efter bästa förmåga. Likaså kan även tekniska problem uppstå i form 
av att bandspelaren inte fungerar. Inget av de två exempel som nämnts drabbade oss vilket 
innebar att vi undvek dessa komplikationer.  
 
Användandet av inspelning och transkribering av intervjuer blev betydande för denna studie. 
Eftersom vi sökte utsagor och berättelser som vittnar om vilken påverkan uppsägningar kan 
ha på individen, utgjorde möjligheten att fokusera på intervjupersonen vid intervjuerna en 
ypperlig möjlighet att fånga upp tecken som annars kunde ha gått förlorade. Exempel på dessa 
är kroppsspråk, tonläge och blick, som kan ge en antydan av den intervjuades känslor. Dessa 
kan även ge antydningar om hur intervjupersonen menar när denne beskriver något, vilket 
innebär att en tolkning av kroppspråk och tonläge är en del i arbetet att förstå vad 
intervjupersonen menar.  
 
Inspelning och transkribering har även en viktig påverkan på studiens trovärdighet. 
Transkriberingen innebär en möjlighet för andra forskare att senare lyssna på och granska 
materialet och själva ta ställning till dess relevans, och att tolkningen av den är objektiv och 
således inte är alltför subjektivt påverkad av den ursprungliga forskarens tolkning (Bryman & 
Bell, 2005). 
 
De utförda intervjuerna genomfördes av enbart en person istället för att båda 
uppsatsförfattarna var närvarande. Fördelar och nackdelar med detta går att diskutera, vilket 
vi i detta avsnitt ämnar göra. Att som intervjuledare snabbt skapa en positiv stämning och 
skapa en förtroendeingivande relation med intervjupersonen är en viktig parameter för att få 
den intervjuade att vara ärlig och ge utvecklade svar (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). I 
enlighet med detta talar Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010), som menar att ett 
vanligt förekommande fel i intervjuer är att den tillfrågade ger svar som inte återspeglar vad 
denne egentligen tycker eller känner. Istället riskerar den tillfrågade att konstruera ett svar 
som denne anser är ”socialt acceptabelt” (Christensen et al. 2010, s. 171). Liksom DiCicco-
Bloom och Crabtree (2006), menar Christensen et al. (2010) att denna typ av fel beror på den 
tillfrågades bristande förtroende för intervjuaren.  
 
Här ansåg vi att det är störst möjlighet att snabbt skapa ett förtroende mellan den tillfrågade 
och intervjuaren om det enbart är en intervjuledare, för att undvika de fel som Christensen et 
al. (2010) och DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) talar om. Att intervjuledaren och de 
intervjuade tidigare har träffats anser vi även det bidra till en mer avslappnad och tryggare 
stämning än om intervjuledaren är helt okänd för den intervjuade. Bryman och Bell (2005) 
lyfter fram exempel på undersökningar som konstaterar att närvaron av ytterligare en 
intervjuledare sannolikt inte gjorde intervjun bättre eller säkrare. Något som kan vara en 
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fördel med att vara fler som intervjuar är att en person kan vara avvaktande och enbart 
observera kroppsspråket hos den intervjuade. Eftersom vi spelade in intervjuerna innebar det 
att den som utförde intervjun kunde koncentrera sig på den intervjuade och därmed själv 
observera kroppsspråket och tonläge. Vi ansåg att förtroendeaspekten var av stor vikt vilket 
gjorde att vi tog beslutet att använda oss av en intervjuledare.  
 
När det kom till var intervjuerna skulle äga rum överlät vi detta åt intervjupersonerna, med 
förbehåll att det skulle vara en plats fri från störningsmoment som oljud, andra människor 
som kan avbryta och saker som kan bidra till bristande koncentration. Detta dels för att det 
kan störa den intervjuade, och dels för att den intervjuade inte ska behöva oroa sig över att 
någon annan ska höra vad denne säger. Det var också en fördel med anledning av att undvika 
problem med ljudinspelningen då en inspelningsapparat inte alltid effektivt kan sortera bort 
störande ljud, utan registrerar allt som hörs vilket kan resultera i komplikationer vid 
transkriberingen (Bryman & Bell, 2005). Samtliga intervjupersoner valde att utföra 
intervjuerna i respektive hem vilket vi ansåg fullt acceptabelt, då detta innebär att personen 
befinner sig på en plats där denne känner sig trygg. Om den intervjuade känner sig trygg med 
platsen den befinner sig på kan det leda till att personen snabbare känner sig trygg i 
situationen vilket således kan innebära att denne ger mer utförliga svar och delar med sig av 
sina resonemang (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Det var den intervjuade som fick välja 
tidpunkt när intervjuerna skulle genomföras, främst med anledning av att undvika att tiden 
inte blir någon stressfaktor som kan påverka längden på svaren och resonemangen. Vid alla 
intervjuer var den intervjuade ensam i hemmet, vilket vi anser positivt då andra människor 
som nämnt annars kan fungera som störningsmoment. 

3.2	  Studiens	  trovärdighet	  
 
De vanligast förekommande måtten för att kvalitetssäkra en studie är validitet och reliabilitet. 
Till vilken grad de är applicerbara på kvalitativa studier som denna, kan emellertid 
ifrågasättas. Det kan exempelvis argumenteras för att validitet främst beträffar studier som 
utför någon typ av mätning, vilket generellt till stor del är besläktat med kvantitativ forskning. 
Vidare är begreppet reliabilitet av stor vikt för en studies generaliserbarhet, vilket även det 
ofta besläktas med kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2005). 
 
Vidare är vad vi anser det största problemet med att använda dessa mått, att kvalitativ data 
oftast genereras i interaktionen mellan människor i ett speciellt sammanhang, tids- och 
rumsmässigt. Eftersom verkligheten är föränderlig är det därför omöjligt att i absoluta termer 
samla in identisk data som sedan dessutom ska tolkas på ett identiskt sätt (Christensen, et al., 
2010). Vi anser därför att reliabilitet inte är relevant för att fastställa värdet på vår kvalitativa 
studie och har därför valt att använda oss utav andra kriterier.   
 
Lincoln och Guba (1985, s. 290) föreslår, som motsvarighet till reliabilitet och validitet inom 
kvantitativ forskning, istället två begrepp, varav ett är grundläggande för kvalitetssäkring i 
kvalitativa studier: “Trustworthiness”, vilket kan översättas som trovärdighet. Beträffande 
utvärdering och granskning av en studie menar Lincoln och Guba (1985) att det är 
trovärdigheten som är den huvudsakliga utmaningen. Denna delar Lincoln och Guba (1985) 
vidare in i fyra delar:  
 
 

• “Credibility”, vilket kan översättas till tillförlitlighet (1985, s. 301) 
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• “Transferability”, vilket kan översättas till överförbarhet (1985, s. 316) 
• “Dependability”, vilket kan översättas till pålitlighet (1985, s. 316) 
• “Confirmability”, vilket kan översättas som möjligheten att styrka och bekräfta (1985, 

s. 318) 
	  

3.2.1	  Tillförlitlighet	  
Denna aspekt av trovärdighet har sin utgångspunkt i Lincoln och Gubas (1985) resonemang 
kring att det inte finns ett enda sätt att beskriva verkligheten. Det kan tvärtom finnas flera 
olika beskrivningar av denna, och kriteriet tillförlitlighet handlar i huvudsak om forskarens 
förmåga att motivera och argumentera för den beskrivning av verkligheten som denne återger, 
och således vinna acceptans hos läsaren (Bryman & Bell, 2005). En uppfattning och 
medvetenhet om att verkligheten är föremål för tolkning har inneburit att motiveringar för de 
val som har gjorts redovisats, för att tydliggöra att tolkning har förekommit i denna studie. 
När intervjuerna transkriberats skickades dessa till de intervjuade för en återkoppling. 
Intervjupersonerna fick läsa igenom transkriberingen för att säkerställa att det som står där är 
deras åsikt och upplevelse. De har även fått möjligheten att tillägga och utveckla något om 
detta önskats. Detta anser Lincoln och Guba (1985) vara ytterligare en viktig del av denna 
återgivning av verkligheten, att forskaren återkopplar till de personer som studerats, och får 
bekräftelse på att verkligheten som återges uppfattats på ett korrekt sätt. Detta benämns av 
Bryman och Bell (2005) som respondentvalidering. 

3.2.2	  Överförbarhet	  
Detta kriterie är i hög grad besläktat med generaliserbarhet, vilket vanligtvis korrelerar mer 
med kvantitativ forskning. Lincoln och Guba (1985) beskriver däremot att överförbarhet i 
ordets enkla bemärkelse, generaliserbarhet, i det närmaste är omöjligt för kvalitativa studier. 
Lincoln och Guba (1985) menar emellertid att innehållsrika redogörelser av miljön i vilken en 
studie utförs, kan användas av andra forskare som studerar andra miljöer, för att med dess 
hjälp värdera graden av överförbarhet till dessa miljöer (Bryman & Bell, 2005). Med andra 
ord kan, om forskaren finner att miljöerna är lika, resultat från kvalitativa studier möjligtvis 
replikeras (Lincoln & Guba, 1985). Eftersom denna studie har en kvalitativ inriktning har vi 
således försökt att, i så stor utsträckning som möjligt, lämna innehållsrika redogörelser för den 
miljö i vilken studien bedrivits, exempelvis genom beskrivningar av hur intervjuerna gått till 
och var de utspelat sig.  

3.2.3	  Pålitlighet	  
Pålitlighet syftar till att undersöka processen under pågående undersökning (Lincoln & Guba, 
1985). För att uppnå pålitlighet har ett kritiskt förhållningssätt genomsyrat arbetet, dels genom 
kritisk granskning av källor och dess budskap men också utav egna reflektioner och slutsatser. 
För att uppnå pålitlighet anser Lincoln och Guba (1985) att detta bör göras under skapandet av 
studien, att genom hela arbetet ha ett granskande och kritiskt perspektiv. De föreslår 
begreppet som en motsvarighet till reliabilitet som använts inom den kvantitativa forskningen. 
Det innebär att författarna av studien säkerställer att det finns en detaljerad och fullständig 
redogörelse av alla delar och faser i studieprocessen. För att öka pålitligheten ytterligare kan 
författarna ta hjälp utav kunniga utomstående som med en kritisk infallsvinkel granska de 
valda procedurerna i studien (Bryman & Bell, 2005).  

