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Sammanfattning 

 

Studien ämnar till att skapa en profil för tre olika empirinära perspektiv, vilka alla spelar en 

roll före, under och efter en nedskärningsprocess. Dessa tre perspektiv är: 

ledningsperspektivet, perspektivet för kvarvarande anställda och uppsagda arbetare. 

Författaren lägger tyngd på den tidigare vetenskapliga forskningen som får agera likt en mall 

för hur en optimal hantering ska ske under en nedskärningsprocess. Syftet med studien är att 

detektera bristande överrensstämmelser mellan perspektiven som förhindrar att hanteringen 

blir optimal för alla parter, samt kunna se om teorin används i det praktiska utövandet. 

 

Ledarskapsperspektivet är representerat i två underkategorier: sekundärintervjuer och 

expertintervjuer. I sekundärintervjuerna så presenteras svar från auktoriteter inom området 

som förmedlar den erfarenhetsbaserade kunskapen; medan i expertintervjuerna presenteras 

svar från fyra olika, representerade, företag inom olika branscher i Borlänge. Perspektivet för 

kvarvarande anställda representeras av en enkätundersökning och en djupare intervju med en 

kvarvarande anställd. Det tredje empirinära perspektivet, för uppsagda arbetare, representeras 

av en enkätundersökning och en djupare intervju med en uppsagd arbetare. 

 

I resultatet så visar det sig att författaren har kunnat detektera bristande överrensstämmelser 

på flera punkter, främst inom den uppfattade kommunikationen, mellan perspektiven. Detta 

tolkas som att de framlagda teorierna inte följs av praktiken och därför råder det ingen 

optimal situation för något av de representerade perspektiven. 
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Abstract 

Perspective of HR during downsizing 

- A study of effects and acts, seen from three perspectives, for the continuous survival 

 

The purpose of this study is to create a profile for three different perspectives, who all play a 

part before, during and after a downsizing; and to detect deficient congruence between all 

perspectives who will eliminate the possibility of an optimal outcome. These three 

perspectives are: the management perspective, the perspective for survivors and the 

perspective for laid-off workers. The author weighs on past studies, who will act as a template 

for how optimal actions, made by the three perspectives, should look like during a 

downsizing. 

 

The management perspective is represented by two subcategories: authorities and experts. 

The authorities are represented by secondary interviews and the experts by interviews made 

with four companies. The perspective for survivors is represented by a survey and a more 

detailed interview with a survivor. The third perspective, for laid-off workers, is represented 

first by a survey and then a more detailed interview with a laid-off worker. 

 

The result shows a couple of deficient congruence between the different perspectives, most in 

the sector of communication. This is interpreted by the author as: that the practice doesn’t 

follow the theory and thus there is no optimal outcome for the represented perspective. 
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1.0 Inledning 

I det inledande kapitlet så presenteras grunderna för studien i form av en inledande 

bakgrundstext följt av studiens syfte och en frågeställning som utgår från bakgrunden. 

_____________________________________ 

1.1 Bakgrund 

“All that we can do is to keep steadily in mind that each organic being is striving to increase 

in a geometrical ratio; that each, at some period of its life, during some season of the year, 

during each generation, or at intervals, has to struggle for life and to suffer great destruction. 

When we reflect on this struggle we may console ourselves with the full belief that the war of 

nature is not incessant, that no fear is felt, that death is generally prompt, and that the 

vigorous, the healthy, and the happy survive and multiply.” 

- Charles Darwin (1859) 

 

Charles Darwin (1859) menar i sin forskning, att det finns ett naturligt urval som bestämmer 

hur vida någonting överlever; den som är bäst lämpad för miljön som denne lever i är den 

som överlever. För att kunna applicera det inom nedskärningar kan Darwins forskning 

omformuleras till dagens företagsekonomiska miljö; den som är bäst förberedd överlever. 

Men det eliminerar inte faktorn att det är en både psykisk och fysisk kamp för alla parter som 

får genomlida en nedskärningsprocess. Detta är prominent efter att ett företag har genomgått 

en nedskärningsprocess, där så väl ledare som kvarvarande anställda (eng. ”survivors”) 

befinner sig i en situation som kan anses som extraordinär. Ändå kan ett företag förbereda sig 

för en sådan extraordinär situation, genom att förbereda ett samförstånd och 

överrensstämmelse mellan ledarstaben och övriga anställda; eftersom företaget måste arbeta 

som en hel enhet utan luckor för att nå ett sådant optimalt utgångsläge som möjligt.  

 

Ett antal forskare har sedan kunnat relatera biologins lära tillsammans med psykologin kring 

mänskligt beteende och vidare applicerat detta på hur människor agerar i en organisation (ex. 

Ilies, Arvey & Bouchard 2006). Men vilka är det som överlever i efter en 
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nedskärningsprocess, där såväl ledarstab, kvarvarande anställda och uppsagda arbetare blir 

drabbade på olika sätt? 

 

Forskningen om arbetslöshet och uppsägningar har gjort stora framsteg i att förstå 

erfarenheter, utgångar och strategier som används. Men Hanisch (1999) anser att det inte 

finns tillräcklig forskning; främst om hur uppsagda arbetare behandlar efterspelet av sin 

uppsägning. Vidare menar Brockner (1992) att det finns en trend med uppsägningar, som fick 

sin början under 80-talet och som inte tenderar till att avta under den närmaste framtiden. 

Författaren ämnar till att visa bristande överrensstämmelser mellan tre olika perspektiv som 

alla drabbas olika under en nedskärningsprocess; inte bara för att kunna få en klarhet i vilka 

luckor som uppstår utan även få fram en uppfattning om hur vida teorin och praktiken 

överrensstämmer med varandra. Detta skulle då framställa ett instrument som består av en 

liten del, av den, enligt Hanisch (1999), otillräckliga forskningen om hur agerandet, den 

psykiska hälsan och efterspelet ser ut hos de representerade perspektiven. 

 

1.2 Problemprecisering 

Problemet finns mellan det som skrivs i teorin och de empiriska perspektiven. Författaren 

menar att praktiken bör följa det som skrivs i den vetenskapliga forskningen för att kunna 

skapa ett optimalt utgångsläge för överlevnad, omställning och återuppbyggnad av både 

organisation, attityder och psykisk hälsa. Författaren ämnar därför att detektera bristande 

överensstämmelser mellan de empiriska perspektiven som finns representerade genom att 

först kunna förstå hur perspektiven upplever situation och handling som uppstår vid en 

nedskärningsprocess samt hur representerade perspektiv har återhämtat sig från 

upplevelserna. Detta skapar en profil över perspektivens huvudmeningar och attityddrag inom 

olika kategorier som sedan jämförs mellan varandra och med tidigare vetenskaplig forskning. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kunna detektera överensstämmelser eller bristande 

överrensstämmelser, samt analysera dessa, mellan de tre empiriska perspektiven 

(ledningsperspektivet, perspektivet för kvarvarande anställda och perspektivet för uppsagda 

arbetare); utifrån vad som står i tidigare vetenskaplig forskning. Detta skapar då en profil för 

varje perspektiv som kan ställas mot varandra. Detektionen av bristande överrensstämmelser, 

samt svaret på om teorin stämmer överrens med de tre empiriska perspektivens utövande, 

ämnar till att kunna vara en del av forskning som inte är lika utbrett. 

 

1.4 Frågeställning 

Frågorna som kommer leda till studiens syfte är: 

- Finns det bristande överensstämmelser mellan de empiriska perspektiven? 

- Stämmer den praktiska utövningen överrens med framlagd teori? 

 

1.5 Avgränsning  

Den avgränsning som författaren har gjort i denna studie är att företagen som har valts ut ska 

befinna sig inom det geografiska området för Borlänges gränser. Det finns ingen avgränsning 

om hur vida företaget är drabbat eller inom vilken bransch företaget tillhör; detta för att kunna 

få ett vidare spektrum hos respondenterna. 
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1.6 Begreppsbeskrivning 

Auktoriteter = med auktoriteter menas, i denna studie, personer som baserar sina fakta på 

erfarenheter inom området. I denna studie så benämns respondenterna ur sekundärintervjuerna 

som auktoriteter och deras kapitel faller under den erfarenhetsbaserade kunskapen. Dessa 

personer som representerar auktoriteterna består av två professorer och fyra personer i 

ledande befattning för företag vars inriktning ligger hos management, ledarskap och HR. 

Sekundärintervjuer är intervjuer som inte är gjorda av författaren själv utan hämtade från 

tidskrifterna HR Focus och Canadian Business. 

 

Experter = i den här studien, menas att personen har en expertis inom det företag som denne 

representerar; detta begrepp används i expertintervjuerna med, de av ledarstaben, tilldelade 

representanterna hos de utvalda företagen. 

 

Kvarvarande anställd = (eng. ”survivor”) är en anställd som har gått igenom en 

nedskärningsprocess utan att ha blivit uppsagda; dock upplevt att medarbetare har blivit 

uppsagda. 

 

Uppsagd arbetare = en person som har blivit uppsagd p.g.a. nedskärningar inom företaget. 
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2.0 Perspektivval 

I detta kapitel så presenteras de olika perspektiven som finns representerade i studien. 

_____________________________________ 

 

2.1 Ledningsperspektiv 

Ledningsperspektivet består, i den här studien, av två empiriska underkategorier: 

auktoriteternas perspektiv (presenterat som sekundärintervjuer i empirin) och experternas 

perspektiv (presenterat som expertintervjuer i empirin). Sekundärintervjuerna består av 

intervjuer gjorda av tidskrifter med auktoriteter inom området som står för den 

erfarenhetsbaserade kunskapen. I den här studien så respresenteras auktoriteterna av ArLyne 

Diamond (grundare av Diamond Associates), Laura Crawshaw (grundare av Executive 

Insight Development Group Inc.), Patrick M. Wright (chef, Cornell University Center for 

Advanced Human Rescource Studies, Ithaca, New York), Linda Duxbury (professor i 

ledarskap på Sprott School of Business i Ottawa), Bonnie Flatt (ledare för Pricewaterhouse 

Coopers’ Total Rewards Practice), Debra Horsfield (organisationsledare, Watson Wyatt); via 

sekundärintervjuer ur tidskrifterna HR Focus och Canadian Business.  

 

Den andra kategorin består av expertintervjuer, gjorda av författaren, med representanter från 

fyra företag, vilka är SSAB (representerad av Thom Mathisen, ekonomichef), CCS 

(representerad av Jonas Nilsson, VD), Borlänge Energi (representerad av Alf Nordanbro, 

inköpschef/ekonomiansvarig) och AB Stora Tunabyggen (representerad av Pernilla Bergkvist, 

fastighetschef). Dessa två delar av empirin, sekundärintervjuer och expertintervjuer, gör att 

ledningsperspektivet kommer att delas in i två underkategorier: en underkategori för 

auktoriteter och en för experter, eftersom respondenternas erfarenhetsbakgrund skiljer sig från 

varandra men ändå utgör en viss liknande nyans av ett större perspektiv 

(ledningsperspektivet). 

 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

14 

 

Ledningsperspektivet är ett perspektiv utifrån ledningens synvinkel, vilket gör att den är 

vinklad i favör till den representerade ledningen och därför inte framställer den situation, 

känslor eller uppfattning som finns hos kvarvarande anställda eller uppsagda arbetare. 

Uttalanden som görs från ledningsperspektivet kommer därför att representera ledningens 

uppfattning av situationen. Ledningsperspektivet är oerhört viktigt i ett företag, eftersom det 

är hos ledningen som besluten tas om framtiden och hur företaget ska kunna arbeta mot en 

fortsatt överlevnad över den konkurrens som finns. Utifall ledningens uppfattning av de 

anställdas perspektiv inte stämmer överrens så ger det upphov till problem, vilket inte är 

optimalt för ett företag enligt tidigare forskning, speciellt inte efter en sådan krävande episod 

som en nedskärningsprocess medför. Ett sådant problem kan vara förödande för ett företag 

som kämpar sig igenom en nedskärningsprocess, eftersom det kan betyda att bristen ligger i 

exempelvis kommunikationen mellan ledning och anställda; vilket den här studien tar upp 

mer närgående. Likheter och olikheter mellan de två underkategorierna i ledningsperspektivet 

diskuteras vidare under rubriken ”empirinära analys” i kapitlet benämnt ”Analys”. 

 

2.2 Perspektiv för kvarvarande anställda 

Perspektivet för kvarvarande anställda finns, i den här studien, representerade i form av en 

enkätundersökning där respondenterna har fått svara på åtta frågor samt en djupintervju med 

en kvarvarande anställd. Empirin skapar därför en profil över hur en nedskärningsprocess kan 

uppfattas bland kvarvarande anställda och därför utgöra en del av analysen och slutsatsen. 

Detta perspektiv har författaren valt för att få en bredare överblick. Bolman & Deal (2008) 

pläderar för användandet av flera perspektiv, eftersom kunskapen om multipla perspektiv 

bland annat fungerar som ett filter för att sortera bort trivialiteter från den centrala kunskapen 

och som ett instrument för att kunna lösa problem. 
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2.3 Perspektiv för uppsagda arbetare 

Det sista perspektivet representerar de arbetare som har blivit uppsagda från ett företag på 

grund av nedskärningar under tidsperioden januari 2008 – januari 2010. Detta perspektiv, likt 

perspektivet för kvarvarande anställda, valdes för att kunna skapa en större överblick av hur 

uppsagda arbetare känner sig under och efter en nedskärningsprocess. Perspektivet visar hur 

företag sköter sina uppsagda arbetare och hur dessa uppfattar ledningens hantering av 

situationen; dessutom för att även få en bild av hur dessa personers psykiska hälsa påverkats, 

när de nu måste ut på arbetsmarknaden för söka nya jobb. I den här studien så får en av 

enkätundersökningarna och en av djupintervjuerna representera perspektivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

16 

 

3.0 Metod 

I det här avsnittet så kommer författaren beskriva den metod som använts av författaren för 

att angripa studiens problemfrågeställning.  

_____________________________________ 

 

Studien kommer först innefatta en kunskapsöversikt; med användande av referenser och 

vetenskapliga artiklar. Vidare kommer det ske fyra expertintervjuer med företag i Borlänge 

där syftet är att kunna återspegla hur hanteringen av nedskärningsprocesser ser ut i praktiken. 

I analysen så kommer expertintervjuerna analyseras mellan varandra och mot 

sekundärintervjuerna i en empirinära analys; för att sedan ställas mot den uttagna 

kunskapsöversikten. Detta för att kunna fastställa att den redan befintliga forskningen inom 

området även kan appliceras i praktiken och finna stöd i den framtagna empirin. 

 

3.1 Insamling av data 

När forskare samlar in data så delas det in i två kategorier: kvantitativa och kvalitativa data. 

Kvantitativa data har formen av siffror och associeras med forskningsstrategier som 

frågeformulär och observation (Denscombe 2009). Den forskningen som bedrivs i den här 

uppsatsen kommer att använda sig av både kvantitativa data (i form av två 

enkätundersökningar som presenteras i studien) och kvalitativ data (i from av intervjuer som 

presenteras i studien). 

  

Med kvalitativ data så menar Denscombe (2009) data som har formen av ord (talade eller 

skrivna) och visuella bilder. Dessa förknippas med forskningsmetoder som ex. intervjuer och 

dokument (Denscombe 2009). I den här uppsatsen så ligger författarens fokus på intervjuer, 

enkätundersökningar och tidigare vetenskaplig forskning. 
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Med detta tillkommer fyra principer vid analys och slutsatsformulering: 

Den första principen innebär att författaren ska kunna grunda analysen och förankra slutsatsen 

på den insamlade kvalitativa data. 

Den andra principen säger att författarens förklaring av data komma ur en noggrann läsning 

av data; vilket innebär att data inte kan ”tala för sig själv”. 

Den tredje principen menar att författaren ska undvika att föra in obefogade fördomar i 

analysen; vilket menas att personliga fördomar eller vinkling p.g.a. tidigare kännedom om 

teorier inte ska påverka. 

Den avslutande principen säger att analysen ska innefatta en repetitiv process; alltså att det 

ska grunda sig på en process som rör sig fram och tillbaka i jämförelsen av empiriska data 

med de koder, kategorier och begrepp som används (Denscombe 2009). 

 

3.2 Deduktiv ansats 

För att kunna relatera teori och den framtagna empirin med varandra så kan forskare använda 

sig utav induktion, deduktion och abduktion. Med deduktion menas att forskaren använder sig 

av teorier som redan existerar för att kunna framställa hypoteser som prövas av empiri; vilket 

gör att forskarens subjektiva påverkan minskas eftersom teorierna redan finns föreslagna 

(Patel & Davidson 2003).  

 

När forskaren använder sig av induktion så innebär det att forskaren arbetar utifrån empirin 

för att studera ett problem eller fenomen. Det komplexa momentet i en induktiv studie är 

tidsaspekten; eftersom tiden, människor, tillvägagångssätt ständigt är i förändring blir det 

svårare att hitta en teori som är generellt hållbar (Patel & Davidsson 2003). Vidare finns även 

ett tillvägagångssätt som kallas för abduktion, vilken är en växelverkan mellan abduktion och 

deduktion (Johansson Lindfors 1993). 

 

Tyngdpunkten i den här studien ligger i en deduktiv ansats. I en beskrivning av Veal (2006) 

så menar han att en deduktiv ansats förklarar data som redan existerar. Vidare menar Veal 
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(2006) att en deduktiv studie utgår från en förklaring/genomgång av teori för att senare gå 

vidare till observation och till sist gå över till en analys. Patel & Tebelius (1987) beskriver en 

deduktiv ansats som att den utgår från teorins påståenden om hur praktiken fungerar eller bör 

fungera, som sedan studiens empiri ska kunna verifiera eller falsifiera. Vid slutledningen så 

drar forskaren slutsatser om enskilda företeelser genom att utgå från allmänna principer (Patel 

& Tebelius 1987). 

 

 I den här studien så utgår författaren från tidigare vetenskapliga teorier för att forma en 

referensram och senare ställa denna mot empirin och se om de empiriska perspektiven 

överrensstämmer med varandra och med den tidigare vetenskapliga forskningen, eller om det 

finns och/eller har uppstått en brist i överrensstämmandet mellan perspektiven. För att få en 

optimal situation så ska denna brist mellan perspektiven inte finnas, utan stämma överrens 

med varandra och tidigare vetenskaplig forskning. Detta, inte för att se om den tidigare 

vetenskapliga forskningen kan verifieras eller falsifieras, utan för att se om teorin utövas i 

praktiken. 

 

3.3 Kunskapsöversikt 

I en kunskapsöversikt så sammanställer författaren tidigare vetenskaplig forskning som har 

gjorts inom ämnesområdet om nedskärningar och HR-arbete. Kunskapsöversikten i den här 

studien utgår till stor del från forskning inom området för nedskärningar, uppsagda arbetare 

och kvarvarande anställda. 

 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att få fram tidigare vetenskaplig forskning som kan få 

stöd i empirin som är framtagen av författaren; för att se, om den tidigare forskningen, 

sekundärintervjuerna och expertintervjuerna finner stöd i varandra. 
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3.4 Sekundärintervjuer 

Denscombe (2009) benämner denna kategori inom dokumentära data; vilket alltså är skriftliga 

källor. I denna studie så använder sig författaren av intervjuer hämtade ur tidsskrifterna HR 

Focus (artikel: ”Dos and Don’ts for Layoffs”, 2008) och Canadian Business (artikel: ”HR: 

Minding who’s left behind”, Castaldo 2009). HR Focus är en tidsskrift har levererat 

information och nyheter om management, ledarskap och HR i över 80 år; utkommer tolv 

gånger per år och ges ut av Institute of Management & Administration (HR Focus) [Internet]. 

Canadian Business är en tidsskrift som ges ut av Rogers Publishing Limited, vilka är en av 

Kanadas största mediekoncerner vars inriktning bland annat består av tidsskrifts utgivning. 

Canadian Business är en av dessa tidsskrifter och består av artiklar och reportage för områden 

inom företagsekonomi (Canadian Business) [Internet]. 

 

Denscombe (2009) menar att tidsskrifter kan vara bra att använda därför att forskaren 

lättillgängligt kan få aktuell information. Forskningsvärdet har upphov i en eller flera av dessa 

punkter: 

 

- Journalistens sakkunskaper 

- Publikationens specialisering 

- Den insynsinformation som korrespondenterna kan avslöja 

 

Den omdömesgille forskaren inser även att det finns en mängd tidsskrifter vars innehåll inte 

reflekterar något som ens tillnärmelsevis liknar en objektiv redogörelse för verkliga händelser 

(Denscombe 2009). 

 

När forskaren använder skriftliga källor så ska författaren inte acceptera dessa som de är; utan 

deras validitet är något som måste fastställas snarare än att den ska tas för givet. Platt (1981) 

och Scott (1990) hävdar att dokument måste utvärderas enligt fyra grundläggande principer: 

- Autenticitet; att dokumentet är äkta och ursprungligt. 

- Trovärdighet; att innehållet är riktigt och inte består av förutfattade meningar. 
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- Representativitet; att dokumentet representerar en typisk enhet av den företeelse som 

skildras. 

- Innebörd; att innebörden och syftet är tydligt och entydig. 

 

Författaren anser att de sekundärintervjuerna som används i uppsatsen uppfyller alla dessa 

grundläggande principer som Platt (1981) och Scott (1990) listar upp. Sekundärintervjuerna är 

gjorda med auktoriteter inom området vilka har en god överblick på området. Författaren är 

dock medveten om att sekundärintervjuerna i uppsatsens empirikapitel är gjorda utifrån 

amerikanska och kanadensiska perspektiv. 

 

3.5 Expertintervjuer  

I boken ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna” så skriver Denscombe (2009) att det finns olika typer av intervjuer; 

en som kommer att användas i denna uppsats kallas för semistrukturerad intervju; vilket 

menas att intervjuaren har en färdig lista med frågor, men är även flexibel för 

frågeställningens ordningsföljd och öppen för följdfrågor för utvecklande av svar. I 

expertintervjuerna så tilldelades författaren kontakt med anställda som hade en hög befattning 

inom respektive företag och ansågs av ledarstaben ha en god expertis och insikt i områden i 

sina respektive företag. 

 

Intervjuerna genomfördes, med fyra anställda, som är framtagna av företagsledningen för att 

representera respektive företag i Borlänge, via mail. De anställda har höga befattningar inom 

företaget vilket gör att expertintervjuerna blir ur ett ledningsperspektiv. Denna metod 

medförde att all information kunde uppfattas utan vidare problematik; samt för att risken för 

felcitat eller tolkningsfel av data minimerades. Vid behov så skickades följdfrågor till 

respondenterna (se bilaga 1). I vissa fall, vid önskemål, skickades även sammanfattningen i 

retur till respondenten som fick godkänna korrektheten i texten. 
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3.6 Djupintervjuer 

Intervjudelen inkluderar även två intervjuer med en kvarvarande anställd och en som nyligen 

har blivit uppsagd från ett företag i Borlänge på grund av nedskärningar. Dessa två intervjuer 

genomfördes i hemmet hos respektive respondent. Detta för att respondenten ska kunna störas 

av externa påverkningar. För att de två intervjuerna så har författaren kommit överrens om att 

låta både arbetsplats/tidigare arbetsplats och namn vara anonyma för att inte riskera vidare 

konsekvenser.  Författaren visade sedan sammanfattningen för respondenterna som fick läsa 

och, vid behov, förändra; detta för att förminska risken för felcitat. Frågorna var semi-

strukturerade och författaren gav respondenterna god tid till att förklara för att sedan komma 

med följdfrågor. Anledningen till dessa två intervjuer är för att få en sammanfattande djupare 

inblick, utifrån enkätundersökningen, i hur det resoneras kring de aktuella frågorna. 

 

En av fördelarna med intervjuer är att forskaren kan gå djupare in i detalj och få en fylligare 

bild av undersökningsområdet. En annan fördel är att en direktkontakt innebär högre validitet 

eftersom man kan kontrollera trovärdigheten under tiden som uppgifterna samlas in 

(Denscombe 2009).  

 

 3.7 Urval av respondenter i intervjuer 

I expertintervjuerna så har fyra stycken personer med hög befattning blivit tilldelade 

författaren för representera företaget; detta medför att analysen och slutsatsen formas starkt ur 

ett ledningsperspektiv. Urvalet bland företagen är gjorda för att få ett brett spektrum på 

representerade branscher i Borlänge; oavsett hur företaget har drabbats av den pågående 

finanskrisen. 
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I sekundärintervjuerna, har inte författaren, själv utfört intervjuerna, och därför inte kunnat 

välja ut respondent själv; istället har intervju, per se, valts ut av författaren på grund av att 

författaren anser informationen och svaren är lämpliga för att representera en del av 

ledningsperspektivet och således vara lämpligt för studiens syfte. Intervjuerna är hämtade från 

tidskrifterna HR Focus och Canadian Business. 

 

Vidare så har författaren valt att intervjua två arbetare, varav en är en s.k. ”kvarvarande 

anställd” och den andre har nyligen blivit uppsagd på grund av nedskärningar. Författaren har 

valt att inkludera dessa intervjuer för att få in ett mer sammanfattande och djupare perspektiv i 

studien för uppsagda arbetare och kvarvarande anställda, utöver enkätundersökningarna, för  

kunna väga upp mot det representerade ledningsperspektivet. 

 

3.8 Enkätundersökning 

En metod som kommer användas är en enkätundersökning. Enligt Denscombe (2009) så är 

det lättare att analysera resultatet om svarsalternativen är fasta; "den fasta frågan tillåter färre 

nyanser i svaren". Enkätundersökningarna utfördes under juni - juli 2010 och representerar 

inte ett företag utan perspektiven för kvarvarande anställda och uppsagda arbetare som två 

enheter, som har koppling till representerade företag i den här studien. Enkätundersökningen 

har inte utförts av författaren genom massutskick via mail eller andra liknande 

kommunikationsverktyg utan istället genomförts via personliga bemötanden där varje 

respondent har fått en förklaring av studiens syfte, hur deras medverkan kommer att användas 

och vad de representerar.  
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3.8.1 Enkäturval 

Då författaren ska göra ett urval för enkätundersökningar som forskare kan använda sig utav 

anser författaren att bekvämlighetsurval är det mest lämpliga; med detta menas att forskaren 

väljer sina deltagare genom att ta de som lämpar sig bäst (Denscombe, 2009). Författaren 

kommer i första enkätundersökningen, för uppsagda, ställa 8 frågor som har formats av den 

kunskapsöversikt som finns tillgänglig i studien och ställas till 100 personer, fördelat 50% 

kvinnor och 50% män, som författaren anser vara lämpliga som respondenter. I den andra 

enkätundersökningen, för kvarvarande anställda, så ställs 11 frågor som även dessa har 

formats utifrån den tillgängliga kunskapsöversikten; ställd till 100 personer, 50% män och 

50% kvinnor, som författaren anser sig vara lämpliga. Lämplig i dessa avseenden är att de 

uppfyller det främsta kriteriet för att deltaga i en av enkätundersökningarna; alltså att 

respondenten antingen är en kvarvarande anställd eller uppsagd arbetare. 

 

I fallet med enkätundersökningen för uppsagda arbetare så har författaren främst använt sig av 

sociala kontakter; där författarens sociala kontakter har kunnat slussa vidare till respondenter 

som har koppling till de representerade företagen och som uppfyller villkoren för att kunna 

medverka i enkätundersökningen. Villkoren för att kunna medverka i enkätundersökningen 

för uppsagda är: 

- Du ska under blivit uppsagd från ditt arbete under perioden 2008-2010; detta för att 

respondenten fortfarande ska kunna erinras känslor och efterföljder av uppsägningen. 

Författaren anser att tidsramen, januari 2008 till januari 2010, är tillräcklig för att 

respondenten ska kunna återkalla minnen, känslor och händelser. 

- Varit arbetslösa eller ej haft något fast arbete under en tillräckligt lång period efter 

uppsägningen; detta för att kunna få en tillräcklig översikt och tidsram över 

efterspelet, med anledning angående frågan hur den psykiska hälsan har förändrats 

efter uppsägningen. 

- Att respondenten inte sades upp med anledning av förtidspensionering; detta eftersom 

författaren endast vill kunna framställa en profil av personer som fortfarande (i de 

flesta fall) finns kvar på arbetsmarknaden. 
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- Att respondenterna fortfarande kan erinra sig känslor, händelser och förändringar från 

tiden under och efter nedskärningsprocessen. 

För att kunna genomföra enkätundersökningen så var ett av villkoren, från respondenternas 

sida, att få vara anonyma och även hålla specifika namn på företagen anonymt. 

 

I urvalet av kvarvarande arbetare så har författaren tillfrågat anställda som har koppling till de 

fyra representerade företagen i studien, där villkoren har uppfyllts. Villkoren för att få deltaga 

i enkätundersökningen är: 

- Att företaget någon gång under januari 2008 - januari 2010 har sagt upp anställda; 

valet av denna tidsram motiveras av att minnet från händelser, situationer och attityder 

fortfarande kan erinras. 

- Att respondenterna fortfarande kan erinra känslor, händelser och förändringar från 

tiden under och efter nedskärningsprocessen. 

Villkoret från företagen och respondenterna för att kunna utföra enkätundersökningen var att 

deras specifika namn och liknande information som kan härledas till dessa ska få vara 

anonyma.  

 

3.9 Validitet 

Denscombe (2009) menar att validitet handlar om hur vida den insamlade datan reflekterar det 

som är sanning och verklighet. Tanken är att se om den sammanfattade forskningsdata och 

metoderna som författaren använt sig av är lämpliga för uppsatsens syfte. 

 

I denna studie så visar detta inte på någon generell sanning; utan visar mer på hur det kan se 

ut i delar av det utvalda geografiska området (Borlänge). Expertintervjuerna visar inte heller 

på en generell norm men kan ses som en representation för ledningsperspektivet i det berörda 

företaget samt kunna få en jämförelse mellan företagen och via deduktion analysera hur väl 

empirin finner stöd i tidigare vetenskaplig forskning. Enkätundersökningarna representerar 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

25 

 

inte heller någon norm för hur det exakt ser ut på arbetsmarknaden, men ger en bild av hur det 

kan tendera att se ut. 

 

3.10 Reliabilitet 

I ett forskningsresultat ska det inte finnas något påverkande av forskningsinstrument som gör 

att resultaten inte blir densamma som om forskaren gjorde samma undersökning en andra 

gång med exakt samma förutsättningar (Denscombe 2009) 

 

Expertintervjuerna som genomfördes har gjorts i skuggan av den pågående finanskrisen; 

således går företagen igenom flertalet pågående förändringar som kanske ser dagens ljus och 

resultat i framtiden än just idag. Dock är syftet med studien att se hur företag tidigare har 

hanterat nedskärningsprocesser och även om det har uppstått någon i den pågående 

finanskrisen och därmed kunna förklara hanteringen fram till idag. Författaren menar att detta 

inte på något sätt skadar studiens syfte. Eftersom frågorna är semistrukturerade och författaren 

lät respondenterna svara rätt så fritt inom ämnesområdet så skulle svaren variera något om 

författaren gjorde en likadan intervju en andra gång; dock skulle andemeningen i svaren bli 

densamma. 

 

Intervjuerna med den kvarvarande anställda och den uppsagda är gjorda under en period av 

deras liv som innehåller mycket negativa aspekter, vilket gör att svaren kan ha påverkats av 

sinnesstämningen hos respondenterna; detsamma gäller enkätundersökningarna. 
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3.11 Metodkritik 

Eftersom expertintervjuerna genomfördes via mail så uppstår nackdelen att forskaren inte kan 

utläsa respondentens reaktioner direkt på plats. Författaren anser att detta inte har varit 

nödvändigt för relevanta data. Dock så elimineras också felen redan i datainmatningsfasen 

och författaren behöver inte konfronteras med otydliga röster i en bandinspelning eller tvivel 

om vad som sades under intervjun. Eftersom forskaren erhåller svaren i form av text som 

respondenten själv har skrivit så elimineras sådana felaktigheter i data som uppkommer på 

grund av utskriftsprocessen (Denscombe 2009). 
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4.0 Teori 

I teorikapitlet så kommer författaren presentera den vetenskapliga forskning som redan 

existerar och är relevant för studiens syfte. 

_____________________________________ 

 

4.1 Kunskapsöversikt 

I den här kunskapsöversikten så presenteras en sammanställning från delar av tidigare 

vetenskaplig forskning inom ramarna för studiens ämnesområde. 