3.2.4	  Möjlighet	  att	  styrka	  och	  bekräfta	  
Det fjärde och sista kriteriet som Lincoln och Guba (1985) beskriver är möjligheten att styrka 
och bekräfta. Detta kriterie kan sägas i mångt och mycket motsvara forskarens objektivitet, 
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och vidare om den insamlade och studerade datan kan bekräftas. I kvalitativa studier är det i 
det närmaste omöjligt för forskaren att säkerställa fullständig objektivitet, eftersom det alltid 
sker en tolkning av den data som samlas in, som i någon mån är subjektiv. Det är också 
viktigt att vi inte medvetet låter vår förkunskap påverka tolkningen av den insamlade datan 
(Bryman & Bell, 2005). Ambitionen har varit att vara så förutsättningslösa som möjligt samt 
konsekventa i tolkningarna av empirin och teorin. Detta för att inte börja kategorisera och 
konceptualisera begrepp subjektivt utifrån den tillfrågades utsagor. Detta resulterar i att vi har 
gjort klart för läsaren att vi agerat i god tro, och inte medvetet låtit oss påverkas i vår 
forskning, vilket är viktigt för att kunna styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005). 

3.3	  Etikdiskussion	  
 
I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring etik i kvalitativ forskning. Avsnittet 
syftar till att både redogöra för eventuella etiska problem och klämpunkter, samt hur vi agerat 
för att säkerställa ett gott etiskt förhållningssätt uppsatsen igenom. 
 
Som ursprunglig utgångspunkt har i denna uppsats använts de riktlinjer som Vetenskapsrådet, 
en svensk, statlig myndighet, rekommenderar. Mer specifikt utgörs dessa av dels god 
forskningssed och dels CODEX, av vilka det första är ett kompendium med etiska riktlinjer 
och det senare en samling av regler och riktlinjer för forskning. I dessa finns en rad krav och 
riktlinjer att förhålla sig till, men i detta avsnitt kommer endast de etiska problem som på 
något vis förekommit i samband med denna uppsats att behandlas. Detta är framförallt 
deltagaretik, etik som beträffar individer som deltar i studien, och inomvetenskaplig etik, etik 
som beträffar forskningens vetenskapliga redlighet (Langemar, 2008).  
 
Det första tillfället i skrivandet av denna uppsats, där en etisk situation uppstod var vid 
intervjutillfällena. Med tanke på att denna uppsats behandlar ett ämne som kan ligga till grund 
för konflikter mellan individer och organisationer, samt uppfattas som känsligt hos 
organisationer, framträder eventuella behov av och krav på anonymitet. De utomstående som 
vi har varit i kontakt med (deltagare i studien och företag) har samtliga tillfrågats om krav på 
anonymitet, för att säkerställa att de krav på deltagaretik i form av konfidentialitet som anges i 
god forskningssed uppfylls. I samma situation uppstod även etiska krav beträffande 
inspelning av ljud under intervjuerna. De tillfrågade gavs möjlighet att avböja ljudinspelning 
under intervjutillfällena, och informerades även om att respondentvalidering skulle utföras (se 
rubriken tillförlitlighet). 
 
Vi har tidigare beskrivit hur vi gick tillväga vid sökandet och kontaktandet av deltagare till 
vår studie. Efter att initialt ha sökt individer genom företag och organisationer, valde vi att 
istället kontakta deltagare direkt. Vid detta sökande användes ett bekvämlighetsurval i den 
mån att vi kontaktade individer som vi visste stämde överens med våra parametrar. Givet att 
vi behövde en viss information (för att kunna handplocka deltagare som uppfyllde 
parametrarna) innebar detta att de personer som kontaktades i någon mån var bekanta med 
någon av uppsatsförfattarna. För att säkerställa att detta tillvägagångsätt var i enlighet med 
rådande etiska krav och riktlinjer, söktes information om denna specifika situation i de 
författningar vi presenterat ovan. Genom CODEX-databasen fann vi då 
Helsingforsdeklarationen. Denna utfärdades första gången 1964 (den har sedan reviderats ett 
antal gånger, senast 2013) av World Medical Association (WMA), och är i sin grund 
utvecklad för medicinsk forskning. God forskningssed anger emellertid att 
Helsingforsdeklarationen med fördel kan appliceras även på andra områden, vilket också har 
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bidragit till att den har en central ställning inom dagens forskning (Vetenskapsrådet, 2011). I 
Helsingforsdeklarationen punkt 27 anges att forskaren specifikt måste vara aktsam gentemot 
huruvida denne befinner sig i en beroende relation till deltagaren (World Medical Association, 
2013). Innan sökandet av deltagare fortskred säkerställdes att så inte var fallet, för att 
garantera ett etiskt korrekt agerande. I och med att vi kringgick de respektive företagen i detta 
fall, kan en etisk problematik sägas ha uppstått även gentemot de företag på vilka deltagarna i 
studien jobbar eller har jobbat. Det finns emellertid inga etiska krav eller riktlinjer där vi har 
sökt, som talar emot detta förfarande. 

3.4	  Metoddiskussion	  
 
När vi inledde skrivandet av denna uppsats var siktet huvudsakligen inställt på downsizing 
som fenomen eller företeelse, det vill säga vad vi då såg på som företagandet att i någon mån 
göra nedskärningar i ett företag eller organisation. Vad som initialt var målet för studien var 
vilka eventuella effekter downsizing kunde ha på en organisation eller ett företag, och vilka 
åtgärder som kunde vidtas för att förmildra de eventuella, negativa effekterna. Tidigt fanns det 
tankegångar kring att downsizing kunde ha en negativ effekt på individer i företag eller 
organisationer, baserade på tidigare kunskaper och erfarenheter.  
 
Vi insåg sedermera att studien krävde någon typ av avsmalning eller begränsning för att 
kunna bli överskådlig och inte alltför omfattande. I samband med att tidigare forskning och 
litteratur söktes och tolkades blev följden att studiens mer specifika inriktning skulle anta ett 
human resource-perspektiv. Det framkom i litteraturen att det på detta område förelåg störst 
krav på vidare forskning, för att kunna vidareutveckla de teoretiska antaganden och fynd som 
har gjorts och sprida nytt ljus över området. Följaktligen gjorde vi valet att i studien enbart 
koncentrera oss på effekterna på kvarvarande anställda i ett företag eller organisation, 
överlevarna. 
 
Under arbetets gång kom vi till insikt med att vår undersökning inte hade fokus på downsizing 
processen, utan det som var intressant var resultatet och effekterna av downsizing. Vi bortser 
från de bakomliggande faktorerna till downsizing och de finansiella effekterna, och inriktar 
oss på sökandet av andra effekter som downsizing, i form utav uppsägningar av personal, kan 
ha på den kvarvarande personalen i organisationen. Vad får det för effekter på människor som 
får uppleva uppsägningar av sina arbetskamrater inom en organisation. Detta innebär att 
studien fick ett mer humant fokus än vad som var den ursprungliga tanken. Vi insåg under 
arbetets gång att för att kunna undersöka det vi önskade undersöka var vi tvungna att släppa 
fokuset och inriktningen på downsizing och inrikta oss mer på ett human resource-perspektiv. 

Efter genomförandet av studien som utförts i denna uppsats, har det naturligtvis i efterhand 
framkommit punkter som med fördel hade kunnat göras annorlunda vid ett nytt genomförande 
av studien. En grundläggande punkt som vi anser hade kunnat skapa en ännu bättre uppsats, är 
en större omfattning på empirin. Som vi beskrivit tvingades vi, mer eller mindre, att ändra 
vårt angreppssätt; från att gå via företag i kontaktandet av deltagare, till att istället direkt 
kontakta deltagare. Fördelen med att gå via företag hade kunnat resultera i att sökandet efter 
deltagare blev kraftigt förenklat, och således tillåtit en mer omfattande empiri. Det hade även 
kunnat innebära en intressant aspekt att samtliga deltagare arbetat eller arbetar på samma 
arbetsplats, eftersom det hade möjliggjort ytterligare strategiska urval; exempelvis att dela in 
deltagare efter faktorer som anställningstid eller ålder. Samtidigt hade just detta även kunnat 
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innebära en nackdel i form av en mer begränsad och smal empiri, eftersom samtliga utsagor 
förmodligen hade varit baserade på samma uppsägningsprocess. 

Något som vi dessutom kan ta med oss ifrån erfarenheten med svårigheten att få access till 
företag, är resonemangen kring varför företag var så obenägna att vilja delta i vår studie. Vi 
fick ifrån två av tre företag höra att ämnet var för känsligt, och att ett besök från oss 
förmodligen främst skulle vara negativt för dem. Hur kommer det sig att det finns så 
begränsad insikt i konsekvenserna som uppsägningar har på individer i organisationer? Den 
tidigare forskning som studerats finner, som vi nämnt i det teoretiska ramverket, i mycket hög 
utsträckning att uppsägningar medför negativa effekter och att detta är ett problem som 
organisationer måste våga ta tag i. Det faktum att vi fick de svar som vi fick av de två 
företagen, belyser den poängen som tidigare forskning pekar på än mer. Vad vi möjligtvis kan 
ta med oss ifrån detta, är att ämnet faktiskt är känsligt för organisationer, och att det krävs ett 
arbete med att övertyga organisationer om att det just därför är så viktigt att denna 
problematik ges uppmärksamhet. 
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4.	  Analys	  
Följande avsnitt syftar till att presentera den insamlade datan samt redogöra för hur analysen 
av denna strukturerats och utförts. Då vi redan vid insamlingen av data kan sägas ha börjat 
analysen av denna, i form av att en första tolkning av materialet sker, har vi valt att låta 
presentationen av empirin sammanfalla med analysen. Vår ambition är att genomgående 
motivera de val som gjorts för att tydliggöra processen för läsaren.  
 
Kvalitativ dataanalys består enligt Langemar (2008) i grund och botten av tre huvudsakliga 
processer: tolkning, strukturering och komprimering. Hon beskriver vidare att tolkning är den 
metod genom vilken vi kan tillskansa oss förståelse för innebörden av ett budskap, och tillåter 
oss att översätta innebörden av en viss handling eller ett budskap, till vår egen värld. Med 
andra ord beror vår förståelse för denna handling eller budskap av oss själva; våra tidigare 
erfarenheter, kunskaper och känslor (Langemar, 2008). 
 