 

4.1.1 Definition av downsizing/nedskärningar 

Till en början så måste författaren skapa sig en definition vad som orsakar nedskärningar och 

effekterna som uppstår; I en studie om strategier för organisatorisk nedskärning av Cameron 

(1994) så visar forskningen på att nedskärningar sker eftersom organisationer har en tendens 

att anställa fler personer än vad som egentligen behövs. Denna tendens skapas i ett gammalt 

betingat synsätt om att ju större en organisation är desto bättre; vilket i sin tur anses vara en 

traditionell definition av en indikator på att organisationen är effektiv. Under och efter andra 

världskriget så uppstod en teknologisk utveckling som gjorde att arbetsgivare hyrde in 

kompetensen istället för att anställa nya arbetare; då uppstod en ny typ av arbetsdefinition 

som kallade för ”blue-collar workers”; vilket oftast beskrivs som arbetarklassen som utför 

”fysiskt arbete” för timlön (inom bl.a. arbetssektorerna för gruvarbete, bygg, konstruktion, 

tillverkning och reparation); dessa arbetare anställdes då vinsten var hög och organisationen 

hade en god tillväxt. Arbetarna inom definitionen för ”blue-collar” står i motsats till ”white-

collar workers” (ung. tjänstemän) som då var högutbildade och arbetade mer med 

kontorsarbete och skapande av tjänster istället för varor. När organisationerna sedan möttes av 

lågkonjunktur och nedåtgående spiraler så var det ”blue-collar”-arbetarna som fick sägas upp 

och det uppstod ett överflöd på icke-produktions arbeten (ledare, support, etc.); vilket gjorde 
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att företag började utforma strategier för att kunna skära ned på tjänstemän under 90-talet. 

(Cameron 1994) 

 

Cameron (1994) menar att de flesta organisationer i hans undersökning, anser att deras 

nedskärningar inte har varit effektiva; vilket han förklarar genom att nedskärningsprocessen 

inte har blivit hanterat på ett effektivt sätt vilket har lett till att företag inte har nått upp till den 

önskade nivån av kostnadsreducering och effektivitet. 

 

Enligt Cameron (1994) finns det ett antal olika namn på nedskärningar/downsizing och dess 

strategier, vilket kan skapa förvirring, oftast har namnen samma grunddefinition men med 

små justeringar. Ett namn är ”organisatorisk nedskärning”; vilket är en samling aktiviteter 

som ledarstaben i en organisation har åtagit sig och designat för att förbättra den 

organisatoriska effektiviteten, produktiviteten och göra organisationen mer 

konkurrenskraftigt. Denna strategi berör olika delar av organisationen, som ex. storleken på 

företagets arbetskraft, kostnaderna och arbetsprocessen; Cameron (1994) tolkar nedskärningar 

som en reduktion i organisationens storlek; han påpekar dock att företag inte ska blanda ihop 

nedskärningar med att organisationen står inför en stundande konkurs eller likvidation 

eftersom det finns fyra olika karaktäristika drag hos nedskärningar: 

 

1) Medveten handling; Nedskärningar inte är någonting som spontant händer en 

organisation utan är en medveten handling från ledningen. 

 

2) Personal; det är också så att nedskärningar oftast innehåller uppsägning av personal, 

men det är inte limiterat till detta utan kan även innefatta att företaget omstrukturerar, 

uppmanar till förtidspension, avgångsvederlag m.m. Denna del sker i delar av 

organisationen och behöver inte drabba alla sektioner.  
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3) Effektivitet; huvudmålet med nedskärningar är att organisationen vill öka 

effektiviteten. Nedskärningar sker proaktivt eller reaktivt för att kunna hålla tillbaka 

kostnader, förhöja intäkterna eller öka konkurrenskraften. Detta gör att nedskärningar 

inte behöver vara en orsak till förfall utan istället en proaktiv strategi för att förhöja 

organisationens prestationsförmåga. 

 

4) Påverkan på arbetsprocessen; när företaget utför nedskärningar så får det en effekt på 

arbetarna som är kvar; det är inte ovanligt att färre arbetare ska klara av att göra lika 

mycket jobb som organisationen hade, i helhet, innan; vilket i sin tur påverkar vad för 

arbete som blir gjort och hur väl det utförs. Cameron (1994) menar att arbetsprocessen 

alltid påverkas oavsett om det är nedskärningens fokus eller ej. 

 

Författaren kan sammanfatta Camerons (1994) definition av organisatoriska nedskärningar 

som en medveten institutionell samling av handlingar som är designade för att förbättra 

organisationens effektivitet och prestation som påverkar organisationens storlek, arbetskraft, 

kostnader och arbetsprocess. 

 

4.1.2 ”The Dirty Dozen” 

Cameron (1994) listar tolv stycken attribut som kan uppstå då företag och organisationer får 

utstå en nedgång med nedskärningar som utgång; dessa tolv attribut, kallade för ”the dirty 

dozen” är framtagna av Cameron, Whetten & Kim (1987a, b) i deras studier om 

organisationer som genomgår nedskärningar. Dessa tolv attribut är: 

 

1) Centralisering; beslutsfattandet tenderar att dras mot toppen av hierarkin, vilket 

betyder att mindre makt är tilldelat organisationen som helhet 

 

2) Kortsiktig mentalitet; långsiktig planering blir försummad för omedelbara handlingar 
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3) Minskad innovation; toleransen mot nya idéer och risktagande minskas avsevärt vilket 

kan vara utvecklingsförhindrande och skadar den kreativa aktiviteten 

 

4) Motstånd till förändring; organisationerna får ett konservativt och defensivt tankesätt  

 

5) Förminskad moral; arbetsmoralen och lojaliteten hos arbetarna minskar 

 

6) Mobiliserande grupper; grupper med speciella intressen organiserar och mobiliserar 

för att höja rösterna, vilket medför att organisationen får en mer politisk och 

byråkratisk ton. 

 

7) Reducering av lågprioriterade projekt; hela organisationen drabbas av nedskärningar 

för att förhindra konflikter, lågprioriterade projekt skadas. 

 

8) Mindre trovärdighet; ledare förlorar förtroendet för underordnade och misstro inom 

hela organisationen uppstår eller ökar. 

 

9) Ökad konflikt; färre resurser resulterar i intern konkurrens. 

 

10)  Begränsad kommunikation; endast bra nyheter förpassas uppåt i hierarkin medan den 

”nödvändiga” informationen förbises för att undvika fler konflikter. 

 

11)  Sämre samarbete; individualismen ökar medan sam- och tillhörigheten minskar vilket 

gör att samarbetet blir negativt påverkat. 

 

12)  Brist på ledarskap; en brist på rakryggat ledarskap då ledarstaben letar efter 

syndabockar; prioriteringarna blir diffusa och en mental belägring börjar råda. 
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4.1.3 Konstnadsreducering och anpassning 

Forskning visar på att de mänskliga konsekvenserna vid uppsägning är kostsamma och kan 

vara direkt förödande för individerna, deras familjer och samhället som helhet (Macky, 2004). 

I sin bok, ”Corporate downsizing demystified” så skriver Franco Gandolfi (2006) att 

nedskärningar i arbetskraften inte alltid kan undgås helt, men att nedskärningsrelaterade 

uppsägningar inte får vara en första utväg. Vidare, i artikeln ”Cost Reductions, Downsizing-

related Layoffs, and HR Practices” (SAM Advanced Management Journal, 2008) så skriver 

Gandolfi att det finns tre olika steg för att reducera kostnaderna, och därmed minska 

möjligheterna för att säga upp arbetskraft, och visar en modell framtagen av Vernon (2003), 

George (2008): 

 

1) Kortsiktiga kostnadsanpassningar 

2) Medellångsiktiga kostnadsanpassningar 

3) Långsiktiga kostnadsanpassningar 

 

Inom dessa tre kategorier finns då olika förslag till vad företaget eller organisationen kan göra 

för att anpassa kostnaderna. I första kategorin så handlar det om kortsiktiga problem och 

nedåtgång som uppstår (Vernon, 2003) som kan hålla i sig i mindre än sex månader 

(Gandolfi, 2008). Gandolfi (2008) visar i sin artikel förslag, från olika författare, som företag 

kan använda sig av för att anpassa kostnaderna under denna period: 

 

 Frysa nyanställningar (”hiring freeze”); detta är en mildare form av nedskärningar som 

reducerar de kostnader som finns inom arbetskraften, kortsiktigt (Littler, 1998). Dock 

så betyder inte detta att företaget inte anställer personal över huvud taget, företag kan 

både anställa ny personal och skära ned samtidigt (Vernon, 2003). Maxon (2008) 

menar att detta tillvägagångssätt kan ge en konfunderande bild hos arbetarna. 

 Obligatorisk semester; i detta förslag så tvingar företaget arbetarna att ta ut sina 

upplupna semesterdagar eller att tvingas ta ut obetald semester (Vernon, 2003). 
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 Avkortade arbetsveckor; det är inte ovanligt att företag väljer att korta av 

arbetsveckorna; från ex. 40 timmar till 35 eller mindre; och på så sätt kortsiktigt 

minska kostnader för löner. Trots att arbetarna får spendera mer tid hemma hos 

eventuell familj är det inte alltid välkommet att få en lägre lön för arbetet. 

 

 Slopa övertidslön; om företaget kan minska eller slopa den övertidslön som kan uppstå 

så skulle det vara en kraftfull metod för företaget att reducera extra utbetalningar och 

frivillig arbetstid (Vernon, 2003). Gandolfi (2008) skriver att det inte betyder att hela 

organisationen drabbas utan detta förslag kan genomföras i utvalda sektioner. 

 

 Löneminskning; detta är en vanlig metod som företagen använder sig av; de sänker 

lönerna för arbetarna. Detta kan dock ha en långsiktig negativ verkan på arbetsmoralen 

och lojaliteten (Gandolfi, 2008) 

 

 Temporär fabriksstängning; detta sker då produktionen stängs av inom en bestämd, 

temporär tidsrymd, medan vissa administrativa sektioner fortsätter arbetet (Vernon, 

2003). Detta gör att arbetarna får en period av ledighet där de inte behöver tvingas att 

använda sina semesterdagar; trots att produktionen står stilla så får företaget inte lika 

höga kostnader och därför kan undvika uppsägningar. 

 

 Söka kostnadslösningar hos arbetarna; eftersom arbetare generellt sett tycker om att få 

möjligheter att komma med positiva och konstruktiva förslag på deras arbetsplats så är 

detta en bra första metod att använda. Arbetarna är kreativa och kan se lösningar som 

ledarstaben kan ha missat eller inte tänkt på. 
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För medellångsiktiga kostnader har dessa förslag tagits fram: 

 

 Utökade löneminskningar; när problemen börjar överstiga sex månader så kan ett 

utökande av löneförminskningar vara nödvändigt (Vernon, 2003). Medan ett 

minskande av lön kan påverka arbetsmoralen och lojaliteten så är det bättre att få en 

minskad lön än att gå en längre tid som arbetslös (Gandolfi, 2008) 

 

 Frivillig långledighet; detta innebär att arbetarna frivilligt tar ledigt under en lång 

period där dessa får liten eller ingen lön alls (Gandolfi, 2008). Även om motivationen 

blir högre efter en period av lång ledighet så påpekas att arbetarna kan förlora sin 

instinkt och kommer med utdaterad kompetens. 

 

 Utlån; med detta så innebär det att företaget lånar ut arbetaren till ett annat företag 

under en tidsperiod (Vernon, 2003). Problemet som kan uppstå är att arbetsutförandet 

blir sämre då arbetaren inte vill arbeta för en tredje part (Gandolfi, 2008). 

 

 Initiativ till uppsägning; denna möjlighet betyder att arbetare säger upp sig själva eller 

går i förtidspension (Vernon, 2003). 

 

Det tredje och sista steget är anpassningar som kan ske då problemen är långsiktiga: 

 

 Återanställningsbonus; det företaget kan göra är att erbjuda en bonus för att anställa en 

tidigare anställd, eller hyra in som extern konsult (Vernon, 2003). 

 

 ”Internal job fairs”; företag ska försöka att anställa högpresterande arbetare så ofta det 

går (Gandolfi, 2008); en möjlighet är att företaget håller en intern mässa/expo för att 

återgruppera uppsagda arbetare inom företaget. 
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 Fortsatt kommunikation; företag gör ofta ansträngningar att ha en vänskaplig relation 

med sina uppsagda (Vernon, 2003); detta kan ske genom exempelvis internetforum, 

hotlines och e-mail, vilka har visat sig vara effektiva tillvägagångssätt för att bibehålla 

en god förbindelse mellan arbetsgivare och arbetare (Lublin, 2007). 

 

4.1.4 Strategier vid nedskärningar 

Efter Camerons (1994) studier om organisationer som genomgår nedskärningar så har han 

tagit fram 30 olika tillvägagångssätt som anses vara bäst att använda. Han delar in dessa 

tillvägagångssätt i 9 olika kategorier: ”approach”, ”preparation”, ”involvement”, ”leadership”, 

”communication”, ”support”, ”cost cutting”, ”measurement”, ”implementation”. 

 

#1 ”Approach”: 

 Ledarstaben ska närma sig nedskärningar som en långsiktig strategi istället som ett 

enskilt problem eller mål som kan bli avslutat 

 Närma HR funktionen i organisationen som en tillgång 

 Närma nedskärningar som en möjlighet för förbättring istället för att se det som en 

reaktion på en kris eller ett hot. 

 

#2 ”Preparation” 

 Förbered för nedskärningar innan situationen blir kritisk för överlevnad istället för 

att vänta tills tiden för tillräckliga analyser är försummade. 

 Kunna identifiera framtida uppdrag för organisationens struktur som sedan kan 

klara av uppgiften mest effektivt med användning av kärnkompetensen för att 

utveckla strategier för nedskärning istället för att formulera strategier baserade 

endast på antal uppsagda. 

 Inrätta mål och deadlines för nedskärningar, oberoende av nedskärnings-mål, för 

att kunna förbereda organisationen för att se nedskärningar som en 

förbättringsstrategi istället för en för ett orsakande av diskretionsförlorande 
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#3 ”Involvera” 

 Involvera arbetare i identifieringen i vad som behöver ändras genom nedskärningar 

och att implementera dessa ändringar. 

 Hålla alla ansvariga för nedskärningarnas mål istället för att behandla det som om det 

bara vore ledarstabens ansvar. 

 Involvera kunder och leverantörer i förslagsgivandet och formandet av förbättringar 

om nedskärningsstrategier istället för att bara vara internt inåtvända. 

 

#4 ”Ledarskap” 

 Försäkra att ledarna är synliga, mottagliga och interagerar med de drabbade av 

nedskärningar istället för att undvika konfrontation. 

 Ansluta nedskärningar till en klart definierad vision för en önskad framtid för 

organisationen. 

 Projicera positiv energi och initiativ från ledare för att kunna motivera arbetskraft i en 

nedskärningssituation istället för att tillämpa ett defensivt perspektiv. 

 

#5 ”Kommunikation” 

 Försäkra att alla är fullt informerade om anledningen till nedskärningar, vilka 

strategier som tillämpas, det tillkommande kostnaderna, tidsramen etc. istället för att 

tillämpa en information som endast baseras på vad som absolut är nödvändigt. 

 Kommunicera undertiden nedskärningen utformas så att informationen blir 

kontinuerlig och koncist.  

 Generera fortlöpande analyser och feedback från deltagare i nedskärningsprocessen, 

 

#6 ”Support” 

 Delge en likvärdig uppmärksamhet och support till de arbetare som stannar och 

lämnar organisationen 

 Tillgodose säkerhet för de som lämnar organisationen för en smärtfri transaktion. 

 Giva utbildning för att hjälpa individer att anpassas  till nedskärningar. 
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#7 ”Cost cutting” 

 Instifta en variation av kostnads och nedskärnings aktiviteter istället för att begränsa 

nedskärningar till antalet uppsagda. 

 Fokusera på attackerande källor, vilka ofta går obeaktade 

 Kartlägga och analysera alla processer i organisationen för att eliminera ineffektivitet, 

överflöd etc. för att rekonstruera arbete istället för att hålla fast vid gamla processer. 

 

#8 ”Mätbarhet” 

 Mäta tid och fart i organisationen, inte bara uppsägningar. 

 Utveckla en specifik mätning av alla aktiviteter och processer som är direkt relaterade 

till huvudprodukterna och tjänsterna som ges av organisationen för att bestämma hur 

förbättringar kan utformas. 