 
I denna studie får den tolkande delen av dataanalysen ökad vikt. Vi talade tidigare i 
metodavsnittet om Lincoln och Gubas (1985) syn på verkligheten som en social konstruktion, 
och kriteriet tillförlitlighet där forskaren återger en viss beskrivning av verkligheten och 
försöker vinna acceptans hos läsaren för denna. Detta resonemang är närbesläktat med den 
tolkande delen i dataanalysen, där forskaren tolkar och, som Langemar (2008) beskriver det, 
översätter de budskap som empirin sänder till förmån för den egna förståelsen. Vidare 
beskriver Langemar (2008, s. 91) att de tolkningar som görs i forskningen “bör göras så 
medvetet och systematiskt som möjligt”. Detta är viktigt av flera skäl. När en forskare 
exempelvis arbetar med transkribering, som vi gör i denna studie, utsätts materialet för 
tolkning redan vid transkriberingen, även om detta bara innefattar en ordagrann nedskrivning 
av vad som sägs. Detta eftersom alla de intryck och budskap som en individ sänder vid en 
intervju inte rimligen kan fångas in med ord. När det transkriberade materialet sedan används 
vid ett senare skede, utsätts det för ytterligare tolkning, som i sin tur riskerar att skilja sig dels 
från den tolkning som gjordes vid intervjutillfället, och dels från den tolkning som gjordes vid 
transkriberingen. Det är även så att tolkningen är beroende av den situation i vilken ett 
budskap framförs, samt vem som framför det och hur (Langemar, 2008). Detta innebär att 
innebörden av ett budskap kan bli en helt annan än den ursprungliga, om exempelvis ett citat 
tas ur sitt ursprungliga sammanhang och sätts in i ett nytt (Langemar, 2008). Av dessa orsaker 
är således ett medvetet och systematiskt arbete med att tolka materialet vid dataanalys viktigt.  
 
Den nästföljande övergripande processen i kvalitativ dataanalys som Langemar (2008) 
beskriver det, är strukturering. Det innebär i korthet att det material som har tolkats blir 
föremål för en strukturering; det sorteras i syfte att möjliggöra förståelse på bästa sätt. 
Langemar (2008) liknar det vid “‘att lägga pussel’, de olika bitarna flyttas omkring tills en 
meningsfull helhetsbild träder fram”. Dessa pusselbitar skulle exempelvis i denna studie 
kunna vara ett citat eller kortare utdrag ur en intervju, dataenheter, som sedan struktureras i 
större enheter efter dess innebörd. Citat eller utdrag med liknande innebörd struktureras 
tillsammans i en övergripande enhet. 
 
Den tredje processen som Langemar (2008) beskriver, komprimering, innebär vidare en typ 
av sammanfattning av innebörden i det tolkade, strukturerade materialet. Materialets volym 
komprimeras och reduceras, men utan att minska innehållsrikedomen. Komprimeringen är det 
som, tillsammans med struktureringen, främst för upp en studies resultat på en övergripande 
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nivå (Langemar, 2008). Dessa två processer är även av större vikt när en studie har ett 
omfångsrikt material, vilket innebär att denna studie i högre grad fokuserar på den tolkande 
processen vid dataanalysen. 

4.1	  Hur	  analyserades	  materialet?	  
 
Som beskrivet ovan kan den kvalitativa dataanalysen sägas bestå av tre huvudsakliga 
analysprocesser. Det är utifrån dessa tre processer som vår dataanalys utförts. 
 
Inledningsvis gjordes en transkribering av de tre intervjuerna, till tre texter. Fortsättningsvis 
tolkades texterna, och citat drogs ut ur materialet och kodades i form av att innebörder 
identifierades. I den tolkning som här gjordes av citaten, är det viktigt att påpeka att den 
tolkning som gjordes av intervjupersonens kroppsspråk och tonläge även spelar in. Detta 
innebär att det tolkande arbete som utförs i dataanalysen till viss del ha börjat redan under 
intervjuerna. Här återkommer vi till vad vi nämnde i avsnittets inledning; att de tolkningar vi 
gör fungerar som översättningar till vår egen värld, och således bland annat beror av vår 
tidigare kunskap, erfarenheter och känslor. Det innebär att den förståelse vi redan har med 
oss, som främst grundar sig i den teori som utgör vårt teoretiska ramverk, är med och 
påverkar de tolkningar vi gör som sedermera ligger till grund för studiens resultat. För den här 
studien innebär det sannolikt att vi som forskare bär med oss en viss uppfattning om 
fenomenet som vi studerar, uppsägningar, och att denna uppfattning i någon grad kommer att 
påverka analysen av data. Det är även så att den kvalitativa analysprocessen i hög grad är 
iterativ, vilket innebär att det sker en växelverkan mellan återkopplingen till teori och 
tolkningen av empiri allteftersom dataanalysen sker. Langemar (2008, s. 91-92) beskriver det: 
“Tolkningen är alltid beroende av tolkarens tolkningsrepertoar, det vill säga förförståelsen. 
Dock förändras hela tiden tolkningsrepertoaren av empirin enligt den hermeneutiska cirkeln”. 
Med andra ord blir tolkningen annorlunda i takt med att den utförs, eftersom den påverkas av 
vad som framkommer i empirin. Det är således viktigt för oss som forskare att vara så 
medvetna som möjligt i vår tolkning. Både Langemar (2008, s. 96) och Alvesson och 
Sköldberg (2008, s. 20) talar om “tolkning av tolkning”. Det är ett begrepp som beskriver en 
forskares förmåga att reflektera över sin egen tolkning av ett fenomen, och just förförståelsen 
för fenomenet och hur detta påverkar analysen (Langemar, 2008). Alvesson och Sköldberg 
(2008, s. 20) beskriver det i sin tur som “något som sätter igång en kritisk självprövning av 
egna tolkningar (inklusive konstruerande) av empiriskt material”. Slutsatsen av detta blir att 
det är av stor vikt att vi i denna studie har en medvetenhet om att den förförståelse vi har för 
det studerade begreppet uppsägningar, har en inverkan på den analys av empiriska data som vi 
gör.  
 
Mer specifikt innebär tolkningen och kodningen av texten som sagt att citat plockas ut ur 
texterna, och sedan kodas till en viss innebörd. Med “koda till en innebörd” menas att vi 
utvinner en innebörd ur ett direktcitat, det vill säga tolkar den tillfrågades budskap i en 
mening. I detta arbete kommer detaljer i citat att vändas, vridas och förstoras upp i hög grad, 
för att kunna upptäcka mening. När vi sedan har tolkat innebörder i de respektive citat som vi 
har dragit ut ur våra texter, sker struktureringen. Struktureringen innebär att de innebörder 
som har identifierats delas in i kategorier efter vilken påverkan den har på individen. 
Kategorierna utgörs i denna studie av den påverkan som de tillfrågades erfarenheter av 
uppsägningar har på dem, i form av känslor och åsikter. Innebörderna av citaten översätts och 
kategoriseras enligt en parameter som i någon mån kan användas för att besvara studiens 
frågeställning. Vi försöker med andra ord att identifiera vad den tillfrågade i grund och botten 
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menar i det specifika citatet, sedan skapa kategorier av vilka känslor och åsikter som citaten 
uttrycker. Dessa kategorier av innebörder kan exempelvis utgöras av parametrar som 
“osäkerhet”, “irritation” eller “kommunikation”, beroende på vad den tillfrågade vill säga i 
citatet. Dessa kommer att i sin helhet presenteras i resultatavsnittet som följer. 
 
 
 

Citat	   Strukturering	  och	  kategorisering	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  efter	  innebörd	  

	  

Figur 1. Metod för strukturering och kategorisering 

	  
Efter det att struktureringen och kategoriseringen av citatens innebörder har skett, återstår den 
tredje och sista analysprocessen; komprimeringen. Den kommer i denna studie till uttryck 
genom att vi komprimerar citatens innebörder ytterligare, genom att slå ihop de kategorier 
som framkommit vid struktureringen. Detta innebär att den ursprungliga mängden citat, som 
kortats ner och delats in i ett antal kategorier, nu delas in i ytterligare ett antal kategorier, 
baserat på dess innebörd. Detta ger oss en indelning av den ursprungliga mängden citat, i ett 
antal övergripande kategorier.  
 
 
	  

Kategorier	   	   	   Komprimering	  till	  övergripande	  
	   	   	   	   	   teman	  
	  

Figur 2. Metod för komprimering och sammanslagning av kategorier 

4.2	  Analysens	  utförande	  
	  
I följande avsnitt kommer dataanalysens utförande att presenteras, tolkas, diskuteras och 
reflekteras. Det kommer att göras en återkoppling till den teori som denna uppsats har 
studerat. 
 
Det första steget i dataanalysen var att tolka de texter som har transkriberats ifrån de tre 
intervjuerna. Dessa intervjuer lästes igenom noggrant flera gånger, och ljudinspelningarna 
från intervjuerna lyssnades igenom parallellt. Detta för att åter kasta ljus på i texten eventuellt 
förbigångna företeelser. Efter att detta genomgåtts drogs citat ut ur texterna. Dessa citat 
studerades sedan noga och lästes även de flera gånger, för att på bästa sätt kunna tolka 
innebörderna i dem. Frågor mot citaten ställdes: Vad sägs? Varför sägs det? Hur sägs det? 
 
Dessa innebörder strukturerades sedan i ett antal kategorier: “irritation”, “acceptans för 
uppsägningar”, “trivsel”, “stämning”, “osäkerhet”, “irritation mot ledningen”, 
“kommunikation” och “maktlöshet”. Dessa kategorier konstruerades utifrån de innebörder 
som vi kunde extrahera ur citaten, och återspeglar det budskap som respektive tillfrågade ville 
förmedla. Det är här viktigt att påpeka, som vi även diskuterat tidigare, att dessa budskap är 
en produkt av hur vi tolkat vad den tillfrågade faktiskt säger, vilket innebär att de är föremål 
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för en tolkning. Vi kan alltså aldrig helt säkert säga att vår tolkning av vad en tillfrågad har 
sagt överensstämmer med den tillfrågades verklighet. Den åtgärd som främst kan sägas ha 
vidtagits för att motverka att en sådan motsättning uppstår är respondentvalideringen, som 
beskrivs i metodavsnittet. Där får den tillfrågade möjlighet att bekräfta eller förkasta att den 
tolkning som vi gjort överensstämmer med vad de menat.  
 
Kategorierna är konstruerade av oss själva och är utarbetade ifrån empirin, på så vis att de har 
konstruerats med utgångspunkt i innebörderna hos de citat som vi plockat ut. Det är däremot 
av stor vikt att upplysa läsaren om att konstruktionen av dessa kategorier också är en 
konsekvens av den förförståelse som vi tillskansat oss i det teoretiska ramverket. Detta 
innebär att det kan finnas likheter mellan de kategorier som vi beskriver nedan, och vad vi 
diskuterat i det teoretiska ramverket. 
 
För att förtydliga de kategorier som innebörderna delas in i, beskrivs nu kortfattat respektive 
kategori nedan: 
 

• Irritation innebär kortfattat att de tillfrågade i citaten förmedlar en irritation, eller 
frustration som de upplevde på arbetsplatsen, men även en åsikt att de kunde särskilja 
irritation hos kollegor. 
 