 Bedöma vilka färdigheter, erfarenheter och andra relevanta attribut av alla mänskliga 

resurser så att det kan hjälpa att förbättra beslutsfattandet. 

 

#9 ”Implementering” 

 Implementera en samling av nedskärningsstrategier vilket inkluderar 

omstruktureringsstrategier och systematiska strategier. 

 Administrera nedskärnings rättigheter genom att försäkra att fientliga effekter inte blir 

upplevda av arbetar utan någon ”egentlig” makt 

 Tillhandahålla möjligheter för personlig utveckling under nedskärningsprocessen 

istället för att ignorera allt utom vinst. 

 Forma korslagda och funktionella grupper för att planera och implementera 

nedskärningar utan krav på överlämnande. 

 Ändra värderingar, belöningar, utveckling och kommunikationssystem för att 

reflektera nya mål och objektiv i den nedskärda organisationen istället för att behålla 

systemen för den större organisationen. 
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 Implementera nedskärning genom att börja med små vinster, genom att ändra det som 

kan ändras snabbt och enkelt, vilket skapar en hets mot önskade resultat istället för att 

attackera nedskärningar som en stor och komplex uppgift. 

 

4.1.5 Hanteringen av kvarvarande anställda 

Efter en nedskärningsprocess är de drabbade endast uppsagda arbetare utan även arbetarna 

som får stanna kvar är en faktor som organisationsledningen måste ta hänsyn till. 

Organisationsledningen försöker att bevara eller förbättra vinstmarginaler; under goda 

förhållanden så genomför företag detta via förändringar inom bl.a. kärnstrategin, men under 

sämre förhållanden så kompenserar företag dåliga försäljningssiffror genom att skära ned på 

kapital som är relaterat till operationella kostnader; studier argumenterar för att effekten av 

nedskärningar på vinstmöjligheter och aktieägarens värde är väldigt limiterade (Lewin & 

Johnston, 2000; Cascio & Young 2003; De Meuse, Bergmann, Vanderheiden & Roraff, 

2004). 

 

Tidigare forskning har visat att organisatoriskt engagemang styr förhållandet mellan 

nedskärningar och omsättningar; alltså ju mer engagerad och tillfredsställd arbetarna var med 

att anställas och söka sig till ett företag eller organisation desto svagare är sambandet mellan 

nedskärning och omsättning. Samtidigt så spelar HR-verksamheten in i arbetarnas känslor om 

att ”passa in”, inte bara i organisationen, utan även i det utförda arbetet (Trevor & Nyberg, 

2008).  

 

Vissa forskare menar att omfattningen av nedskärningstillfället faktiskt är irrelevant (Trevor 

& Nyberg, 2008) medan andra visar att det inte har någon betydelse vid jämförelsen mellan 

små och stora nedskärningar, som drabbar mer än 10 procent av arbetsstyrkan (De Meuse et 

al., 2004). Alltså ska arbetsgivare försöka att behandla olika arbetskaraktäristika, för att 

förminska effekten, oavsett storleken på nedskärningen. Griffeth, Hom & Gaertner (2000) 

menar att närliggande faktorer för engagemang är tillfredställelse i arbetet, arbetarens 
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involvering och organisatoriskt engagemang; dessa bidrar och är strakt relaterade till 

företagets omsättning. 

 

Engagemang och hög omsättning ger en positiv effekt på verksamheten, vilket även ger ett 

gott arbetsklimat och har även en betydelsefull inverkan på kundservice relaterade faktorer 

(Wiley 1996) och verksamhetens finanser och vinster (Wiley & Campbell 2006).  

 

Kowske, Lundby & Rasch (2009) visar i sin forskning att engagemang från arbetare skiljer 

sig från de som har tänkt att stanna eller lämna företaget/organisationen och att effekten är 

påtaglig vid nedskärningar. Om nedskärningar har skett så är det 2,5 gånger större chans att 

omotiverade/oengagerade arbetare lämnar än att engagerade och motiverade lämnar 

organisationen inom 12 månader. Alltså blir slutsatsen att organisationsledningen måste finna 

vägar för att kunna skapa ny motivation och större engagemang efter att en 

nedskärningsprocess har ägt rum. I deras forskning har forskningen även kommit fram till 18 

aspekter som är viktigast att engagera arbetarna i, efter nedskärningar. Dessa aspekter har 

tagits fram efter enkätdatabaser hos arbetarna (kallad ”Work Trends”): 

 

1. Trovärdighet och säkerhet – främst skapa en säkerhet om företagets framtid. 

2. Karriärsavancemang – att framtiden visar på en positiv utgång och ej en negativ. 

3. Stress – företaget ska kunna erbjuda arbetarna stresslugnande faktorer som även 

kan ge en bättre livsbalans och en stressfri miljö. 

4. Arbetet – att arbetet ska fortsätta vara spännande och/eller givande. 

5. Senior management – att ha förtroende för organisationsledningen 

6. Företagets ansvar – att företaget tar sitt ansvar för att skapa tillfredsställelse i det 

utförda arbetet. 

7. Belöningar och bekräftelse – att arbetarna får belöningar eller bekräftelse för bra 

utfört arbete. 

8. Träning och utveckling – ge arbetarna en möjlighet till att fortsätta utveckla sina 

förmågor och färdigheter. 
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9. Etik och integritet – att företaget strävar mot att etiken och integriteten inte blir 

lidande på något sätt. 

10. Kvalitetsförbättring – dagliga beslut om prioritet för kvalité och förbättring. 

11. Kundorientering – arbetarna ska få ett erkännande för att förmedla en god 

kundservice. 

12. Arbetsprocessen – människorna som arbetar med varandra ska göra sitt bästa. 

13. Hälsa och säkerhet – att säkerhet ska ha en hög prioritering. 

14. Ledningseffektivitet – att ledarskapet ska handla och agera effektivt. 

15. Jämlikhet – att anställda ska ha samma möjligheter för avancemang inom 

organisationen. 

16. Innovativ miljö – handlingar och beslut om att lova nya eller innovativa idéer. 

17. Kommunikation – öppen och ärlig tvåvägs kommunikation. 

18. Mål och utförande – ansenliga och rimliga mål 

 

Kowske, Lundby & Rasch (2009) påpekar att flertalet av dessa aspekter även är viktiga i 

organisationer som inte har haft en nedskärningsprocess. I deras studie så visar forskningen 

även på att de drabbade arbetarna som har fått stanna kvar i organisationen är mindre nöjda 

med dessa aspekter inom arbetet. Forskarna delar in sina aspekter i tre olika kategorier: 

 

1 – Förtroende för framtiden 

2 – Support från ledarstaben 

3 – Arbetet (arbetsutförande, uppgifter etc.) 

Dessa kategorier och aspekter påverkar, i sin tur, det engagemang och motivation som är 

viktigt för företagets/organisationens fortsatta överlevnad; kategorierna ger även en 

vägledning i hur och var företagsledare ska lägga sin energi på, för att få ett effektivt och 

förbättrat engagemang. 

 

Det visar sig att arbetare som tidigare har upplevt nedskärningar är villigare att ha en stark 

framtidstro för företaget och även för sig själva än arbetare som aldrig har gått igenom en 
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sådan process. (Kowske, Lundby & Rasch 2009) Detta går hand i hand med förtroende och 

övertygelse eftersom båda är baserade på arbetarnas förväntningar om önskvärda utgångar, 

som rör individen. Arbetsgivare tenderar till att bygga förtroende genom att studera och 

mottaga sociala signaler, som exempelvis medarbetares förslag och åsikter. Detta kan hjälpa 

att förutsäga personliga utgångar för arbetare (Leiter & Harvie 1996); eftersom att förtroende 

baseras på att framtida beslut ska få en positiv utgång för organisationen som helhet 

(Robinson 1996). 

 

 Det visar sig att även kommunikation är en stor aspekt i hanteringen av drabbade som är kvar 

i företaget/organisationen. Oftast så brukar ledare förutspå framtiden genom att relatera till 

hur företaget har klarat sig innan (bl.a. i liknande kriser). Förtroendet för ledarstaben 

utvecklas och är starkt relaterad till kvalitén hos kommunikationen angående 

nedskärningsprocessen; där fokus ska ligga på: logiken för vilka som blir uppsagda, planen 

för hur företaget ska handla efter nedskärningarna, exempel på tidigare ändringar och 

implementeringar som har varit framgångsrika och även förklaring av negativa aspekter. 

(Paterson & Carey 2002). 

 

Efter en nedskärningsprocess så är det även viktigt att hålla koll på sina konkurrenter; för om 

dessa har en snabbare återhämtning så ger det en frestande känsla hos överlevarna att byta 

arbetsgivare. Ledarstaben ska även ge support och stöd så att det uppstår tillfredsställelse, 

betydelse, ger en hälsosam arbetsmiljö och i sin tur ger arbetarna en bättre livsbalans. Detta 

kan uppnås genom att involvera arbetarna i återhämtningsarbetet; arbetare är en stor källa för 

kreativa lösningar inom arbetsplanering och produktionsaktivitet. Att involvera arbetarna i 

arbetet om hur organisationsledningen modifierar och ändrar arbetet för ett mer effektivt 

tillvägagångssätt genererar högre självförtroende, kontroll och säkerhet i arbetsutförandet. Det 

är inte heller ovanligt att moralen och lojaliteten hos överlevare ligger på en låg nivå efter 

nedskärningar; därför är det viktigt att berömma utföranden och arbetsinsatser samt erkänna 

att arbetarnas roll i företaget/organisationen är viktigt för företagets fortlevnad, vilket skapar 

en teamkänsla och framtidstro (Kowske, Lundby & Rasch 2009). Vidare visar Kaufman 
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(1982) i sin forskning att anställda som har överlevt nedskärningar i arbetskraften förväntas, 

inte bara att ha en hög osäkerhet inför sitt eget jobb, utan även att dessa känner att de vill 

lämna arbetsgivaren, vid första möjlighet, för ett jobb med större säkerhet inför framtiden. 

Appelbaum, Delage, Labib & Gault (1997) menar att kvarvarande anställda är talangfulla 

människor (eller resurser) vars kunskap, erfarenhet och färdigheter behöver framträdas så 

tydligt som möjligt för att försäkra om att företaget kan nå sina objektiv och mål; samt att 

kunna möta och klara av kommande utmaningar under nedskärningarnas efterspel. 

 

4.1.6 Påverkan hos kvarvarande anställda 

Tidigare forskning visar att nedskärningar påverkar flertalet faktorer negativt hos kvarvarande 

anställda; främst är det engagemanget som påverkas (Brockner, Grover, Reed, Dewitt & 

O’Malley 1987; Knudsen, Johnson, Martin & Roman 2003), men även anställdas 

tillfredsställelse och tillförlit till sitt arbete (Armstrong-Stassen 2002; Luthans & Sommer 

1999) och involvering i företaget (Brockner, Grover & Blonder 1988). Sora et al. (2009) visar 

i sin forskning att anställda delar deras perception av osäkerhet inför sitt jobb med hela 

organisationen; alltså skapar det ett osäkert klimat. Detta fenomen har alltså inte bara en 

påverkan på individuell nivå utan även på kollektiv nivå, över hela organisationen (Sora et al. 

2009). 

 

I Brockners (1992) forskning så ställer han sig frågan mer precist om vilka effekter och vilken 

påverkan som uppstår hos kvarvarande anställda vid nedskärningar. Salanick & Pfeffer (1978) 

menar att det är den sociala informationsprocessen som förklarar hur individer använder 

information om deras egna, tidigare, erfarenheter och på så vis bygger upp det som uppfattas 

och påverkas. Brockner (1992) skriver att ledningen skulle kunna göra fler val som kan 

minska negativa konsekvenser hos arbetare som får stanna kvar inom företaget. Brockner 

(1992) listar två kategorier om reaktioner från kvarvarande anställda: 
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3.1.6.1 Upplevd rättvisa 

 

Kvarvarande anställdas upplevda rättvisa styrs av hur stor förståelse och kunskap som finns 

om nedskärningen, hur ledningen hanterar nedskärningarna och varför ledningen måste vidta 

åtgärder. Reaktionerna har visat sig vara mindre negativa om kvarvarande anställda anser att 

nedskärningarna sker i en rättvis anda (Brockner 1992). Frågor, enligt Brockner (1992) som 

påverkar den upplevda rättvisan är: 

 

- Är nedskärningarna nödvändiga? Kvarvarande arbetare måste tro att nedskärningarna 

verkligen är nödvändiga för företagets fortsatta överlevnad (Brockner 1992). 

 

- Är nedskärningarna sammanfallande med företagets kultur? Nedskärningar som 

bryter mot psykologiska kontrakt mellan arbetare och arbetsgivare tenderar till att 

skapa en upplevd orättvisa (Brockner 1992). 

 

- Gav ledningen ut tillräckligt med information innan nedskärningarna? Om arbetare 

som får lämna företaget får tillräckligt med information i förhand så upplevs det 

”rättvist” hos kvarvarande arbetare; dock är definitionen av ”tillräcklig information” 

subjektiv och därför skapar ett problem för ledningen; det kan till och med skada 

arbetarnas moral och arbetsprocess om för mycket och ”fel” information delges 

(Brockner 1992). 

 

- Vid implementeringen av nedskärningar, hur väl närmade sig ledningen detaljerna? 

Forskning av Brockner, Konovsky, Cooper-Schneider och Fogler (1992) har visat att 

kvarvarande anställda tenderar att vilja fördjupa sig i detaljer angående nedskärningar 

och hur ledningen har implementerat. Dessa detaljer påverkar på grund av den 

symboliska meningen av att tillhandahålla information; kvarvarande anställda anser att 

det hör till att ledningen möter dem med dignitet och respekt (Brockner 1992). 
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- Gav ledningen en klar och adekvat förklaring till nedskärningarna? När ledningen tar 

tid att delge adekvata anledningar till att nedskärningarna sker så upplevs själva 

processen som mer ansenlig. Anledningen bör inkludera och informera om argument 

som styrker ledningens agerande som kvarvarande anställda, i vissa fall, inte tänker 

på. Bara att ledningen tar sig tid och förklarar skapar en större förståelse (Brockner 

1992). 

 

- Påverkade nedskärningarna ledningen? När företag står inför nedskärningar så är det 

viktigt att ledningen utför dessa ”rätt med substans” och ”rätt med stil”. Exempelvis så 

bör ledningen inte skapar fördelar för sig själva utan även visa en god anda och även 

utföra kostnadsanpassningar på högre nivå för att anställda på lägre nivå ska känna en 

orättvisa (Brockner 1992). 

 

- Hur tänkte ledningen vid beslutet om vilka anställda som skulle få stanna och vilka 

som skulle bli uppsagda? Typiska anledningar för att få stanna kvar är på grund av 

meriter och funktion inom företaget, dock är det ett ”först in och först ut” system som 

är mest lämpligast för att den upplevda rättvisan ska vara god (Brockner 1992). 

 

- Hjälpte företaget anställda som sades upp? Genom att erbjuda hjälp, så som 

avgångsvederlag, rådgivning och övrig tänkbar hjälp  (Brockner 1992). 

 

- Involverade ledningen anställda angående nedskärningarna? Vid många av besluten 

som associeras till nedskärningarna så är det viktigt att ledningen involverar anställda, 

bland annat om förslag till kostnadsanpassningar. Detta har två fördelar: för det första 

så kan anställda ha kreativa lösningar om hur arbetet kan få mer arbete gjort med 

förminskad arbetskraft. För det andra så upplever anställda mer rättvisa om de själva 

får välja att gå in i en nedskärningsprocess, än om det är ett hierarkiskt val (Brockner 

1992). 
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Generellt sett så tenderar kvarvarande anställda att öka både produktivitet och moral om dessa 

upplever nedskärningarna och uppsägningarna som rättvisa. Vidare så kan det vara under 

speciella omständigheter som den upplevda rättvisan påverkas. Exempel på detta kan vara när 

en kvarvarande anställd står nära, personligt eller professionellt, en uppsagd. Detta kan uppstå 

när anställda arbetar nära varandra i grupp under en längre tid eller då båda bor i samma 

område och spenderar tid med varandra, under eller utanför arbetstid (Brockner 1992). 

Forskning av Brockner et al. (1987) visar på att kvarvarande anställda som står nära till 

uppsagda upplever att uppsägningarna är orättvisa, arbetar mindre och har ett mindre 

engagemang för företaget. Brockner (1992) att ett annat exempel på en speciell omständighet 

är när arbetare har ett högt engagemang för företaget. Detta för att anställda känner oftast att 

de måste bidra till det stora kollektivet, vilket i sin tur är en bidragande faktor till att 

arbetarnas vilja att bli rättvist behandlade, om de ser sig själva som en bidragande faktor 

(Brockner 1992). Brockner, Tyler och Cooper-Schneider (1992) visar i sin forskning att hos 

anställda, som tidigare har känt en stor lojalitet för företaget och efter en nedskärningsprocess 

känner att uppsägningarna var orättvisa, kommer lojaliteten att minska avsevärt, till och med 

mer än anställda som var mindre lojala innan nedskärningarna. 

 

3.1.6.1 Förändrade arbetsvillkor 

 

Kvarvarande anställda är influerade, inte bara av den upplevda rättvisan, utan även 

förändringar i det arbete som måste utföras. Dessa förändringar representerar upphovet av 

upplevt hot medan andra upplever det som upphov till möjligheter. Kvarvarande anställdas 

moral och produktivitet minskar om förändringarna upplevs som hot än om det upplevs som 

möjligheter (Brockner 1992). Brockner (1992) listar fyra orosmoment hos kvarvarande 

anställda angående förändrade arbetsvillkor: 

 

- Hur mycket ska jag oroa mig för framtida uppsägningar? Kvarvarande anställdas 

osäkerhet inför sitt arbete tenderar till att öka vid nedskärningar; detta för att flertalet 

företag säger upp anställda i ”vågor” (Brockner 1992). Hotet om fortsatta 
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uppsägningar är dock inte upphov till osäkerhet. Istället så uppstår osäkerheten när 

kvarvarande anställda upplever att, om ytterligare uppsägningar uppstår så finns det 

lite att göra för att motverka negativa effekter vid förluster av arbetskraft (Greenhalgh 

& Rosenblatt 1984). 

 

- Hur kan mitt arbete idag jämföras med det jag hade innan nedskärningarna? Ofta så 

blir de kvarvarande anställdas arbete förändrat efter uppsägningar; mer arbete måste 

göras med minskad arbetskraft. Vidare så känner anställda även att deras jobb har 

blivit mer självständigt och mer varierat. Alltså upplevs den ökade mängden arbete 

som ett hot, medan variationen och självstädigheten som en möjlighet (Brockner 

1992). 

 

- Hur ser min framtid ut? Uppsägningar tenderar till att skapa en osäkerhet för 

framtiden i företaget hos kvarvarande anställda. Det uppstår då även en osäkerhet inför 

hur långt en anställd kan nå, karriärmässigt. Alltså beror reaktionen på hur den 

anställde såg på sin karriärmässiga situation innan nedskärningarna och hur denne ser 

på sin karriärmässiga situation efter (Brockner 1992). 

 

- Hur är reaktionerna hos andra kvarvarande anställda? Då uppsägningar medför 

stress så brukar kvarvarande anställda se hur sina medarbetare reagerar på situationen. 

Det är inte bara så att kvarvarande anställda uppmärksamma på objektiva förändringar 

i arbetet utan är även medvetna om sina medarbetares reaktioner och hur dessa 

avlägsnar sig från företaget; detta gör att de egna reaktionerna blir berörda av andra 

kvarvarande arbetare (Salancik & Pfeffer 1978). 

 

Isabella (1989) har identifierat nyckelfaktorer som fokuserar på frågor angående karriären, 

efter nedskärningar. I sin forskning så fann Isabella (1989) att det är vanligt att kvarvarande 

arbetare inte blir informerade  eller blir felinformerade om exempelvis deras plats i den 

nykonstruerade organisationen, förväntad standard på arbetsprestationen, behovet av extra 
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arbete, värdet av deras egen expertis till den nya organisationen och vilka möjligheter det 

finns för karriäravancemang. Vidare så visar Koonce (1991) att försämrad arbetsmoral var ett 

resultat av faktorer som blev försummade under rekonstruktionen; främst att ledningen 

misslyckades med att ge anställda adekvat och kontinuerlig information om förändringarna 

som skulle ta vid; men även att ledare inte hade fått genomgå någon utbildning inför 

situationer som medförs vid nedskärningar och att företagsmålen och standarden på 

arbetsutförandet var oklara. 

 

Ett syndrom som uppstår hos kvarvarande anställda är att det uppstår en mix av beteenden 

och känslor som ofta skapar en påverkan hos andra anställda till följd av en 

nedskärningsprocess; detta syndrom kallas för ”the survivor syndrome” (Doherty & Horsted 

1995); Ouimet (2005) visar i sin studie att det finns tre komponenter av ”survivor syndrome”: 

en känsla av orättvisa inför besluten, otillfredsställelse med hur ledningen kommunicerar 

besluten och sorgen som uppstår efter att arbetskamrater får lämna. Markowich (1994) menar 

att organisationer har underskattat de negativa effekterna av nedskärningar och tar inte med 

svårigheterna i hur ledningen ska motivera kvarvarande anställda, som har blivit emotionellt 

skadade, i beräkningarna. För att undvika detta syndrom så menar Appelbaum, Delage, Labib 

& Gault (1997) att organisationen måste arbeta i förebyggande syften, alltså redan innan 

nedskärningarna tar vid. Det ska finnas en detaljerad plan över hur ledningen ska hantera 

kvarvarande anställda, utöver den plan som redan bör finnas för hur ledningen hanterar 

uppsagda arbetare. 

 

Noer (1993) visar i sin forskning att kvarvarande anställda upplever 12 olika typer av negativa 

känslor och orosmoment efter en nedskärningsprocess. Dessa 12 olika typer är: 

1- Osäkerhet inför jobbet 

2- Orättvisa 

3- Depression/Oro/Utmattning 

4- Reducerat risktagande och motivation 

5- Misstro och svek 
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6- Brist av ömsesidig hängivenhet 

7- Otillfredsställelse med planering och kommunikation 

8- Otillfredsställelse med uppsägningsprocessen 

9- Brist av strategisk direktion 

10- Brist av trovärdighet inför ledningen 

11- Kortsiktig vinstorientering 

12- Känsla av permanent förändring 

 

Vidare så skriver Cascio (1993) att kvarvarande anställda blir trångsynta, självabsorberande 

och får ett starkt ogillande av att ta risker; moralen tenderar även till att sänkas, 

produktiviteten försämras och kvarvarande anställda börjar misstro ledningen. Anställda 

tenderar till att förvränga eller endast lyssna till den information som dessa vill höra endast 

för att undvika den obehagliga realiteten av nedskärningarna; anställdas förmåga att uppfatta 

situationen korrekt kan influeras av deras egna intressen om karriäravancemang (Vecchio & 

Appelbaum 1995). Till stor del visar forskning på att kvarvarande anställda reagerar negativt 

när:  

1. Uppsägningarna ansågs vara orättvisa (Brockner et al. 1987) 

2. Tillförlitningen för ledningen redan var relativt  låg (Spreitzer & Mishra 2002) 

3. Kvarvarande anställda var psykologiskt närastående till den uppsagde 

(Brockner et al. 1987) 

4. Hotet om att framtida uppsägningar är relativt hög (Brockner et al. 1993)  

 

Dock menar Mishra, Spreizter & Mishra (1998) i sin forskning att; trots all rapportering om 

negativa effekter, i form av reducerad hängivenhet till organisationen eller försämrat 

arbetsutförande, hos kvarvarande anställda, så finns det en mindre procent av kvarvarande 

anställda som antingen blir helt opåverkade eller faktiskt reagerar positivt. 
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En annan diskuterad faktor angående effekter hos kvarvarande anställda är stress som uppstår 

efter nedskärningar. Lazarus & Folkman (1984) menar i sina studier att anställda som blir 

kvar i företaget kan komma att erfara tiden efter nedskärningarna som väldigt stressiga, med 

perception av både starkt hot och låg kontroll. Ett exempel som tar upp stress på arbetsplatsen 

är ”utbytes teorin” (eng. ”Exchange theory”) som är framtagen av Homans (1961) som ger en 

inramning, vilken hjälper att se de harmfulla effekterna hos anställda med arbetsrelaterad 

stress. Teorin bygger på principen om ömsesidighet och framhåller att folk ger tillbaks i 

samma proportioner som dessa upplever att de själva har fått, eller inte har misslyckats med 

att få, från den andra parten i förhållandet. Alltså, ju fler anställda som upplever stress på 

arbetsplatsen desto mer troligt är det att ledningen inte tar hand som sina anställda tillräckligt, 

genom att bidra med deras upplevelse av stress; vilket resulterar i att anställda i ”gentjänst” 

skapar en mer negativ attityd (ex. reducerad hängivenhet till organisationen) eller beteende i 

form av sämre arbetsutförande (Jamal 1984). Glisson & James (2002) visar i sin forskning att 

ett lågt stressklimat har en positiv influens på attityden hos anställda, vilket i sin tur påverkar 

hängivenheten till organisationen och tillfredsställelsen med det utförda arbetet positivt;    

 

Brockner et al. (2004) anser att det är ironiskt att uppsägningar besväras med höga nivåer av 

stress hos kvarvarande anställda. För efter nedskärningarna så förlitar sig ledningen hos 

företagen att anställda ska fokusera på att bemöta organisationens mål; den höga stressfaktorn 

som uppstår kan göra det svårare för kvarvarande anställda att bemöta dessa mål. En av 

utmaningarna som nedskärningar medför är att försöka förmildra potentiella harmfulla 

effekter av stress hos kvarvarande anställda som är relaterat till nedskärningarna. Alltså är det 

viktigt att kunna identifiera faktorer som influerar kvarvarande arbetares upplevelse av stress 

och därmed även deras attityd, reaktion och beteende angående uppsägningar (Brockner et al. 

2004). Forskning har visat att utanför kontexten för uppsägning att anställda som upplever 

dem själva att ha mindre kontroll över arbetsmiljön löper en större risk för att få 

stressrelaterade problem, som har uppmätts genom hjärtinfarktsliknande symptom (Marmot et 

al. 1997) 
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4.1.7 Ledningens handlingar 

Labib & Appelbaum (1994) menar att perceptionen hos anställda är baserade på ledningens 

handlingar och kommunikation. För att frambringa de mest positiva reaktionerna hos 

kvarvarande anställda så måste ledningen dirigera uppsägningarna rättvist, hjälpa kvarvarande 

anställda att möta negativa förändringar och uppmana att fokusera på positiva förändringar 

(Brockner 1992). Brockner (1992) delar upp meningsfulla handlingar som är nödvändiga för 

ledningen att utföra i tre kategorier: sådana som sker före nedskärningarna, under 

nedskärningsprocessen och efter nedskärningarna har ägt rum. 

 

4.1.7.1 Före nedskärningar 

 

- Utvärdera förhållandet mellan uppsägningar och företagets kultur. 

Trots dramatiska förändringar vid nedskärningar är uppsägningar bara en av många faktorer 

som drabbar företagets hälsa på både kort och lång sikt. Ledningen måste kunna avgöra vilket 

förhållande som finns mellan uppsägningar och andra faktorer, exempelvis företagets strategi 

och kultur. Uppsägningar ska vara en logisk konsekvens av företagsstrategi. Om den strategin 

är dåligt definierad i relation till utförandet av uppsägningarna så är det ovannämnda ett bra 

svar på företagets kort- och långsiktiga problem. Det komplicerade förhållandet mellan 

uppsägningar och företagskulturen är någonting som måste tänkas på innan nedskärningarna. 

Ledningen måste utvärdera om uppsägningar ska bli implementerade och hur dessa ska 

implementeras (Brockner 1992). 

 

- Delge fyllig information i förhand. 

Ledningen har ingenting att förlora på att ge fyllig information i förhand till anställda. Detta 

för att drabbade kan sluta på ett mer behagligt sätt, vilket gör att de inte känner sig felaktigt 

behandlade. Medan kvarvarande anställda kommer att vara mer tacksamma vilket leder till 

bättre produktivitet och/eller moral (Brockner 1992). 
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- Identifiera nyckelpersoner och använda deras engagemang för den nya organisationen. 

 För det första så finns det ”stjärn” utövare som organisationen vill behålla. För det andra så 

finns det ”beslutsledare”, vars röster har gensvarande effekter hos anställda runt omkring. 

Olika handlingar kan ledningen göra för att utvinna ett engagemang hos nyckelpersoner som 

dessa för att kunna styra upp den nya organisationen (Brockner 1992). 

 

- Förbereda ledare inför nedskärningarna.  

Till de ledare som ska implementera nedskärningsprocessen med uppsägningar måste vara bra 

förbereda om vad de kan förvänta sig och hur dessa ska behandla situationen. Vad som kan 

väntas är anställda med känslor som inkluderar: oro, ångest, argsinthet, lättnad, skuld, 

avundsjuka och andra känslor som kan verkar vara obefogade. Folk känner skuld när dem tror 

att det har skett någonting fel och är delaktiga. Faktum är att kvarvarande anställda kan 

producera skuldkänslor, speciellt när dessa anställda anser att den uppsagde kunde gjort 

samma arbete som den kvarvarande anställde själv. Det är viktigt för ledningen att inte bli 

förvånade över dessa reaktioner och känslor, som uppstår hos kvarvarande anställda i 

samband med uppsägningar (Brockner 1992). 

 

4.1.7.2 Under nedskärningsprocessen 

 

- Ge fullskalig information.  

När de anställda har fått klart för sig att företaget står inför nedskärningar i arbetskraften så 

kommer de hungra för information. Flertalet frågor kommer att ställas; så som: Vilka kommer 

att bli uppsagda? När kommer uppsägningarna ta vid? Varför sker uppsägningarna? Kommer 

det fler nedskärningar efter denna? osv. Under stressiga tider, som exempelvis vid 

uppsägningar, så har oftast anställda kontraproduktiva fantasier uppdiktade redan. Genom att 

undanhålla information så tillåter ledningen, indirekt, att dessa fantasier får frodas. Först så 

kommer dessa fantasier att fylla tomrummen som finns i de anställdas tankar med en 

förvridenhet som kan skada organisationen. Tilliten i organisationen minskar oftast i ett 

företag under nedskärningsprocesser på grund av detta. Det andra som blir ett problem är att 
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kvarvarande anställda lyssnar ofta på varandra, vilket gör att fantasier, tankar och skvaller kan 

spinna ur kontroll, om detta inte möts med fullskalig information (Brocker 1992). 

 

- Överkommunikation.  

Ledningen måste delge information till anställda så skarpt som möjligt; därför att ledningar 

upplever att de ibland delger information som de senare blir varse om att anställda har missat. 

Det är den avledande och störande naturen av företag innan en nedskärningsprocess som stör 

arbetsmiljön vilket gör det nödvändigt för ledningen att ”överdriva” kommunikationen. 

Nyckelantagandet som ledningen måste göra är att: bara för att informationen skickades till 

kvarvarande anställda så betyder inte det att informationen gick fram (Brocker 1992). 

 

- Erbjud hjälp.  

Uppsägningar är ett direkt hot mot den uppsagdes ekonomiska situation men även ett indirekt 

hot mot kvarvarande anställda (med osäkerhet som grund). Därför så är det viktigt att 

ledningen kan erbjuda konkret hjälp för att göra situationen så smärtfri som möjligt. Exempel 

på detta kan vara avgångsvederlag och kurser/handledning. Det är också viktigt att ledningen 

kommunicerar till kvarvarande anställda om vad som görs för att hjälpa de som drabbats av 

uppsägning (Brocker 1992). 

 

- Behandla uppsagda med dignitet och respekt.  

Genom att erbjuda avgångsvederlag och kurser m.m. till uppsagda så visar ledningen en form 

av respekt. Dock så är det detaljer, som ex. vad som blev sagt till kvarvarande och uppsagda 

anställda, hur det blev sagt, när de blev informerade och vart de var när informationen om 

uppsägningen kom fram; som styr hur anställda anser att uppsagda har behandlats med 

respekt och dignitet (Brocker 1992).  

 

- Öka åtkomligheten till ledningen.  

Under de stressiga förhållanden som råder under en nedskärningsprocess så känner sig 

kvarvarande anställda konfunderade och upprörda. Den kontinuerliga ledningsresponsen till 
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förhållandet, skapat av nedskärningarna, tenderar till att dras tillbaka. Dock så ska ledningar 

på alla nivåer öka åtkomligheten och kommunikationen istället för att minska dem. 