• Acceptans för uppsägningar innebär att de tillfrågade i citaten förmedlar en upplevd 
känsla att de uppsägningar som gjordes i någon mån var legitima, eller rättfärdigade. 
 

• Trivsel innebär att de tillfrågade i citaten förmedlar en upplevd känsla av att de 
uppskattar arbetsplatsen, och att arbeta där. 
 

• Stämning innebär, till skillnad från trivsel, att de tillfrågade i citaten förmedlar en 
upplevd känsla av att den sammantagna stämningen på arbetsplatsen var på ett visst 
sätt. Denna kategori beskriver mer uppfattningen av en social stämning än vad de 
tillfrågade upplever som individ. 
 

• Osäkerhet innebär att de tillfrågade förmedlar en upplevd känsla av vetskap om 
framtiden, befintlig eller obefintlig, men även en åsikt att de kunde särskilja en sådan 
vetskap hos kollegor. Det återspeglar den grad av vetskap som fanns om hur framtiden 
på arbetsplatsen skulle bli. 
 

• Irritation mot ledningen innebär att de tillfrågade i citaten förmedlar en upplevd 
irritation, eller frustration som specifikt var riktad mot ledningen och besluten som 
tagits. Kategorin återspeglar även en förmedlad åsikt av att de tillfrågade kunde 
särskilja en sådan irritation eller frustration hos kollegor. 
 

• Förtroende för ledningen innebär att de tillfrågade i citaten förmedlar en viss upplevd 
nivå av förtroende eller tillit till ledningen. Det återspeglar även en åsikt att de kunde 
särskilja en viss nivå av förtroende eller tillit till ledningen hos kollegor.  
 

• Kommunikation innebär att de tillfrågade i citaten förmedlar en viss upplevd nivå av 
kommunikation på arbetsplatsen. Det återspeglar upplevelsen av hur, till vilken grad 
och på vilket sätt information gavs under uppsägningarna. 
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• Maktlöshet innebär att de tillfrågade i citaten förmedlar en viss upplevd nivå av 
maktlöshet, och till vilken grad det går att påverka situationen man befinner sig i. 

 
 
Matrisen nedan illustrerar dataanalysen vid det första steget. 
 
C1. ”… man blev lite påverkad av att vissa blev så oroliga över att 
förlora jobbet, för det var typ det enda de pratade om.” 

Irritation 

C2. ”Det var ett anslag på anslagstavlorna på jobbet där det stod att 
några skulle få lämna för att vi hade för lite jobb att göra. Vi hade 
blivit varnade tidigare om att framtiden inte såg jätteljus ut och att vi 
i värsta fall skulle behöva säga upp några. Så det kom inte som en 
jätteöverraskning för man har märkt av att det började bli mindre att 
göra.” 

Acceptans	  för	  
uppsägningar 

C3. ”… samtidigt gick dagarna snabbare när man hade mer att 
göra. I början var det för mycket men efter ett tag när några fick 
komma tillbaka blev det bättre. För innan uppsägningarna fanns det 
inte så lika mycket att göra och då gick dagarna så långsamt.” 

Acceptans	  för	  
uppsägningar 

C4. “… i så fall var det väl att det kändes lite bättre att gå till jobbet 
efter uppsägningarna när det fanns lite mer att göra.” 

Acceptans	  för	  
uppsägningar 

 
 

Trivsel 

C5. ”… vissa tyckte att det var skitbra, att gå in och snacka skit och 
inte göra så mycket men jag tyckte det blev segt. Men det sa jag inte 
till nån för det kändes som om folk kunde bli sura att man tyckte det 
var bra med lite mer att göra.” 

Acceptans	  för	  
uppsägningar 

C6. ” ... det var mest stämningen som förändrades precis efter folk 
hade fått lämna sina jobb. Då var det ganska dålig stämning faktiskt 
men man försökte ju jobba på så att det inte skulle bli sämre och fler 
skulle få gå.” 

Stämning 

C7. ”Och den gången då satt ju jag jävligt tufft emellan, för då var 
jag fackombud. Fy fan vad skit jag fick då.” 

Stämning 

C8.”Den [stämningen] var riktigt dålig och det var mellan alla. Ja, 
det vart jävligt dålig stämning och det hängde ju med efteråt också” 

Stämning 

C9. ”Hur jag kunde gå med på det [att folk blev uppsagda], men jag 
kunde ju inte göra ett skit.” 

Stämning 

C10. ”På den arbetsplats där jag var fackombudsman fick jag ett 
erbjudande om att man skulle göra som IF Metall hade gjort, och att 
de anställda skulle gå ner med kanske 20 kr i timmen så slapp man 
avskeda några under en period när det var lite med jobb. Så jag tog 
ett möte med alla och frågade hur de kände över det, jag visste inte 

Stämning 
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om det gick att göra men tänkte jag kollar med gubbarna innan jag 
går till facket. Jag visste inte fall man fick göra så. Men jag frågade 
alla först hur de ställde sig till att man kanske kunde spara gubbar 
från att bli uppsagda. Vissa var ju positiva men vissa bara skrek: 
’nej aldrig! Aldrig i livet, nej fy fan’. Då började jag tänka, vad är 
det för kollegor man har.” 

C11. “Men det blev ju riktigt dålig stämning efteråt mellan 
gubbarna, på grund utav de som hade suttit och skrikit nej. Att veta 
att ens kollega inte ens kan tänka sig att gå ner 20 kr i timmen under 
ett halvår för jag folk ska slippa lämna företaget. Då förstod man ju 
vilka som var riktiga egoister när det verkligen gällde.” 

Stämning 

C12. ”Men vissa var väldigt oroliga, att de också skulle bli av med 
jobbet. Jag var inte så orolig. Eller, jag kände att det inte hade varit 
något större problem om jag hade blivit av med jobbet för jag tror 
att jag hade kunnat få ett nytt jobb. ” 

Osäkerhet 

C13. ”Det var mest de äldre som snackade om att det skulle vara en 
katastrof för de trodde att det skulle vara svårt att få jobb.” 

Osäkerhet 

C14. ”Man umgås ju ändå med människorna ofta så det är ju tråkigt 
när de inte är kvar, fast samtidigt var det ju några som man inte 
gillade jättemycket så de saknade man inte.” 

Trivsel 

C15. “Det är ju olika från person till person men ofta, de som vart 
kvar, de lunkade på.” 

Trivsel 

C16. ”Dock kändes det som att de sa upp för många för efter det 
blev det tvärtom istället. Att vi blev för få som hade väldigt mycket 
att göra och då hann vi inte med allt som vi skulle. Så då fick ju 
några komma tillbaka.” 

Irritation	  mot	  
ledningen 

C17. ”För oss blev det som om vi blev tajtare, eller det var mest de 
som vara sura över att det hade skett uppsägningar. De körde lite 
det här: vi mot dem, cheferna alltså. Det var mest sämre stämning 
till cheferna men det var nog ingen som sa något till dem. Vissa gick 
mest och klagade.” 

Irritation	  mot	  
ledningen 

C18. ”Vissa tyckte att det var väldigt tråkigt och andra var arga på 
cheferna. Jag ville inte att det skulle påverka mig, så jag försökte att 
inte vara med och snacka om det men det var många som gjorde 
det.” 

Irritation	  mot	  
ledningen 

C19. ”… jag sa det till facket också, både direkt och när vi satt på 
möten med facket och min chef, att det är ingen arbetsbrist.  Han 
ville ju bli av med folk under jul och så… Det var en tuff period.” 

Irritation	  mot	  
ledningen 

C20. ”Men det har ju alltid varit så att alla gånger de har sagt upp 
folk, nu det här spelar ju lite roll på hur många man är men om man 
säger att hade man sagt upp 5 stycken så hade det räckt, men då har 

Irritation	  mot	  
ledningen 
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de sagt upp 10.” 

C21. ”Det är tufft för då får ju vi som blir kvar mer att göra också, 
arbetsbördan för oss ökar ju. Och då blir det ju sämre för oss, men 
det handlar ju om pengar.” 

Irritation	  mot	  
ledningen 

C22. ”Det var ju många inklusive mig som tappa förtroendet för 
honom och företaget.” 

Förtroende	  för	  
ledningen 

C23. ”… vi fick hem ett brev från VD:n på företaget där han 
förklara varför det skett uppsägningar och att vi kommer att klara 
detta och om det var några frågor så var det bara att kontakta någon 
överordnad. Det var bra tyckte jag, ja det kommer jag ihåg, att det 
kändes ändå lite som om de brydde sig.” 

Kommunikation 

C24. ”Det hade ju varit schysst om man hade fått lite mer 
information känner jag. Det var liksom snacket som gjorde att man 
fick reda på saker och man visste ju inte vad som var sant och inte. 
Det vi fick reda på av företaget hade vi redan hört om från folk.” 

Kommunikation 

C25. ”... jag fick höra av en kollega att det var några som hade 
pratat med sin närmaste chef där de fått reda på att de skulle bli 
uppsagda. Några dagar senare fick vi ett officiellt meddelande att 
det var några som skulle behöva lämna organisationen och att dessa 
hade blivit meddelade.” 

Kommunikation 

C26. “Chefen kom upp i lunchrummet och meddelade att det är på 
gång. Att de kommer att kontakta facket och förhandla, det är ju så 
det ska gå till, den vägen.” 

Kommunikation 

C27. “Och det är ju arbetsgivaren som bestämmer, det behöver ju 
inte vara arbetsbrist, men säger han att det är arbetsbrist så är det 
arbetsbrist.” 

Maktlöshet 

 
Figur 3. Citat med kategoriserade innebörder 
 
 
Det andra steget i dataanalysen utgjordes av komprimeringen av kategorierna som 
konstruerats enligt modellen ovan. Kategorierna slogs ihop och sammanfattades, beroende på 
vilka innebörder de respektive kategorierna innehåller, i fyra ytterligare övergripande teman: 
“moral”, “inställning till ledningen”, “upplevd rättvisa” och “osäkerhet”. Dessa fyra teman 
innehåller således de citat som kan relateras till respektive tema. Det innebär att vi i 
exempelvis temat “upplevd rättvisa” har citat där innebörden i någon mån berör de 
tillfrågades upplevelse av hur rättvis eller rättfärdigad en uppsägningsprocess har varit. 
Matrisen som följer nedan illustrerar vilka kategorier som vi har delat in i vilket övergripande 
tema, samt vilka citat som vi har härlett till respektive tema. 
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De citat som återfinns under temat upplevd rättvisa, tyder på att dessa känslor och åsikter kan 
medföra att individen inte nämnvärt reagerar negativt på uppsägningarna. Även om individen 
skulle reagera negativt, visar våra fynd att denne har en större förståelse för att uppsägningar 
har skett eftersom de anser att uppsägningarna är rättfärdigade. Detta kan återkopplas till vad 
Appelbaum et al. (1997), Brockner (1992), Campbell-Jamison, Worrall och Cooper (2001), 
Kets de Vries och Balazs (1997) menar; att effekterna som uppsägning av personal har på 
individen är avhängig av hur rättvis individen anser att uppsägningen är, och hur den gick till. 
Med andra ord kan detta påstående sägas överensstämma med vad vi finner i vår studie. I vår 
studie påvisas dessutom att upplevd rättvisa faktiskt kan medföra en positiv effekt på 
individen, och resultera i ökad arbetsglädje:  

“… i så fall var det väl att det kändes lite bättre att gå till jobbet efter 
uppsägningarna när det fanns lite mer att göra.” 