Information kan vara nog för en del av de kvarvarande anställda ska behålla lugnet och inte 

skapa panik på arbetsplatsen (Brocker 1992). 

 

- Använda ceremoniella tillställningar för att underlätta övergången.  

Det är enklare att acceptera övergångar när anställda får tid över till att fundera på över hur 

deras omvärld har förändrats och kunna tänka över deras känslor som är relaterade till denna 

förändring (exempelvis sorg, oro och skuld). Ceremoniella tillställningar ger anställda denna 

möjlighet att bearbeta förändringarna och känslorna (Brocker 1992). 

 

3.1.7.3 Efter nedskärningarna 

 

- Involvera kvarvarande anställda. 

Så snart det största traumat har lagt sig så ska ledningen ge alla möjligheter för kvarvarande 

anställda att spela en aktiv roll i formandet av den nya arbetsmiljön. Kvarvarande anställda 

uppmanas till att komma med förslag på hur företaget kan effektiviseras. Detta blir viktigt 

eftersom anställda får känna sig delaktiga efter en sådan stressfull period, som en 

nedskärningsprocess innebär. Samt att de får känna en viss kontroll över situationen, vilket 

kan uppnås genom att ledningen involverar kvarvarande anställda (Brocker 1992). 

 

- Förnyelse. 

Ledningen behöver tänka igenom sin strategi för att bestämma om uppsägningarna är 

nödvändiga, men även om arbetet till kvarvarande anställda är skäliga för företagets strategi. 

Dock är vanor svåra att förändra. Dock börjar företag som har fått utstå nedskärningar lärt sig 

att det inte kan hålla på gamla seder bara för att företaget alltid har gjort det, eftersom det inte 

är en godtycklig ursäkt för att utföra vissa handlingar (Brocker 1992). 
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- Arbetsberikande. 

Kvarvarande arbetares reaktioner beror inte bara på förändringen i volym och kvantitet i 

arbetet, i relation hur det var innan nedskärningarna, utan även i förändringen i kvalitet och 

arbetsglädjen. Om arbetet faktiskt har blivit mer intressant så ökar deras produktivitet och 

moral (Hackman & Oldham 1980). Ledningen ska inte bara studera vad för arbete som görs 

för att effektivisera arbetet utan även hur arbetet utförs, vilket kan leda till kreativa vägar för 

att göra arbetet mer intressant (Brocker 1992). 

 

- Försäkra om att anställda ser möjligheterna. 

Kvarvarande anställda drar oftast den felaktiga slutsatsen att möjligheterna för anställda i 

företaget inte längre finns kvar efter en nedskärningsprocess, vilket skadar produktiviteten 

och moralen. Därför är det viktigt att ledningen tar ansvar och förklarar för de kvarvarande 

anställda vilka möjligheter som faktiskt finns i det nya företagsklimatet. För att göra anställda 

medvetna om möjligheterna kan ledningen exempelvis: 

Låta kvarvarande anställda arbeta mot uppnåeliga mål, visa upp belöningarna för det nya 

uppförandet som ledningen vill uppmana till och framhäva karriärmässiga möjligheter 

(Brocker 1992). 

 

Samaha (1993) kompletterar med ytterligare förslag: 

 - För att förbättra förtroendet för ledningen 

- Gör ledningen mer synbar 

- Förklara anledningen till nedskärningen 

- Förklara vilka kriterier som används för vilka som blivit uppsagda 

-  

- För att förbättra moralen 

- Delge möjligheter för anställda att ställa frågor och få dessa besvarade 

- Kommunicera företagets framtidsuppdrag så specifikt som möjligt 

- Låt de kvarvarande anställda veta hur uppsagda arbetare behandlas 
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- För att förbättra produktiviteten 

- Lär upp ledare i hur hantering och motivering av kvarvarande anställda kan ske 

- Hjälp kvarvarande anställda att fastställa hur dessa ska hantera det ökade arbetet 

 

- För att förminska stressnivåerna 

- Lär upp kvarvarande anställda hur dessa kan hantera förändringar inom organisation 

och övergång. 

 

4.1.8 Kommunikationens roll 

Ashford (1986) visar i sin studie att individer söker feedback för viktiga förhållanden under 

nya och osäkra situationer. Johnson, Bernhagen, Miller & Allen (1996) menar att 

nedskärningar i arbetskraften är just en sådan situation för kvarvarande arbetare och att 

informationen oftast är upplevd som otillräcklig vilket influerar den upplevda feedbacken. 

Greenhalgh (1983) skriver att flertalet av beslutsfattare resonerar att om informationen hålls 

konfidentiell så slipper anställda bli omotiverade, ohörsamma och känna ett behov av att 

lämna företaget. Dock så visar forskning på att undanhållande av information istället skapar 

ryktesspridning istället för att skapa trygghet (Johnson, Bernhagen, Miller & Allen 1996).  

  

Forskning under 80-talet (Foehrenbach & Rosenberg 1982 ; Ruch & Goodman 1986 ; Yukl 

1989) har visat att anställdas upplevda kommunikation från ledningen kan influera den 

anställdes tillfredsställelse i sitt arbete. Johnson, Bernhagen, Miller & Allen (1996) menar att 

det är logiskt att om ledningens arbetslag är vänskapligt, öppna för förslag, villiga att lyssna 

på lösningar om hur problemen kan lösas och blir informerade om arbetsrelaterad information 

så är individens behov av feedback lägre. Detta definierar Taylor & Bowers (1972) i sin 

forskning; att jämlik kommunikation och handledning från ledningen ska bestå av en 

vänskaplig och enkel infallsvinkel, vara uppmärksam, villiga att lyssna till problem och 

kommunicerar. Vidare skriver Johnson, Bernhagen, Miller & Allen (1996) att kvarvarande 

anställda känner, direkt efter att nedskärningar har ägt rum, att organisationen inte delger 
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tillräcklig information om förändringarna. Denna brist på information kommer att öka den 

kvarvarande anställdes behov av att få feedback för det utförda arbetet, öka deras osäkerhet 

om framtiden i företaget och vara direkt orsak till att nivån av tillfredsställelse i arbetet 

förminskas avsevärt. 

 

Patient & Skarlicki (2010) skriver att en av de stora utmaningarna som ledare står inför är att 

förmedla dåliga nyheter till sina anställda. Exempelvis så måste en ledare kunna informera en 

anställd om dåligt utfört arbete, förminskade resurser eller att företaget har gått i konkurs 

(Patient & Skarlicki 2010). Trots att tidigare forskning av Bennet, Martin, Bies & Brockner 

(1995) framhåller det viktiga i att ledare förmedlar dåliga nyheter med en komplett förklaring 

och framfört på ett sätt som visar dignitet och respekt så menar Folger & Skarlicki (1998) att 

ledare inte alltid ”gör det rätta” och vissa distanserar sig från de drabbade istället för att närma 

sig. Vidare så menar Zimbardo (2004) att handlingar, vare sig de är av ondska eller av godhet, 

som en människa utför kan utföras av vem som helst, givet att situationen är densamma. 

Zimbardo (1971) visade även att minst en tredjedel av personer i en auktoritär position visade 

sig ha genuint sadistiska tendenser.; medan Folger & Skarlicki (1998) menar att ledare mest 

tenderar sig att distansera sig från drabbade, just i de negativa tider då det behövs och önskas 

detaljerad information och då anställda ska behöver behandlas med varsam respekt.  

 

Vidare har forskning har visat att personer väger in stort hur dåliga nyheter blir framlagda när 

de bedömer hur rättvist de dåliga nyheterna är (Greenberg 1994 ; Shapiro, Buttner & Barry 

1994). Annan forskning visar på att ”interaktions rättvisan”, som definieras av Bies (2001) 

som kvalitén på mellanmänsklig rättvisa, under organisationsförändringsprocesser, kan 

reducera den negativa reaktionen skapad ogynnsamma utgångar (Colquitt et al. 2001), vilket 

inkluderar organisationsinriktade vedergällningskänslor (Skarlicki & Folger 1997), hämnd 

(Bies & Tripp 1996), tillgrepp (Greenberg 1990a) och rättstvister (Lind, Greenberg, Scott & 

Welchans 2000). När information meddelas med hög ”interaktions rättvisa” så uppfattas 

ledningen som mer rättvis (Bies 2001) och de negativa nyheterna blir bättre accepterade 

(Greenberg 1994), samt att anställda är mer tillfredsställda med den utgången som erbjuds 
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(Colquitt et al. 2001). Brockner & Wiesenfeld (1996) menar att rättvisa i interaktionen är 

oerhört viktigt när utgången är negativ, signifikant och oväntad. Under dessa omständigheter 

så är drabbade extra uppmärksamma på rättvis behandling, som fungerar likt en indikator för 

deras sociala status och ett ”erkänt medlemskap” av en grupp (Tyler & Lind 1992).  

 

Patient & Skarlicki  (2010) menar att ett empatiskt intresse för den drabbade är en viktig 

beslutsavgörande faktor av interpersonell- och informationsrättvisa när en person levererar 

dåliga nyheter. Ett empatiskt intresse för den drabbade relaterar till kommunikationsstrategier 

som reducerar, eller försöker att reducera, lidandet av dåliga nyheter, på tillvägagångssätt sp, 

reflekterar rättvisa (Patient & Skarlicki 2010). En av dessa strategier är att ledare 

demonstrerar hövlighet, respekt och omtanke (”interpersonell rättvisa”), i ett försök att 

identifiera och stödja den sociala identiteten som den drabbade anser sig ha (Brown & 

Levinson 1987). Ett annat sätt att göra slaget av dåliga nyheter mjukare är att hjälpa de 

drabbade att förstå den logiska förklaringen för det negativa beslutet genom att delge 

detaljerad information om varför situationen är som den ser ut, men även att inkludera ett 

ursäktande, vilket visar att ledaren har uppmärksammat den drabbades lidande 

(”informationsrättvisa”) (Patient & Skarlicki 2010). Vidare visar Patient & Skarlicki (2010) i 

sin forskning att ledare som använder sig av ett högt empatiskt intresse kommunicerar dåliga 

nyheter (som ex. en uppsägning) på ett tillvägagångssätt som är mer interpersonellt- och 

informationsrättvist. Dålig kommunikation från ledningen skapar missförstånd om hur  

uppsatta mål och det strategiska uppdrag som ska utföras; men det skapar även 

missuppfattning angående relationer inom arbetslaget och angående individuellt ansvar 

(Vecchio & Appelbaum 1995). 

 

 

 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

57 

 

4.1.9 Engagemang, lojalitet och hängivenhet 

Under den globala framväxten av konkurrens så är organisationer mer beroende av positiva 

attityder hos anställda (Lavelle et al. 2009). Organisatoriskt engagemang och hängivelse är 

relaterad, i positiv bemärkelse, till arbetsutförande och att relationen mellan hängivenhet och 

utförande är mer uttryckt i mätning av arbete utöver den bestämda arbetsuppgiften än i 

mätning av den bestämda arbetsutövandet (Mathieu & Zajac 1990; Riketta 2002). Cook & 

Wall (1980) definierar organisatorisk höngivenhet som känslor av tillgivenhet för mål och 

värderingar hos organisationen, dennes egna roll i relation till detta och tillgivenhet för 

organisationen per se; och inte för dess strikta instrumentala värde.  I denna inramning så 

föreslås det att anställda kan behålla meningsfulla och distinkta nivåer av affektiv hängivenhet 

(O’Reilly & Chatman 1986); till varierade berättiganden på arbetsplatsen, som 

organisationen, ledningen, föreståndare och arbetsgrupperna (Lavelle et al. 2009). I kontrast 

till den ekonomiska fördelningen, som refererar till ett ”quid pro quo” utbyte av konkreta 

resurser med ett kortsiktigt fokus; sociala utbytes relationer beskrivs oftast som subjektiva, 

relationsorienterade ”kontrakt” mellan ”vanliga” anställda och anställda som karaktäriseras av 

ett gemensamt utbyte av socioemotionella fördelar (Blau 1964 ; Van Dyne, Graham & 

Dienesch 1994). 

 

Holloman (1991) beskriver lojalitet som en attityd, en sinnesstämning och värderingssystem; 

och att de flesta företag bygger sin kultur på lojalitet. En brist på lojalitet i ett företag ökar 

risken att även högt hängivna anställda, som tenderar till att vara mer tillfredsställda, mer 

produktiva och mer troliga till att bidraga till företaget efter en nedskärningsprocess kan 

lämna (Solomon 1992). Annan forskning (Vecchio 1991) visar att hängivna anställda stannar 

så länge arbetsklimatet är goda, lönen är tillräcklig och möjligheter för avancemang kvarstår. 

Även fast ledningen erbjuder lösningar så anser kvarvarande anställda att distansen mellan 

anställda och ledningen har ökat, det finns ingen lösning till hur ledningen kan stoppa denna 

lucka från att bli större (Willie 1994). Samtidigt så blir det en effekt när kvarvarande anställda 

ser att arbetare får lämna sitt jobb, denna effekt gör så att hängivenheten förminskas hos 

anställda som får stanna kvar (Wong & McNally 1994). Brockner, Tyler & Cooper-Schneider 
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(1992) visar i sin studie att anställda vars hängivenhet och lydnad inför den legala 

auktoriteten, så finns det en liten relation mellan upplevd rättvisa och förändring i 

hängivenhet; men för de som redan har en hög hängivenhet och lydnad så försämrades 

hängivenheten oerhört beroende på hur stor upplevelsen av orättvisa är. 

 

I forskning av Lavelle et al. (2009) så visar resultat att (1) organisatorisk hängivenhet är 

signifikant relaterat till organisatoriskt medborgarskapsbeteende (”organizational citizenship 

behavior”) riktad mot organisationen; där hängivenhet till arbetsgruppen inte var relaterat; 

samt att (2) hängivenhet till arbetsgruppen var starkt relaterat till organisatoriskt 

medborgarskapsbeteende riktat mot individen och i sin tur var hängivenheten mot 

organisationen inte lika starkt. Vidare så var förhållandet mellan organisatorisk hängivenhet 

och organisatoriskt medborgarskapsbeteende riktat mot organisationen betydligt starkare än 

förhållandet mellan hängivenhet till arbetsgruppen och organisatoriskt 

medborgarskapsbeteende riktat mot organisationen (Lavelle et al. 2009). Lavelle et al. (2009) 

forskning visar på att kvarvarande arbetares organisatoriska medborgarskapsbeteende beror på 

deras nivå av hängivenhet. Vidare så visar även forskningen på att organisationens ”rättvisa” i 

implementeringen av uppsägningar förutsäger att organisatoriskt medborgarskapsbeteende för 

organisationen är en ”medlare” för kvarvarande arbetares hängivenhet och engagemang för 

företaget (Lavelle et al. 2009). Vidare så visar Weisenfeld, Brockner & Thibault (2000) att 

ledarskapsbeteende hos ledare efter nedskärningar var mer negativt när förändringen 

upplevdes och hanterades mer orättvist. 

 

Forskning har visat att hängivenheten för organisationen hos kvarvarande anställda kan bero 

på flertalet faktorer, som förtroende för ledningen (Brockner et al. 1997) och perception av 

rättvisa (Brockner et al. 1994; Spreitzer & Mishra 2002). Brockner et al. (2004) kompletterar 

detta i sin forskning med att visa på att mottagen kontroll kan spela en stor roll för variansen 

när det kommer till hängivenheten för organisationen hos kvarvarande anställda. Sverke et al. 

(2002) visar i sin forskning att det faktiskt är tillfredsställelse med jobbet och hängivenheten 

till organisationen som två av de mest utmärkande faktorerna som styr osäkerheten inför sitt 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

59 

 

jobb. I forskning, framtaget av Sora et al. (2009) så visar resultatet på att permanenta anställda 

upplever en mer menlig attityd i jämförelse med temporärt anställda; i synnerhet inom 

tillfredsställelse med arbetet och hängivenhet för organisationen. Morrall Jr. (1999) menar att 

i nedskärningsprocessernas framfart så måste anställda utmana ledningen och HR-funktionen 

att få ett stopp på den sjunkande lojaliteten, eftersom det får en negativ effekt på 

organisationen i helhet.  

 

4.1.10 Brockners ”RIA” Modell (1988) 

Brockner (1988) har föreslagit en konceptmodell som detaljerat visar, inte bara på effekterna 

av reduktion i arbetsstyrkan  (”RIA”; eng. Reduction in Force; ”RIF”) utan även sex 

komponenter som förmedlar dessa effekter. Brockner (1988) använder sig av 6 

huvudkomponenter vilka är: 

(1) Layoffs, (2) Psychological States, (3) Group processes, (4) Organizational Restructurings, 

(5) Moderator Variables och (6) Outcomes. Arrangemanget av dessa huvudkomponenter 

återges i figur 1; där vi kan se hur dem relateras till varandra. (Brockner 1988) 

 

1) Uppsägningar/ Layoffs – refererar till uppsägningar inom arbetskraften. Uppsägningar är 

upplagda i tre koncept, före, under och efter, eftersom att de kvarvarande arbetarnas 

reaktioner varierar under perioder. (Brockner 1988) 

 

2) Psykologiska sinnesstämningar / Psychological states – representerar de kvarvarandes 

känslor, emotioner och tillstånd. Dessa faktorer inkluderar, men till fullo, av osäkerhet inför 

jobbet, ångest, lättnad, skuld m.m. (Brockner 1988)  

 

3) Grupprocesser / Group processes – representerar gruppvariabler som exempelvis 

sammanhållning, individuell- och gruppkommunikation, samt normer för utförande (Brockner 

1988). 
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4) Rekonstrueringar i organisationen / Organizational Restructurings – representerar 

organisatoriska variabler och inkluderar förändringar i nödvändiga uppgifter, 

arbetsgrupperingar och arbetsflöde (Brockner 1988). 

 

5) Utgångar / Outcomes – utgör den huvudsakliga variabeln av intresse och inkluderar 

anställdas arbetsbeteende (exempelvis produktivitetsnivå och sabotage) och attityder 

(tillfredssällelse med arbetet, organisatoriskt engagemang och benägenhet för omsättningen) 

(Brockner 1988). 

 

6) Variabler / Moderator Variablers – inkluderar faktorer som passar in i följande fem 

kategorier: (1) arbetets natur (komplexitet m.m.), (2) kvarvarande arbetares individuella 

differenser (självkänsla, ålder m.m.), (3) formaliteter inom organisationen (regler, policy, 

rapportera förhållanden m.m.), (4) information inom organisationen (värderande, normer, 

interpersonliga förhållanden) och (5) miljömässigt tillstånd (faktorer som är externa för 

företaget) (Brockner 1988).     

 

Fig.1: Brockners ”RIF” modell, 1988 
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Brockner (1988) pekar här på flera nyckelpropositioner som definierar förhållandet mellan de 

6 komponenterna i modellen. I den första propositionen så har uppsägningar potential att 

influera psykologiska sinnesstämningar, grupprocesser och organisations strukturer. 

Ledarskapet föreslår att reducering i arbetskraft influerar den psykologiska sinnesstämningen 

som exempelvis osäkerhet inför jobb, sorg över uppsagda kollegor, skuld (en känsla om skuld 

varför denne blev uppsagd och inte ”jag”) och relief över att det inte var ”jag” som blev 

uppsagd. Vissa uppsägningar inom arbetsstyrkan har potentialen att förändra organisationens 

struktur, i och med att den orsakar nya arbetsuppdrag, tar bort andra eller ökar arbetsnivån), 

arbetsgrupperingar (gamla team bryts upp och nya formas) och arbetsflödet (förändring från 

ett linjärt flöde till ett mer teamrelaterat flöde.). 

 

Brockners (1988) andra proposition är att förändringar i den kvarvarande anställdes 

psykologiska sinnesstämning, grupprocesser och organisatoriska strukturer har potentialen att 

influera kontinuerliga arbetsbeteenden och attityder (utgångar). Brockner (1988) noterar att 

ledningens narrativ föreslår att osäkerheten inför jobbet har varierande effekter på 

produktiviteten; skuld kan eller kan inte affektera kvarvarande anställda i deras motivation 

och osäkerhet inför jobbet kan affektera organisatorisk hängivenhet och tillfredssällelse med 

jobbet negativt. 

 

Brockners (1988) tredje proposition föreslår att det finns andra varierande variabler (som 

arbetets natur, individuella olikheter m.m.) som har potentialen att transformera de möjliga 

effekterna av uppsägningar i arbetsstyrkan till faktiska effekter. Exempelvis så föreslår 

Brockner (1988) att en aspekt av den informella organisationens moderering av reaktioner 

från kvarvarande anställda är ett företags förgångna dokumentföring på implementeringen av 

uppsägningar. 
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4.1.11 Hälsan hos uppsagda arbetare 

Tidig forskning av Eisenberg & Lazarsfeld (1938) visar att samma effekter uppstår hos 

ungdomar och vuxna vid uppsägning, dock att det tar mest skada på ungdomar då dessa har 

en större mottaglighet för motgångar då ungdomar är inne i en mognadsprocess; alltså får 

dessa effekter en längre påverkan hos ungdomar än hos vuxna. Dock visar senare forskning 

att en uppsägning har större psykologisk påverkan hos människor i åldern 30-49 (Clark & 

Oswald 1994). 

 

Björklund (1985) visar att det är förlusten av inkomst som kan leda till att den drabbade 

tvingas till en sämre levnadsstandard vilket påverkar individen, men även hela hushållet blir 

lidande; vilket i sin tur påverkar hälsan. Vidare så kan en uppsägning resultera i att den 

drabbades sociala status hos vänner och familj kan försämras och samtidigt försämrar den 

drabbades självförtroende (Björklund 1985).  Darity & Goldsmith (1996) skriver att trots att 

den drabbade inte står inför någon förlust materiellt så kan en uppsägning leda till oro 

angående längden av inkomstförlusten och risken för en framtida försämring i 

levnadsstandard. Denna oro kan relateras till att uppsägningen skapar en känsla hos den 

drabbade av att inte vara i kontroll över sig själv (Darity & Goldsmith 1996).  

Att en anställd blir av med sitt jobb medför oftast att denne förlorar kontakten med 

arbetskollegor och dennes sociala nätverk blir mindre. Denna förlust av ”socialt kapital” kan 

skapa en försämring i personligt välmående hos individen (Helliwell & Putnam 2004). Vidare 

har forskning även visat att familj och sociala evenemang har större influens på den mentala 

hälsan hos kvinnor än hos män, medan arbetsrelaterad stress och finansiella svårigheter har en  

större påverkan hos mäns mentala hälsa (Breslin & Mustard 2003). 
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Hamilton, Merrigan & Dufresnes (1997) forskning har visat att vara arbetslös eller inaktiv har 

en negativ association med mental ohälsa. Forskningen visar även bevis för en effekt i den 

andra riktningen; att förbättrad mental hälsa förbättrar chanserna att bli anställd (Hamilton, 

Merrigan & Dufresnes 1997). Bryne (1994) går så långt som att säga att efter en död av 

familj, nära släkting eller vän så är den mest traumatiska upplevelsen för en person då denne 

förlorar sitt jobb, eftersom att det kan söndra en karriär och splittra en familj. 
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5.0 Empiri 

I detta kapitel så kommer den insamlade empirin redovisas. Första delen består av 

sekundärintervjuer gjorda med auktoriteter inom området. Den andra delen består av en 

sammanställning av expertintervjuer gjorda av författaren. 

_____________________________________ 

 

5.1 Sekundärintervjuer 

När det står klart att företag står inför nedskärningar så är det viktigt att ledarstaben vet vad 

som är bäst för situationen. I en intervju med HRFocus (2008) så menar ArLyne Diamond
1
 att 

organisationen måste vara rationell och resonabel; samt närma sig nedskärningarna med tidig 

kommunikation och stöd till arbetarna och de som blivit valda att utföra nedskärningarna, 

men även kunna erbjuda rådgivande samtal för de arbetare som drabbas av nedskärningar; det 

visar även på god vilja att organisationen ska, om det är möjligt, hjälpa de drabbade med 

ansökan om nya jobb. Dock ska ledarstaben inte glömma bort att investera i arbetarna som 

blir kvar i organisationen menar Diamond (2008).  

 

I artikeln ”Dos and Don’ts for layoffs” (HRFocus, 2008) så intervjuas Laura Crawshaw
2
, som 

är inne i samma tankegångar som Diamond (2008) och menar att de arbetare som blir kvar 

kommer att känna stor stress, press och möjligtvis skuldkänslor för sina arbetskamraters 

uppsägning; även att jobbeffektiviteten måste öka då personalen blir mindre medan arbetet 

behöver hålla samma prestanda. Crawshaw (2008) påstår att det krävs att organisationen 

kommunicerar i förtid om vad som gäller nedskärningar i arbetskraften och att ledarstaben 

behandlar sin personal med human respekt; kommunikationen är viktig så att arbetarna kan få 

framtidsmål att jobba mot och även dämpa den stressrelaterade faktorn att det kan vara deras 

tur att lämna jobbet vid nästa nedskärning. Personerna som utför själva nedskärningen och får 

möta/säga upp personal måste få den support och stöd från ledningsstaben, ett jobb som detta 

                                                 
1
 Grundare av Diamond Associates, Kalifornien, USA 

2
 Grundare av Executive Insight Development Group Inc., Oregon, USA 
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medför en hög stressfaktor då dessa personer vet att nedskärningarna och uppsägningarna 

kommer att skapa stora individuella, finansiella problem och emotionella rubbningar hos den 

som drabbas. Även Diamond (2008) pekar på kommunikationens nödvändighet och betydelse 

i sin intervju; att organisationerna måste kunna se i ett tidigt stadium vilka sektioner av 

organisationen som kommer eller ”behöver” drabbas så att den efterfrågade kommunikationen 

kan hållas; vilket inte sätter arbetarna i en situation där framtiden är dolt i dunkel. 

 

För att organisationsledningen ska förhindra ett favoriseringssystem så har det istället 

utvecklats ett slags ”rättvist” först in, först ut system, vilket Diamond (2008) menar är 

ologiskt ur en kompetens- och effektivitetssynvinkel, eftersom ett sådant system inte tar 

hänsyn till bl.a. meriter och kompetensnivå. Denna osäkerhet kan skapa en situation där väl 

utbildade personer med en hög kompetensnivå, som har lätt att få ett jobb, lämnar 

organisationen i ett tidigt stadium för att söka attraktivare jobb på andra håll. Till sist vill 

Diamond (2008) att arbetsgivarna ska behandla de drabbade med varsamhet, respekt och 

dignitet, eftersom det är en tung börda att bära. 

 

Patrick M. Wright
3
 säger i ”Do and Don’ts for Layoffs” (HRFocus, 2008) att ledarstaben 

måste fånga intryck från divisionerna eftersom att ledarstaben inte alltid är rätt plats för att 

avgöra vilka sektioner som är bäst lämpade för nedskärningar. Han menar att ledarstaben inte 

ska lägga störst fokus på hur många jobb som ska försvinna utan istället lägga fokuset på hur 

företaget ska kunna reducera arbetskostnaderna. Detta ska dock inte förhindra att ledarstaben 

sätter ”rättvisa” framför vad som är rätt handling för organisationens fortlevnad; företaget ska 

inte lägga en falsk uppfattning om rättvisa som istället skadar organisationen. 

 

I ”HR: Minding Who's Left Behind” (Canadian Business, 2009) så diskuterar Joe Castaldo att 

de arbetare som blir kvar efter nedskärningar kan ledas till en låg arbetsmoral och 

organisationen kan utstå en minskad lojalitet, vilket i sin tur leder till att produktiviteten 

drabbas. I en intervju ur ”HR: Minding Who's Left Behind” (Canadian Business, 2009) så 

                                                 
3
 Chef, Cornell University Center for Advanced Human Rescource Studies i Ithaca, New York, USA 
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understryker Debra Horsfield
4
, precis som Diamond (2008) och Crawshaw (2008), att 

kommunikationen är en viktig faktor för att höja arbetsmoralen via personliga möten mellan 

arbetsgivare och arbetare; där arbetsgivaren förklarar anledningen till nedskärningarna samt 

även berättar vad denne kan bidra med för att göra det så smärtfritt som möjligt; detta ska 

vara en bidragande faktor för ökad entusiasm enligt Horsfield (2009). Vidare säger hon att det 

är viktigt att ledarna tar sitt ansvar och tänker på hur ledarna själva skulle vilja bli behandlade 

i samma situation och handla därefter; eftersom ledaren har ett ansvar över hela sektionen så 

krävs det att känslorna för den egna framtiden inte får ta över hand.  

 

Vidare kan författaren läsa i ”HR: Minding Who's Left Behind” (Canadian Business, 2009) 

om Bonnie Flatt
5
 som säger att om ledaren ska visa sin egen osäkerhet och rädsla så kommer 

det ha en negativ verkan hos arbetarna. Det är viktigt att ledaren han tygla sina känslor och få 

arbetarna som blir kvar att inte säga upp sig, av rädsla, efter nedskärningar; vilket inte är 

ovanligt för arbetare med hög utbildning och utvecklingsvilja eftersom dessa har en strävan 

om att känna sig behövda och kan göra skillnad; någonting som Diamond (2008) även 

påpekar i sin intervju.  

 

Linda Duxbury
6
 (Canadian Business, 2009) går längre och säger att organisationer och 

företag ska försöka göra allt för att slippa säga upp arbetare eftersom nedskärningar på 

arbetskraft då det skadar organisationer långsiktigt då företag indirekt betalar likvärdig lön för 

arbetarna som försvinner, eftersom företaget förlorar i produktivitet, ökad frånvaro från sina 

uppgifter och ökade övriga kostnader. Istället ska företagen bl.a. försöka erbjuda 4-dagars 

arbetsveckor och frivillig uppsägning. Duxbury (2009) påstår även att det inom en kort 

framtid kommer att uppstå en hård konkurrens på arbetsmarknaden, vilket kan skada arbetare 

som blir klassade med låg arbetsmoral eller lojalitet. 

                                                 
4
 Organisationsledare, Watson Wyatt, Kanada 

5
 Ledare, Pricewaterhouse Coopers’ Total Rewards Practice, Kanada 

6
 Professor i ledarskap på Sprott School of Business i Ottawa, Kanada 
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5.2 Expertintervjuer 

Syftet med dessa expertintervjuer är att se hur fyra svenska industrier i Borlänge arbetar vid 

nedskärningar och om detta kan relateras mellan varandra och med sekundärintervjuerna 

gjorda med auktoriteter inom området samt finna vidare stöd i tidigare vetenskaplig forskning 

som finns återgiven i uppsatsens kunskapsöversikt. Intervjuerna är gjorda med 

ledningsframtagna representanter för företagen vilket gör att intervjuerna ska ses ur ett 

ledningsperspektiv. De utvalda företagen är: SSAB EMEA, CCS, Borlänge Energi och AB 

Stora Tunabyggen. De två sista intervjuerna är gjorda med en kvarvarande anställd och en 

nyligen uppsagd; detta för att få en bredare överblick och en djupare insyn i respektive 

perspektiv. 

 

5.2.1 Thom Mathisen, Ekonomichef, SSAB EMEA 

I första intervjun så intervjuades Thom Mathisen, Ekonomichef på SSAB EMEA
7
 (Europe, 

Middle East & Africa; i fortsättningen: SSAB). Syftet med intervjuerna är att se hur svenska 

industrier i Borlänge arbetar vid nedskärningar och om detta kan relateras med varandra och 

vidare med den kunskapsöversikt som finns i uppsatsen. 

 

Mathisen förklarade att SSAB, som de allra flesta bolag, inte minst inom stålindustrin, har 

drabbats hårt av den pågående finanskrisen. Anledningen till detta förklaras i att stål är ett 

material som används i en mängd olika applikationer så som bilar, lastbilar, kranar, maskiner 

etc. och mycket inom byggbranschen. Då det blir en kraftig nedgång i världsekonomin så slår 

det alltså direkt mot stålbranschen, som fungerar som ett slags nav åt alla 

användningsområden för metall. Tidigare har SSAB drabbats av ”normala” lågkonjunkturer 

som har följt världsekonomins cykler och läge. Dessa lågkonjunkturer har SSAB, historiskt 

sett, kunnat hantera; huvudsakligen med naturlig avgång, avtalspensioneringar, 

förtidspensioneringar, normal produktivitetsförbättring för att möta de lägre marginaler som 

är en följd av minskad efterfrågan. 

                                                 
7
 SSAB EMEA (Svenskt Stål AB Europe, Midde East, Africa), tillverkare av handelsstål, Borlänge 
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Under den pågående finanskrisen (2010) så har SSAB tvingats till att skära ned på personal. 