 
Vi fann även att den upplevda rättvisan är avhängig av organisationens förmåga att 
kommunicera information om uppsägningarna till de anställda, men främst då detta 
kombineras med att uppsägningarna anses rättfärdigade av individen: 
 

”Det var ett anslag på anslagstavlorna på jobbet där det stod att några skulle 
få lämna för att vi hade för lite jobb att göra. Vi hade blivit varnade tidigare 
om att framtiden inte såg jätteljus ut och att vi i värsta fall skulle behöva säga 
upp några. Så det kom inte som en jätteöverraskning för man har märkt av att 
det började bli mindre att göra.” 

 
Bara för att en organisation kommunicerar information till den anställde, innebär det med 
andra ord inte att denne per automatik upplever att uppsägningarna gått rättvist till. Upplever 
den anställde däremot att uppsägningarna är rättfärdigade, kan alltså god kommunikation 
utgöra en viktig del i att antingen förmildra eventuellt negativa konsekvenser hos den 
anställde, eller till och med vända konsekvenserna till positiva effekter, som det första av de 
två citaten ovan anger. Just detta kan även kopplas till Brockners resonemang (1992), som på 
den punkten skiljer sig från övrig tidigare forskning vi studerat. Brockner (1992) menar, som 
vi nämnt i det teoretiska ramverket, att uppsägning av personal faktiskt kan medföra positiva 
effekter på överlevarna. 
 
Om vi fortsättningsvis riktar blicken vidare i analysen, mot de citat som återfinns under temat 
moral, kan även där presenteras fynd från studien. Det framgick att stämningen mellan 
anställda kan försämras kraftigt:  
 

”Den [stämningen] var riktigt dålig och det var mellan alla. Ja, det vart jävligt 
dålig stämning och det hängde ju med efteråt också” 

 
Detta kan med andra ord innebära att stämningen, och vidare moralen, på en hel arbetsplats 
kan förändras drastiskt till det sämre, vid uppsägning av personal. Av citatet ovan framgår 
exempelvis att det inte var fråga om att anställda endast var nedstämda, utan att det snarare 
fanns en risk för att konflikter mellan kollegor skulle blossa upp. Moralen, som till viss del 
kan anses avhängigt av stämningen på arbetsplatsen, har diskuterats till stor del i den tidigare 
forskning som vi studerat. Appelbaum et al. (1997), Cascio (1993), Campbell-Jamison, 
Worrall och Cooper (2001), Kets de Vries och Balazs (1997) och Kinnie, Hutchinson och 
Purcell (1998) har alla belyst att sänkning av moralen är en vanlig konsekvens av 
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uppsägningar, vilket innebär att den tidigare forskningen sammanfaller med vad vi funnit. 
Dock skiljer sig tidigare studier från våra fynd när det kommer till påverkan på motivation, 
där vi fann tecken på att motivationen kan öka vid uppsägningar. I det fallet ansåg individen 
att uppsägningarna krävdes, eftersom det helt enkelt fanns för lite att göra på arbetsplatsen. 
Detta motsägs av vad ett flertal författare funnit tidigare, att uppsägningar har en negativ 
påverkan på motivationen (Appelbaum et al., 1997; Cascio, 1993; Kets de Vries & Balazs, 
1997; Kinnie, Hutchinson & Purcell, 1998).  
 
Det tredje övergripande temat som vi konstruerat är inställning mot ledningen. På detta 
område framstod empirin som entydigt negativ. Det framkom en stark tendens att de 
anställda, både baserat på de tillfrågades egna upplevda känslor men även deras uppfattning 
om kollegornas reaktioner, blev irriterade på ledningen och förlorade förtroendet: 
 

”För oss blev det som om vi blev tajtare, eller det var mest de som vara sura 
över att det hade skett uppsägningar. De körde lite det här: vi mot dem, 
cheferna alltså. Det var mest sämre stämning mot cheferna men det var nog 
ingen som sa något till dem. Vissa gick mest och klagade.” 
 

Vi anser att vad vi funnit i vår studie endast till viss del kan stödjas av den tidigare 
forskningen som vi studerat. Där tas förlorad tillit till ledningen ofta upp som en konsekvens 
av uppsägningar. Campbell-Jamison, Worrall och Cooper (2001) konstaterar just detta, och 
beskriver att anställda upplevde att “organisationen inte längre är vad den varit” (2001, s. 48), 
vilket kan tolkas som att anställda just förlorar förtroendet till ledningen och organisationen i 
sin helhet. Kets de Vries och Balazs (1997) går vidare till och med så långt att de konstaterar 
att lojalitet och hängivenhet, vilket i viss mån kan likställas med tillit, försvann helt och hållet 
hos de anställda. Vi anser att det vi funnit angående inställning till ledningen snarare tyder 
mer på en frustration och irritation mot denna. Jämförelsevis kan det diskuteras om förlorad 
tillit och hängivenhet inte är konsekvenser som till större del är beroende av känslor som 
besvikelse och uppgivenhet. På det sättet upplever vi att de senare är känsloreaktioner som är 
starkare, och kanske beror på att förtroendet mellan anställd och ledning var större innan 
“sveket”.  
 
Detta resonemang kan föras vidare och likställas med diskussionen kring det psykologiska 
kontraktet, som beskrivs i det teoretiska ramverket. Kets de Vries och Balazs (1997) samt 
Campbell-Jamison, Worrall och Cooper (2001) menar att brytandet av det psykologiska 
kontraktet innebär en förlorad tillit till ledningen, eftersom den anställde upplever att 
ledningen har begått ett slags övergrepp och att denne känner sig sviken. Detta sammanfaller 
till viss del med de fynd som vi gjort angående tillit:  
 

”Det var ju många inklusive mig som tappade förtroendet för honom och 
företaget.” 

 
Samtidigt finns det tendenser som tyder på att det kan finnas skillnader mellan den förlorade 
tillit som vi funnit i vår studie, jämfört med den som den tidigare forskningen vi studerat 
funnit. I vår studie uppstår känslan av att anställda haft uppfattningen att ledningen helt enkelt 
inte är kompetent och utför sitt jobb felaktigt: 
 

”Men det har ju alltid varit så att alla gånger de har sagt upp folk, nu det här 
spelar ju lite roll på hur många man är men om man säger att hade man sagt 
upp 5 stycken så hade det räckt, men då har de sagt upp 10.” 
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I de fall som Kets de Vries (1997) och Campbell-Jamison, Worrall och Cooper (2001) 
diskuterar, framställs fallen av förlorad tillit mer som att de anställda uppfattar situationen 
som ett personligt svek, vilket utgör en skillnad mellan våra fynd och tidigare forskning. I 
citatet ovan kan vi även finna en återkoppling till vad vi nämnde att Kets de Vries och Balazs 
(1997) talat om vid uppsägningar under de tidiga åren av downsizing; att organisationer 
vanligen kunde försöka förhandla fram förmånliga avtal med äldre anställda, för att försöka 
göra uppsägningen effektivare och få med så många som möjligt. Det motsäger även till viss 
del vad vi tidigare resonerat kring, gällande att downsizing och uppsägningar sannolikt har 
utvecklats sedan 80- och 90-talen och nu utförs på andra sätt. 
 
Det fjärde och sista temat som återspeglar vilka de huvudsakliga fynden i studien är, är 
osäkerhet. I vår studie fann vi, liksom tidigare forskning som vi studerat, att osäkerhet vid 
uppsägningar i mycket stor grad är avhängigt av dålig kommunikation: 
 

”Det hade ju varit schysst om man hade fått lite mer information känner jag. 
Det var liksom snacket som gjorde att man fick reda på saker och man visste ju 
inte vad som var sant och inte. Det vi fick reda på av företaget hade vi redan 
hört om från folk.” 

 
Som citatet ovan avslöjar fanns det i det här fallet ett ryktesbaserat informationsflöde. Detta är 
knappast optimalt i en organisation som befinner sig i en uppsägningsprocess eftersom det 
sannolikt kan uppstå felaktiga rykten, som i sin tur kan riskera att skapa osäkerhet i onödan. 
Denna osäkerhet konstateras av exempelvis Appelbaum et al. (1997) vara den största orsaken 
till försämrad moral och sänkt motivation hos anställda vid uppsägningar, och att osäkerheten 
i sig beror just på att de är dåligt informerade. 
 
Ytterligare en aspekt av osäkerhet som vi finner i studien, har sin utgångspunkt i att de 
negativa konsekvenserna av osäkerhet beror av den berörda individens upplevda möjlighet att 
skaffa ett nytt jobb: 
 

”Men vissa var väldigt oroliga, att de också skulle bli av med jobbet. Jag var 
inte så orolig. Eller, jag kände att det inte hade varit något större problem om 
jag hade blivit av med jobbet för jag tror att jag hade kunnat få ett nytt jobb.” 

 
Citatet ovan avslöjar att den tillfrågade själv inte upplevde osäkerhet, men att denne upplevde 
att det fanns en osäkerhet hos kollegor. Samma sak återkommer: 
 

”Det var mest de äldre som snackade om att det skulle vara en katastrof för de 
trodde att det skulle vara svårt att få jobb.” 

 
Detta sammanfaller med Brockners (1992) syn på osäkerhet, där han konstaterar att den 
grundläggande anledningen till osäkerhet är den upplevda möjligheten att få jobb. Det innebär 
med andra ord att en anställd som anser sig ha en god möjlighet att skaffa ett annat jobb, inte 
påverkas i samma negativa utsträckning som en individ som inte upplever sig ha samma 
möjligheter. 
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5.	  Slutsatser	  
I följande avsnitt presenteras de slutsatser som vi kan utläsa av analysen av den insamlade 
empirin. En återkoppling kommer att göras till forskningsfrågan, i syfte att utreda huruvida 
denna kan besvaras med hjälp av vad som framkommit i analysen. 
 
 
 

Hur påverkas överlevare av uppsägningar? 
 
Denna studies syfte har varit att bidra med ny kunskap om uppsägningars effekter på 
individen och bakomliggande faktorer till dessa effekter. Detta har gjorts genom att skapa 
förståelse kring hur downsizing, i form av uppsägningar, påverkar överlevarna. Vi har i denna 
studie samlat utsagor från personer som har varit med om uppsägningar av personal på sin 
arbetsplats. Vidare har citat dragits ut ur dessa utsagor, och tolkats till innebörder som delades 
in i kategorier, som sedan låg till grund för konstruktionen av fyra övergripande teman. Två 
av dessa övergripande teman utgörs av hur uppsägningars påverkan på överlevare kommer till 
uttryck: 
 

• Moral 
• Inställning till ledningen 

 
Den första, som är moral, innehåller tre kategorier av innebörder. Dessa är stämning, trivsel 
och irritation. Studien finner att dessa tre i olika grad kan utgöra en påverkan på överlevare 
vid uppsägningar. Trivsel, vilket innebär hur individen känner gentemot sin arbetsplats, och 
irritation, som innebär att individen upplever ilska och frustration i allmänhet, är två känslor 
som studien fann att individen upplever i samband med uppsägningar. Stämningen innebär en 
känsla som omfattar arbetsplatsen i stort, i en social kontext, snarare än en känsla hos bara 
den tillfrågade individen. Det är med andra ord mer en uppfattning om hur atmosfären mellan 
samtliga anställda känns. I det avseendet fann vi att den sammantagna stämningen försämras 
kraftigt, i samband med uppsägningar.  
 
Den andra, inställning till ledningen, innefattar två kategorier av innebörder. Dessa är 
irritation mot ledningen och förtroende mot ledningen. Studien finner att individer vid 
uppsägningar upplever främst irritation och ilska mot ledningen, men även försämrat eller helt 
och hållet förlorat förtroende för denna.  
 
De två återstående övergripande teman utgörs av bakomliggande faktorer till den påverkan 
som uppsägningar har på överlevare: 
 

• Upplevd rättvisa 
• Osäkerhet 

 
Den första av dessa, upplevd rättvisa, innefattar två kategorier av innebörder. Dessa är 
acceptans för uppsägningar och kommunikation. Studien finner att dessa två delvis ligger till 
grund för den funna påverkan på överlevare vid uppsägningar, sänkt moral och förändrad 
inställning till ledningen. Det framkommer tendenser till att acceptans för uppsägningar och 
kommunikation har effekter på individens inställning till ledningen. Upplever individen att 
uppsägningarna varit rättfärdigade och gått till på ett riktigt sätt samt kommunicerats effektivt 
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av ledningen, kan detta leda till att de negativa känslorna gentemot ledningen som vi nyss 
beskrev förmildras.  
 
Det andra övergripande temat, osäkerhet, innefattar också två kategorier av innebörder. Dessa 
är osäkerhet och kommunikation. Med andra ord utgör osäkerhet både en kategori av 
innebörd, och ett övergripande tema, men där temat även innefattar kommunikation. Studien 
finner tendenser till att osäkerheten som uppstår vid uppsägningar, i hög grad är avhängig av 
ledningens förmåga att kommunicera. 
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6.	  Diskussion	  
I detta avslutande avsnitt kommer vi att diskutera och ta upp fynd som uppkommit, men som 
inte har en direkt koppling till studiens frågeställning och syfte.  
 
 
Vi anser att uppsägningars påverkan på överlevare sannolikt till stor del är beroende av den 
enskilda individen. Detta framstod som tydligt när vi jämförde de tre intervjuerna och dess 
separata innebörder. För att jämföra de tre intervjuerna konstruerades en tabell (se bilaga 3). 
Där visade det sig att nivån på reaktionerna varierade mycket mellan de olika 
intervjupersonerna. Det kan således innebära att den påverkan som uppsägningar har på 
överlevare kan skilja sig väldigt mycket beroende på den enskilde individen. Vi menar att det 
är av stor vikt att en sådan insikt ges hänsyn i det vidare studiet av uppsägningars påverkan på 
överlevare. Vi anser att framtida forskning som ämnar behandla just detta i detalj, kan dra 
nytta av att utföra studier på individer som arbetar inom samma organisation. På det viset kan 
de skillnader som uppstår som en konsekvens av den enskilde individen tydliggöras 
ytterligare.  
 
I analysen framkom det att stämningen på arbetsplatsen kan påverkas mycket negativt vid 
uppsägningar. Vi fann även indikationer (se citat 10 i figur 3) på att reaktionerna kan bli så 
kraftiga att relationer mellan anställda skadas. Vi anser att detta skulle kunna utgöra ett 
intressant forskningsämne, där studiet ges ett längre tidsperspektiv i syfte att mäta vilken 
påverkan uppsägningar har på långsiktiga relationer mellan individer.  

Slutligen vi vill framföra en praktisk rekommendation. I ljuset av det vi presenterat i 
slutsatsavsnittet, kan vi konstatera att kommunikation spelar en mycket väsentlig roll vid 
uppsägningar. Vi har, liksom tidigare forskning, funnit att god kommunikation kan förmildra 
vissa negativa konsekvenser vid uppsägningar av personal, och i de fall då individen anser att 
uppsägningen är rättfärdigad till och med medföra positiva effekter. Vi har denna uppsats 
igenom utgått ifrån ett perspektiv där individen i en organisation sätts i fokus. Således tror vi 
även, givet att företag och organisationer i framtiden fortsätter att befatta sig med 
uppsägningar i samma utsträckning som idag, att effektiv och tydlig kommunikation är en 
grundsten i arbetet mot att förmildra de negativa konsekvenserna av uppsägningar. 
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8.	  Bilagor 

8.1	  Bilaga	  1	  

8.1.1	  Intervjuguide	  
 
Ålder, namn? (får vara anonym om så önskas)  

Förklaring görs av vad studien har för syfte och vilket perspektiv som uppsatsen kommer att 
ha.  

Har du varit med om downsizing/varsel? (inledande fråga) 

- När var detta? (uppföljningsfråga) 
- Hur gick det till? (uppföljningsfråga) 
- Vad hade du för roll? (uppföljningsfråga) 

 

Förändrades något på jobbet under och efter downsizing/varsel? (direkt fråga) 

- Hur artade det sig? (uppföljningsfråga) 
- Påverkade det din trivsel på arbetsplatsen? (direkt fråga) 
- Hur upplevde du den här perioden på arbetet? (indirekt fråga) 

 

Förändrades din vilja att gå till arbetet under denna period? (direkt fråga) 

Hur såg relationen ut mellan arbetskamraterna under denna period? 

- Hur gick snacket? 
 
Vilken var ledningens roll i det hela? (indirekt fråga) 

- Hur var din syn på detta? (indirekt fråga) 
- Förändrade detta din syn på ledningen?  

 
De som fick lämna, hur reagerade de? 

Du som blev kvar i organisationen, hur påverkad blev du av att några av dina medarbetare 
fick sluta? 
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8.2	  Bilaga	  2	  

8.2.1	  Intervju	  1	  
Den intervjuade personen heter Peter och är 42 år gammal. Han har varit med om flera 
uppsägningar på olika företag. Först förklarar intervjuledaren vad uppsatsen handlar om och 
vad intervjun kommer att behandla. Det klargörs för respondenten att det är han som styr vad 
han vill prata om och om det är något som denne inte är bekväm med så är det bara att 
meddela detta.  

 

- Har du varit med om en downsizing?  

- Ja ja, jag har varit med om flera stycken.  

- Okej, hur gick dessa till? 

- De gånger jag har varit med om det så har det aldrig varit på något stort företag, så då blir 
man ju inte varslad utan då blir man uppsagd, jag har ju blivit uppsagd jag också. Ett par 
gånger, men det är bara en gång som jag har fått gått hem. Chefen kom upp i lunchrummet 
och meddelade att det är på gång. Att de kommer att kontakta facket och förhandla, det är ju 
så det ska gå till, den vägen. Om arbetsbrist. Och det är ju arbetsgivaren som bestämmer, det 
behöver ju inte vara arbetsbrist, men säger han att det är arbetsbrist så är det arbetsbrist.  

- Ja, det är ju svårt att motbevisa. 

- Ja precis. Jag vet i alla fall en gång som jag har varit med när jag ansåg att det var ingen 
arbetsbrist, och då hade vi en konflikt.  

- Okej, hur gick det? 

- Folk fick ju gå hem men de fick börja knappt därefter, vissa fick vara hemma 14 dagar sen 
fick de ta tillbaka dem för det fanns ju massor att göra.  Och facket kunde inte göra ett skit åt 
det, chefen sa att det var arbetsbrist och då finns det inget att göra.  Så är det. Och den gången 
då satt ju jag jävligt tufft emellan, för då var jag fackombud. Fy fan vad skit jag fick då.  

- Hur var stämningen då på arbetsplatsen? 

- Den var riktigt dålig och det var mellan alla. Ja, det vart jävligt dålig stämning och det 
hängde ju med efteråt också. Jag fick ju skit många gånger för det. Hur jag kunde gå med på 
det, men jag kunde ju inte göra ett skit. Och jag sa det till facket också, både direkt och när vi 
satt på möten med facket och min chef, att det är ingen arbetsbrist.  Han ville ju bli av med 
folk under jul och så… Det var en tuff period.  

- Förändrades relationen till chefen efter det? 

- Ja, det gjorde det. Det var ju många inklusive mig som tappa förtroendet för honom och 
företaget. Men eftersom det var ett sånt jobb som det var så… Vissa sa ju att de aldrig skulle 
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sätta sin fot på den arbetsplatsen igen. Men sen när han ringde då kom de tillbaka i alla fall för 
de hade inte fått något annat jobb emellan, och just i det läget sa de ju en sak men sen när det 
väl gällde så kom de tillbaka ändå. Att stämpla och få ut typ hälften av lönen är ju inte så kul 
så då fick de krypa till korset och komma tillbaka i alla fall.  

- Tufft.  

- Ja men det andra, i början då var det liksom inget snack. Men det har ju alltid varit så att alla 
gånger de har sagt upp folk, nu det här spelar ju lite roll på hur många man är men om man 
säger att hade man sagt upp 5 stycken så hade det räckt, men då har de sagt upp 10. Och de 
som har kortast uppsägningstid får ju gå hem och, sen såna som jag, jag har ju varit uppsagd 
ett par gånger och har inte behövt gå hem. Så de tar ju i lite.  

 

- Hur känns det?  

- Det är tufft för då får ju vi som blir kvar mer att göra också, arbetsbördan för oss ökar ju. 
Och då blir det ju sämre för oss, men det handlar ju om pengar.  

- Om vi ska prata lite om trivseln och arbetsglädje, påverkades de av 
downsizingprocesserna? 

- Ja det gjorde det, det är ju också lite så där. Det är ju olika från person till person men ofta 
de som vart kvar de lunkade på.  Men de som vart uppsagda, vissa vart ju heltokiga. De 
jobbade så att de blev blåa i ansiktet. Sen vet inte jag om det var för att visa att om man skulle 
få komma tillbaka och såna där grejer.  Vissa, de sket i allt. Så det är ju väldigt individuellt. 
Jag har ju varit med om en nedläggning av hela företaget. När jag jobbade i Norge, men det 
var helt skumt på vissa. De jobbade på som vanligt, vi visste ju att vi skulle läggas ner, pang, 
borta. Det spelade ingen roll vad som gjordes men de fattade inte att de skulle lägga ner. 
Vissa, de sökte jobb, alltså vi fick ju söka jobb hur mycket vi ville och vara lediga och så. 
Men andra de sökte inte ens jobb, gjorde ingenting, de jobbade på och sa, det ordnar sig nog. 
Men nej, den här gången gör det inte det. Där hade vi också en sån där konflikt när det gällde 
nedläggningen.  Chefen, eftersom vi blev outsourcade, chefen han skulle starta om, och då 
skulle han ta med sig anställda, men det är ju ett övertagande. Då sa ju facket att då skulle han 
ta med sig personalen uppifrån på listan och neråt. Men han vägrade och han påstod att det 
inte var något övertagande. Jag gick ju på vad facket sa till mig, att det var ett övertagande. 
Anställer han inte de uppifrån så kommer ni få skadestånd. Jag sa åt honom att det var ett 
övertagande och det var möten nere på facket där han hade med sig folk från byggindustrin 
och de hävdade att det inte var ett övertagande, och han vägrade ta folk från listan. Han 
vägrade, han hade bytt namn och organisationsnummer men det spelade ingen roll, det var 
ändå ett övertagande. Samma grejer, samma bransch, så det är ett övertagande. Han skulle 
driva det till domstol, jag hade ju fixat annat jobb.  

- Men de gånger då det har skett avskedningar har det alltid varit LAS* som gällt? 
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- Ja, så har det varit och det har inte varit några problem med det. Men det var en gång, den 
chefen han hade delat upp oss på olika listor som olika driftenheter. Så när det blev 
uppsägningar, då gick de efter listan men de valde från vilken lista. Och jag som inte hade 
jobbat där så länge var på en egen lista för jag höll ju på med plattformar och mig ville han 
inte bli av med, men det var tydligen helt okej att göra så. Men det var ju skönt för mig, men 
det kändes lite konstigt för det var ingen som visste om det, att han hade gjort på det viset. 
Där vände det så de som fick lämna de fick ju komma tillbaka ganska snart då det rullade 
börja på igen och det kom in mycket jobb.  

- På den arbetsplats där jag var fackombudsman fick jag ett erbjudande om att man skulle 
göra som IF Metall hade gjort, och att de anställda skulle gå ner med kanske 20 kr i timmen så 
slapp man avskeda några under en period när det var lite med jobb. Så jag tog ett möte med 
alla och frågade hur de kände över det, jag visste inte om det gick att göra men tänkte jag 
kollar med gubbarna innan jag går till facket. Jag visste inte fall man fick göra så. Men jag 
frågade alla först hur de ställde sig till att man kanske kunde spara gubbar från att bli 
uppsagda. Vissa var ju positiva men vissa bara skrek: ’nej aldrig! Aldrig i livet, nej fy fan’. 
Då började jag tänka, vad är det för kollegor man har. Och chefen vart riktigt arg på 
reaktionen. Sen pratade jag med facket, och det hade inte gått för det hade inte de i något 
avtal. Så jag sa det till chefen, att det funkade inte och han sa, okej då vet jag det.  Men det 
blev ju riktigt dålig stämning efteråt mellan gubbarna på grund utav de som hade suttit och 
skrikit nej. Att veta att ens kollega inte ens kan tänka sig att gå ner 20 kr i timmen under ett 
halvår för jag folk ska slippa lämna företaget. Då förstod man ju vilka som var riktiga egoister 
när det verkligen gällde.  6 stycken fick ju lämna under en period, de fick komma tillbaka 
efter tag men under den perioden var det ju riktigt mycket för oss andra. Facket kan ju inte 
göra någonting, är det arbetsbrist så är det så.  

 

	  
	  

	  

* Lag om anställningsskydd 

8.2.2	  Intervju	  2	  
Den intervjuade personen är 23 år gammal och heter Mathias, han jobbar för tillfället kvar på 
den arbetsplats där denne har varit med om en nedskärning, där personal sades upp. På grund 
av detta vill intervjupersonen att företaget denne jobbar på ska hållas anonym då denne 
känner att det är lättare att vara helt öppen och ärlig utan att behöva oroa sig över att det på 
något sätt ska drabba honom negativt, att han varit med i denna undersökning.  

 

- Har du varit med om någon downsizing, vilket i det här sammanhanget syftar på 
uppsägningar? 
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- Ja, det var för nåt år sedan på den arbetsplats där jag jobbar nu.  

- Okej, kan du utveckla hur det gick till? 

- Ja, eller det hände inte så mycket, jag fick höra av en kollega att det var några som hade 
pratat med sin närmaste chef där de fått reda på att de skulle bli uppsagda. Några dagar senare 
fick vi ett officiellt meddelande att det var några som skulle behöva lämna organisationen och 
att dessa hade blivit meddelade.  

- Vad hade du för roll? 

- Jag försökte hålla mig utanför faktiskt, det börjades snacka en del i lunchrummet och så men 
jag försökte att inte tänka på det. Jag jobbade inte riktigt med samma sak som de som hade 
blivit uppsagda jobbade med så just den här gången var man väl kanske inte i riskzonen, men 
eftersom de hade mindre att göra gjorde ju en lite orolig att det skulle drabba oss också. 
Eftersom vi jobbar med samma produkter men gör olika saker.  

- Förändrades något på jobbet under och efter uppsägningarna?  

- Nej, det skulle jag inte säga att det gjorde, inte för mig i alla fall. Eftersom jag inte brukade 
komma i kontakt med de personerna förutom i lunch- och fikarummet.  

- Påverkade det din trivsel på jobbet? 

- När jag jobbar så jobbar jag själv, alla jobbar individuellt så just när jag jobbar så förändrade 
det inget, kanske i början att man funderade lite på om fler skulle få sluta. Men det var en av 
de som fick sluta som jag snackade en del med på rasten, som jag tyckte var lite tråkigt att han 
fick sluta, men oftast var vi många som snackade på lunchen så det blev inte jättestor skillnad.  

- Förändrades din vilja att gå till jobbet? 

- Nej, det tycker jag inte. Eftersom alla jobbar själva så påverkade det inte så mycket. Det 
kanske skulle vara skillnad om man jobbade tillsammans med någon varje dag som fick sluta.  

- Hur såg relationen ut mellan arbetskamraterna? 

- Vissa tyckte att det var väldigt tråkigt och andra var arga på cheferna. Jag ville inte att det 
skulle påverka mig, så jag försökte att inte vara med och snacka om det men det var många 
som gjorde det.  

- Hur var ledningens roll i det hela? 

- Alltså, jag hade inte någon kontakt med någon chef eller så. 

- Hur var din syn på detta? 

- Det hade ju varit schysst om man hade fått lite mer information känner jag. Förutom att vi 
fick reda på att några skulle bli uppsagda så fick vi ingen direkt information. Det var liksom 
snacket som gjorde att man fick reda på saker och man visste ju inte vad som var sant och 
inte. Det vi fick reda på av företaget hade vi redan hört om från folk.  
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- Förändrade detta din syn på ledningen? 

- Nä, alltså jag har inte haft något direkt förtroende för mina chefer. Det känns inte som de 
bryr sig så det blev inte någon direkt förändring.  

- De som fick lämna, hur reagerade de? 

- Vad jag vet så tyckte de att de var tråkigt. Men de flesta var ganska unga så vissa sa att de 
skulle börja plugga istället om de inte fick något annat jobb. Annars vet jag inte så mycket om 
hur de reagerade. 
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8.2.3	  Intervju	  3	  
Den intervjuade personen heter Robert och är 29 år gammal. Precis som intervjuperson 2 
jobbar han kvar på det aktuella företaget fortfarande. Detta innebär att denne vill att 
arbetsgivaren och organisationen ska vara anonyma på grund utav oron för att det ska kunna 
drabba honom negativt på något sätt om det framkom för dennes arbetsgivare att han varit 
delaktig i denna undersökning.  

	  

- Har du varit med om en downsizing, att företaget gör nedskärningar i form av att säga 
upp folk? 

- Ja det har jag, det var för några år sedan på det företag som jag jobbar på nu. Det var några 
som fick lämna för att vi hade tydligen inte så mycket att göra. Några veckor eller något sånt 
fick några komma tillbaka när det blev mer att göra igen.  

- Hur gick uppsägningarna till? 

- Det var ett anslag på anslagstavlorna på jobbet där det stod att några skulle få lämna för att 
vi hade för lite jobb att göra. Vi hade blivit varnade tidigare om att framtiden inte såg jätteljus 
ut och att vi i värsta fall skulle behöva säga upp några. Så det kom inte som en 
jätteöverraskning för man har märkt av att det började bli mindre att göra. Dock kändes det 
som att de sa upp för många för efter det blev det tvärtom istället. Att vi blev för få som hade 
väldigt mycket att göra och då hann vi inte med allt som vi skulle. Så då fick ju några komma 
tillbaka.  

- Fick ni någon mer information från ledningen angående uppsägningarna? 

- Ja, vi fick hem ett brev från VD:n på företaget där han förklara varför det skett uppsägningar 
och att vi kommer att klara detta och om det var några frågor så var det bara att kontakta 
någon överordnad. Det var bra tyckte jag, ja det kommer jag ihåg, att det kändes ändå lite som 
om de brydde sig. Även om förklaringen inte var så beskrivande och det kanske hade varit 
bättre om man haft något möte istället för ett brev. För jag vet att vissa inte läste brevet och 
sen klagade de.  

- Vad hade du för roll? 

- Jag hade någon ingen roll alls om man nu kan säga så. Jag var inte inblandad i några beslut 
och så.  

- Upplevde du att något förändrades på jobbet under och efter uppsägningarna? 

- Ja, eller, det var mest stämningen som förändrades precis efter folk hade fått lämna sina 
jobb. Då var det ganska dålig stämning faktiskt men man försökte ju jobba på så att det inte 
skulle bli sämre och fler skulle få gå. Men vissa var väldigt oroliga, att de också skulle bli av 
med jobbet. Jag var inte så orolig. Eller, jag kände att det inte hade varit något större problem 
om jag hade blivit av med jobbet för jag tror att jag hade kunnat få ett nytt jobb. Det var mest 
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de äldre som snackade om att det skulle vara en katastrof för de trodde att de skulle vara svårt 
att få jobb, och att de hade familj och sånt.  

- Påverkade det din trivsel på jobbet? 

- Nä, alltså inte jättemycket, eller jo det gjorde det nog. Man umgås ju ändå med människorna 
ofta så det är ju tråkigt när de inte är kvar. Fast samtidigt var det ju några som man inte gillade 
jättemycket så de saknade man inte. Men man blev lite påverkad av att vissa blev så oroliga 
över att förlora jobbet, för det var typ det enda de pratade om. Men samtidigt gick dagarna 
snabbare när man hade mer att göra. I början var det för mycket men efter ett tag när några 
fick komma tillbaka blev det bättre. För innan uppsägningarna fanns det inte så lika mycket 
att göra och då gick dagarna så långsamt.  

- Förändrades din vilja att gå till jobbet under denna period? 

- Nej det kan jag inte säga att den gjorde, i så fall var det väl att det kändes lite bättre att gå till 
jobbet efter uppsägningarna när det fanns lite mer att göra. För som jag sa innan så tyckte jag 
det var så tråkigt att det inte fanns så mycket att göra innan. Vissa tyckte att det var skitbra, att 
gå in och snacka skit och inte göra så mycket men jag tyckte det blev segt. Men det sa jag inte 
till nån för det kändes som om folk kunde bli sura att man tyckte det var bra med lite mer att 
göra.  

- Hur såg relationen ut mellan arbetskamraterna under denna period? 

- För oss blev det som om vi blev tajtare, eller det var mest de som var sura över att det hade 
skett uppsägningar. De körde lite det här: vi mot dem, cheferna alltså. Det var mest sämre 
stämning till cheferna men det var nog ingen som sa något till dem. Vissa gick mest och 
klagade.  

- De som fick lämna, hur reagerade de?  

Jag vet inte riktigt, jag misstänker att de kanske var lite ledsna men jag hade inte någon 
kontakt med de som fick lämna så jag vet inte. 
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8.3 Bilaga	  3	  
	  

8.3.1	  Jämförelse	  av	  intervjuer	  

	  
	   Intervju	  1	   Intervju	  2	   Intervju	  3	  

Upplevd	  
rättvisa	  

C26. “Chefen kom upp 
i lunchrummet och 
meddelade att det är 
på gång. Att de 
kommer att kontakta 
facket och förhandla, 
det är ju så det ska gå 
till, den vägen.” 

	   C2. ”Det var ett anslag 
på anslagstavlorna på 
jobbet där det stod att 
några skulle få lämna 
för att vi hade för lite 
jobb att göra. Vi hade 
blivit varnade tidigare 
om att framtiden inte 
såg jätteljus ut och att 
vi i värsta fall skulle 
behöva säga upp 
några. Så det kom inte 
som en 
jätteöverraskning för 
man har märkt av att 
det började bli mindre 
att göra.” 

Upplevd	  
rättvisa	  

	   	   C3. ”… samtidigt gick 
dagarna snabbare när 
man hade mer att göra. 
I början var det för 
mycket men efter ett tag 
när några fick komma 
tillbaka blev det bättre. 
För innan 
uppsägningarna fanns 
det inte lika mycket att 
göra och då gick 
dagarna så långsamt.” 

Upplevd	  
rättvisa	  

	   	   C4. “… i så fall var det 
väl att det kändes lite 
bättre att gå till jobbet 
efter uppsägningarna 
när det fanns lite mer 
att göra.” 
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Upplevd	  
rättvisa	  	  

	   	   C5. ”… vissa tyckte att 
det var skitbra, att gå 
in och snacka skit och 
inte göra så mycket 
men jag tyckte det blev 
segt. Men det sa jag 
inte till nån för det 
kändes som om folk 
kunde bli sura att man 
tyckte det var bra med 
lite mer att göra.” 

Upplevd	  
rättvisa	  

	   	   C23. ”… vi fick hem ett 
brev från VD:n på 
företaget där han 
förklarade varför det 
skett uppsägningar och 
att vi kommer att klara 
detta och om det var 
några frågor så var det 
bara att kontakta 
någon överordnad. Det 
var bra tyckte jag, ja 
det kommer jag ihåg, 
att det kändes ändå lite 
som om de brydde sig.” 

Moral	   C7. ”Och den gången 
då satt ju jag jävligt 
tufft emellan, för då 
var jag fackombud. Fy 
fan vad skit jag fick 
då.” 

	   C6. ” ... det var mest 
stämningen som 
förändrades precis 
efter folk hade fått 
lämna sina jobb. Då 
var det ganska dålig 
stämning faktiskt men 
man försökte ju jobba 
på så att det inte skulle 
bli sämre och fler 
skulle få gå.” 

Moral	   C8. ”Den 
[stämningen] var 
riktigt dålig och det 
var mellan alla. Ja, det 
vart jävligt dålig 
stämning och det 
hängde ju med efteråt 
också” 

	   C1. ”… man blev lite 
påverkad av att vissa 
blev så oroliga över att 
förlora jobbet, för det 
var typ det enda de 
pratade om.” 
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Moral	   C9. ”Hur jag kunde gå 
med på det [att folk 
blev uppsagda], men 
jag kunde ju inte göra 
ett skit.” 

	   C14. ”Man umgås ju 
ändå med människorna 
ofta så det är ju tråkigt 
när de inte är kvar, fast 
samtidigt var det ju 
några som man inte 
gillade jättemycket så 
de saknade man inte” 

Moral	   C10. ”På den 
arbetsplats där jag var 
fackombudsman fick 
jag ett erbjudande om 
att man skulle göra 
som IF Metall hade 
gjort, och att de 
anställda skulle gå ner 
med kanske 20 kr i 
timmen så slapp man 
avskeda några under 
en period när det var 
lite med jobb. Så jag 
tog ett möte med alla 
och frågade hur de 
kände över det, jag 
visste inte om det gick 
att göra men tänkte 
jag kollar med 
gubbarna innan jag 
går till facket. Jag 
visste inte fall man fick 
göra så. Men jag 
frågade alla först hur 
de ställde sig till att 
man kanske kunde 
spara gubbar från att 
bli uppsagda. Vissa 
var ju positiva men 
vissa bara skrek: ’nej 
aldrig! Aldrig i livet, 
nej fy fan’. Då började 
jag tänka, vad är det 
för kollegor man har.” 

	   C4. “… i så fall var det 
väl att det kändes lite 
bättre att gå till jobbet 
efter uppsägningarna 
när det fanns lite mer 
att göra.” 

Moral	   C11. “Men det blev ju 
riktigt dålig stämning 
efteråt mellan 
gubbarna, på grund 
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utav de som hade suttit 
och skrikit nej. Att veta 
att ens kollega inte ens 
kan tänka sig att gå 
ner 20 kr i timmen 
under ett halvår för att 
folk ska slippa lämna 
företaget. Då förstod 
man ju vilka som var 
riktiga egoister när det 
verkligen gällde.” 

Moral	   C15. “Det är ju olika 
från person till person 
men ofta, de som vart 
kvar, de lunkade på.” 

	    

Inställning	  till	  
ledningen	  

C19. ” … jag sa det 
till facket också, både 
direkt och när vi satt 
på möten med facket 
och min chef, att det är 
ingen arbetsbrist.  Han 
ville ju bli av med folk 
under jul och så… Det 
var en tuff period.” 

C18. ”Vissa tyckte 
att det var väldigt 
tråkigt och andra var 
arga på cheferna. 
Jag ville inte att det 
skulle påverka mig, 
så jag försökte att 
inte vara med och 
snacka om det men 
det var många som 
gjorde det.” 

C17. ”För oss blev det 
som om vi blev tajtare, 
eller det var mest de 
som vara sura över att 
det hade skett 
uppsägningar. De 
körde lite det här: vi 
mot dem, cheferna 
alltså. Det var mest 
sämre stämning mot 
cheferna men det var 
nog ingen som sa något 
till dem. Vissa gick 
mest och klagade.” 

Inställning	  till	  
ledningen	  

C22. ”Det var ju 
många inklusive mig 
som tappade 
förtroendet för honom 
och företaget.” 

	   C16. ”Dock kändes det 
som att de sa upp för 
många för efter det 
blev det tvärtom 
istället. Att vi blev för 
få som hade väldigt 
mycket att göra och då 
hann vi inte med allt 
som vi skulle. Så då 
fick ju några komma 
tillbaka.” 

Inställning	  till	  
ledningen	  

C20. ”Men det har ju 
alltid varit så att alla 
gånger de har sagt 
upp folk, nu det här 
spelar ju lite roll på 
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hur många man är 
men om man säger att 
hade man sagt upp 5 
stycken så hade det 
räckt, men då har de 
sagt upp 10.” 

Inställning	  till	  
ledningen	  

C21. ”Det är tufft för 
då får ju vi som blir 
kvar mer att göra 
också, arbetsbördan 
för oss ökar ju. Och då 
blir det ju sämre för 
oss, men det handlar 
ju om pengar.” 

	    

Osäkerhet	   C27. “Och det är ju 
arbetsgivaren som 
bestämmer, det 
behöver ju inte vara 
arbetsbrist, men säger 
han att det är 
arbetsbrist så är det 
arbetsbrist.” 

C24. ”Det hade ju 
varit schysst om man 
hade fått lite mer 
information känner 
jag. Det var liksom 
snacket som gjorde 
att man fick reda på 
saker och man visste 
ju inte vad som var 
sant och inte. Det vi 
fick reda på av 
företaget hade vi 
redan hört om från 
folk.” 

C12. ”Men vissa var 
väldigt oroliga, att de 
också skulle bli av med 
jobbet. Jag var inte så 
orolig. Eller, jag kände 
att det inte hade varit 
något större problem 
om jag hade blivit av 
med jobbet för jag tror 
att jag hade kunnat få 
ett nytt jobb. ” 

Osäkerhet	   	   C25. ”... jag fick 
höra av en kollega 
att det var några som 
hade pratat med sin 
närmaste chef där de 
fått reda på att de 
skulle bli uppsagda. 
Några dagar senare 
fick vi ett officiellt 
meddelande att det 
var några som skulle 
behöva lämna 
organisationen och 
att dessa hade blivit 
meddelade.” 

C13. ”Det var mest de 
äldre som snackade om 
att det skulle vara en 
katastrof för de trodde 
att det skulle vara svårt 
att få jobb” 
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8.4	  Bilaga	  4	  
	  

8.4.1	  Modell	  över	  använda	  vetenskapliga	  artiklar	  
	  

	  