Totalt sett så reducerades personalstyrkan med ca. 1000 personer (från ca. 10’000 anställda 

till ca. 9000). Uppsägningarna löstes, till stor del, genom avtalspensioneringar som företaget 

har använt sig av tidigare; dock hamnade företaget i ett läge där det blev en hel del rena 

uppsägningar, vilket har varit ovanligt förut. När det kommer till vilka som får lämna 

företaget så gäller den generella arbetsrätten, alltså ”sist in, först ut”. Men det har även gjorts 

undantag från denna princip och dessa undantag har förhandlats fram med fackföreningar 

enligt gängse regelverk. Reduktionen inom företaget har, i princip, varit samma i 

tjänstemannasektorn som inom arbetarsektorn. 

 

De som har fått lämna har fått en eller flera månadslöner beroende på anställningstid hos 

SSAB; vidare så erbjudes även dessa uppsagda arbetare en möjlighet till ”jobbcoaching” och 

liknande kurser. Flertalet av uppsagda består av förtida pensionärer, vilket gör att ledningen 

inte kan följa upp efter uppsägningen på samma sätt. Dock erbjuds dessa förtidspensionerade 

att delta i olika aktiviteter inom SSAB:s personalstiftelser (ex. använda gym) och därmed ha 

ett socialt kontaktnät inom företaget. 

 

Arbetarna som får stanna kvar i företaget erbjuds att gå särskilda kurser och utbildningar, 

främst är det cheferna som får denna möjlighet. Detta eftersom kommunikation är centralt då 

det sker nedskärningar; ”det handlar om att skapa förståelse för varför företaget vidtar dessa 

typer av åtgärder”. När cheferna ska tvingas ta de svåra besluten och samtalen med uppsagda 

så är det viktigt att dessa har en bra grund, rätt support och stöd innan; vilket är mycket 

viktigt. 

 

Enligt Mathisen så arbetar SSAB kontinuerligt med att involvera arbetare vid nedskärningar; 

för att kunna identifiera och skapa förbättringar och effektiviseringar inom organisationen. 

Mathisen poängterar att detta har haft stor betydelse och har varit särskilt viktigt i samband 

med de nedskärningar som SSAB har gjort under 2009.  
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För att kunna skapa en trygg arbetsmiljö med motiverade överlevare, efter en 

nedskärningsprocess så är det viktigt att ha en god företagskultur. Mathisen säger att krisen, 

generellt sett, har bidragit till att alla medarbetare har känt ett ökat ansvar för att bidra till 

förbättringar som hjälper SSAB genom krisen. ”Sänkta kostnader, minskad kapitalbindning 

etc. hade inte varit möjligt utan detta engagemang”. 

 

Slutligen förklarade Mathisen att SSAB har satt upp både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 

med tanke på nedskärningarna och den pågående finanskrisen. ”Kortsiktigt blev det helt klart 

så att väldigt mycket fokus inom HR fick lov att läggas på arbetet kring nedskärningar”; detta 

inkluderade även diskussioner och förhandlingar med facket. SSAB:s långsiktiga mål inom 

HR menar Mathisen kvarstår; vilka bl.a. innefattar diverse satsningar på 

kompetensutveckling, chefsutveckling, hälsa och säkerhet. 

 

5.2.2 Jonas Nilsson, Verkställande direktör, CCS 

Den andra intervjun gjordes med Jonas Nilsson på CCS
8
 som är verkställande direktör. CCS 

har inte drabbats av den pågående finanskrisen eftersom de inte har några konjunkturkänsliga 

produkter; utan istället en bra balans mellan olika produktkategorier. Företaget har inte 

tvingats till att skära ned på personal men CCS har ändå effektiviserat verksamheten och 

minskat antalet anställda. När de har fått skära ned så handlar det, till stor del, om 

kompetensväxling; de har alltså behov av andra kompetenser och då främst inom R&D, 

marknad & försäljning istället för produktion och produktionsstödjande funktioner. 

 

CCS försöker delvis att följa upp uppsagda arbetare; ”HR försöker i den mån det är möjligt 

fortsätta ha kontakt”. De drabbade arbetarna som får stanna kvar i företaget hanteras genom 

att ledarstaben förklarar den situation som råder samt de utmaningar som företaget har 

framför sig; vidare så har ledningen en god kontakt med de lokala fackklubbarna, vilka 

                                                 
8
 CCS (Clean Chemical Sweden AB), tillverkar och tillhandahåller läkemedel och hudvårdsprodukter, Borlänge 
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fungerar som en länk till de anställda. ”Kommunikation och god förståelse från facket” säger 

Nilsson är två av de viktigaste faktorerna vid nedskärningar. 

 

Nilsson säger även att kvarvarande anställda uppmuntras till att komma med 

förbättringsförslag eftersom att kontinuerliga förbättringar är en ständigt pågående process 

inom CCS. En viktig faktor för att skapa en god kultur är motivationen som ”är något som en 

färskvara”. CCS försöker skapa en resultatorienterad miljö som präglas av en familjär 

atmosfär. Under den pågående finanskrisen så har CCS inrättat en HR-specialistfunktion. 

Denna funktion är ett stöd till avdelningscheferna som har personalansvar och arbetar även 

arbetsmiljö, kollektivavtalet och allmänna personalfrågor; samt kontaktperson med facket och 

är även den som ansvarar för avtal, driver löneprocess i samband med årlig revidering, 

befattningsbeskrivningar, meritförteckning och annan administration som är kopplad till 

personalen. 

 

Ett projekt som analyserade CCS verksamhet kom med förslag till effektiviseringar; dessa 

bestod enbart av mellanchefer eller personal utanför ledningsgrupp. Detta var medvetet för att 

det inte enbart skulle bli en ledningsgruppsprodukt utan något som var förankrat i 

verksamheten. 

  

5.2.3 Alf Nordanbro, Inköpschef/Ekonomiansvarig, Borlänge Energi 

I intervjun med Alf Nordanbro, Inköpschef/Ekonomiansvarig, så framlades det att Borlänge 

Energi
9
 inte har drabbats speciellt mycket av den pågående finanskrisen då det dem levererar 

är någonting som kunderna inte kan klara sig utan; exempelvis vatten, el och fjärrvärme. 

Dock har Borlänge Energi stått inför nedskärningar förut; ”Långt tillbaks i tiden var företaget 

väldigt skuldtyngt”; men företaget har på senare år lyckats att stabilisera situationen så att 

företaget idag har en god ekonomi. Den lärdom som företaget har tagit från tidigare 

nedskärningar och kriser är att företag behöver en stark finansiell grund för att kunna klara de 

åtaganden som finns och uppstår.  

                                                 
9
 Borlänge Energi, leverantör av el och fjärrvärme, Borlänge 
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När Gatukontoret flyttades över till Borlänge Energi så fick ledningen strukturera om vilket 

gav upphov till uppsägningar. Då tillsattes olika grupper som försökte hjälpa de uppsagda 

med att få nya arbeten; ”det gjordes omfattande uppföljningar”. Nordanbro säger att det 

nästan verkade som om det var jobbigare för arbetarna som fick behålla jobbet än för de som 

fick gå vidare efter en nedskärningsprocess; vilket ledde till att ledarstaben fick införa 

stödsamtal. De olika funktionerna tog in synpunkter från medarbetare som fick stanna kvar; 

men ändå så varierade det från chef till chef om hur mycket ledarna egentligen lyssnade på 

arbetarna. Faktorerna som var viktigast och fortfarande är viktiga vid nedskärningar är: 

kommunikation, stöd och hjälp åt drabbade som både får lämna och stanna kvar i företaget. 

 

Enligt Nordanbro så är kulturen inom Borlänge Energi stark, men på både gott och ont. Det 

som ledningen inom Borlänge Energi värdesätter högt är att alla ska ställa upp vid olika 

kriser; då det är mycket som måste fungera och Nordanbro anser att medarbetarna hos 

Borlänge Energi ställer upp; ”oerhört lojalt”. 

 

5.2.4 Pernilla Bergkvist, Fastighetschef, AB Stora Tunabyggen 

I intervjun med Pernilla Bergkvist, Fastighetschef, så visade sig att AB Stora Tunabyggen
10

 

inte har drabbats nämnvärt av den pågående finanskrisen ännu. Men hon säger att ett 

kommande problem med kapitalförsörjningen, kan uppstå på lång sikt. Vidare säger Bergkvist 

att AB Stora Tunabyggen har haft ett väldigt gott uthyrningsläge vilket är grunden för 

verksamheten. Dock har företaget tidigare haft problem; 2004/2005 så uppstod en 

kostnadsutveckling som skenade i kombination med ett dåligt uthyrningsläge (över 205 lediga 

lägenheter). Under krisen 2004/2005 så fick flertalet arbetare sägas upp; vilka bestod av 

tekniker, ingenjörer och driftpersonal; ingen ur den ekonomiska eller administrativa 

arbetsgruppen fick sägas upp. Flertalet av de uppsagda fick återanställnings erbjudanden inom 

kommunen medan andra fick bl.a. avgångsvederlag, garantipensioner eller hjälp med att starta 

ett eget företag. 

                                                 
10

 AB Stora Tunabyggen, bostadsföretag med uthyrning av lägenheter, Borlänge 
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Inom AB Stora Tunabyggen så följs inte upp uppsagda arbetare upp. Dock så kan det hända 

att tidigare anställda möts i andra sammanhang och vissa har fått en återanställning. För 

arbetare som får stanna kvar i företaget så för den ansvariga arbetsledningen en dialog och 

samtal med berörda arbetare och om det behövs någon form av professionell hjälp så anlitas 

den företagshälsovård som finns att tillgå. 

 

Bergkvist anser att företag når ett optimalt tillvägagångssätt vid ändring av HRM och 

strukturarbetet genom att föra dialog, ge ut information, diskussioner och förankring före ett 

beslut. Detta gör att arbetarna är mer förberedda och förändringarna får en mindre chockartad 

effekt när dessa träder i kraft. De viktiga faktorerna är att ledarstaben är tydlig och ärlig i 

informationen som ges samt att organisationen ger processen en rimlig tid för inarbetning. 

 

Det är oerhört viktigt att företaget involverar de kvarvarande arbetarna efter en 

nedskärningsprocess säger Bergkvist. Arbetsledarna på AB Stora Tunabyggen för en dialog 

med personalen om vad företaget kan göra för att klara sig ur krisen och 

nedskärningsprocessen. ”Men viktigt att påpeka är att ledningen tar beslutet, om saker går att 

genomföra” säger Bergkvist. Även kulturen är viktig inom företaget och den genomsyras av 

stor frihet under ansvar, öppenhet och långtgående delegationer; ”Många planerar sitt eget 

arbete”; detta bidrar till motivation och ett högt engagemang. 

 

Erfarenheten från krisen som uppstod 2004/2005 är att AB Stora Tunabyggen installerade ett 

nytt och modernare ekonomisystem vilket gjorde att ledningen kunde se tendenser snabbare. 

Sedan så har ledningen lagt ut mer av verksamheten på entreprenad än innan. Detta gör att 

AB Stora Tunabyggen blir mer kostnadseffektiva och sin tur kan fortsätta att kontinuerligt 

jobba med och förbättra HR-arbetet. 
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5.3 Enkätundersökning 

Vad som följer är två enkätundersökningar för att få in två andra perspektiv, utöver 

ledningsperspektivet. Den första enkätundersökningen ger ett perspektiv från kvarvarande 

anställda och den andra enkätundersökningen ger ett perspektiv för uppsagda arbetare. 

 

I båda enkätundersökningarna så har 100 personer medverkat (per undersökning) där 50% 

utgör män och 50% utgör kvinnor. Enkäterna består av olika typer av svarsmöjligheter; vissa 

svar kräver att respondenten utvärderar efter en skala mellan 1-10, medan andra består av 

flervalsfrågor. 

 

5.3.1 Enkätundersökning hos kvarvarande anställda – Resultat 

Resultatet är uppdelat i: antalet män /antalet kvinnor. Antalet deltagare uppgick till 100 

personer där 50% var män och 50% var kvinnor. Frågorna är förkortade och kan läsas i sin 

helhet i bilaga 3. 
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Fråga 1; Hur påverkades du psykiskt efter nedskärningarna? 

 

(1: 26/16 ; 2: 13/15 ; 3: 1/8 ; 4: 0/0 ; 5: 0/0 ; 6: 0/1 ; 7: 3/1 ; 8: 4/7 ; 9: 3/2 ; 10: 0/0) 

Fråga 1b; Sökte du hjälp i form av ex. psykolog eller receptbelagda mediciner? 

 

(Ja: 22 / 21 ; Nej: 18 / 18) 
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Fråga 2; Hur förändrades stressfaktorn i arbetsprocessen? 

 

(1: 0/0 ; 2: 0/0 ; 3: 0/0 ; 4: 0/1 ; 5: 10/3 ; 6: 4/6 ; 7: 6/2 ; 8: 10/8 ; 9: 19/23 ;  10: 1/7) 

Fråga 3; Involverade ledningen er kvarvarande anställda i efterspelet? 

 

(Ja: 12 / 6 ; Nej: 33 / 40 ; Vet ej: 5 / 4) 
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Fråga 4; Var uppsägningarna nödvändiga? 

 

(Ja: 14 / 17 ; Nej: 20 / 10; Vet ej: 16 / 23) 

Fråga 5; Var informationen som ledningen förmedlade tillräcklig? 

 

(Ja: 6 / 11 ; Nej: 36 / 30 ; Vet ej: 8 / 9) 
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Fråga 6; Hur har din hängivenhet förändrats? 

 

(1: 19/14 ; 2: 5/4 ; 3: 4/6 ; 4: 2/3 ; 5: 10/9  ; 6: 6/3 ; 7: 3/4 ; 8: 0/4 ; 9: 1/2  ; 10: 0/1) 

Fråga 7; Hur har motivationen förändrats? 

 

(1: 10/11 ; 2: 16/9 ; 3: 6/3 ; 4: 2/2 ; 5: 3/6 ; 6: 3/3 ; 7: 4/3 ; 8: 3/4 ; 9: 2/6 ; 10: 1/3) 
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Fråga 8; Hur har ditt förtroende för ledningen förändrats? 

 

(Ökat: 6/3 ; Oför. (redan hög): 21/13 ; Oför. (redan låg): 5/14 ; minskat: 17/20 ; Vet ej: 1/0) 

Fråga 9; Känner du någon oro inför fler uppsägningar? 

 

(Ja: 35 / 42 ; Nej: 9 / 5 ; Vet ej: 6 / 3) 
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Fråga 10; Finns det fortfarande möjlighet till framtida avancemang inom företaget? 

 

(Ja: 18 / 22 ; Nej: 24 / 24 ; Vet ej: 8 / 4) 

Fråga 11; Erbjöds ni någon form av hjälp eller support från företaget efter nedskärningarna?

 

(Ja: 7 /5 ; Nej: 38 / 30 ; Vet ej: 5 / 15) 

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej Vet ej

Män

Kvinnor

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ja Nej Vet ej

Män

Kvinnor



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

80 

 

5.3.2 Resultatanalys – kvarvarande anställda 

Vad författaren först kan utläsa är att svarsfrekvensen väldigt hög; detta kan bero på att 

respondenterna ser allvarligheten i frågorna och att det finns en vilja om att få sitt ord sagt hos 

arbetarna, samt i kombination med författarens utförandemetod. I den första frågan så undrar 

författaren hur den kvarvarande arbetarens psykiska hälsa har förändrats; Där svarar ett 

övervägande högt antal under 5; vilket betyder att deras psykiska hälsa har försämrats, det är 

flest män (26 stycken) som har svarat det alternativ för att det har försämrats till högsta grad.  

Dock är det nämnvärt att en liten del, främst kvinnor, har fått en bättre psykisk hälsa efter 

nedskärningarna; detta gör att dessa inte får svara på följdfrågan om respondenten fick 

professionell hjälp. På den frågan så var det flest män som svarade ja och flest kvinnor 

svarade nej; dock är antalet jämt fördelade överlag. 

 

Den andra frågan handlar om hur stressfaktorn ökade i arbetet. Där var det övervägande svar 

på de högre svaren (6-10) där flest svar var på svar 9; 19 män och 23 kvinnor. Få  

respondenter (1 man och 7 kvinnor) svarade det högsta alternativet för ökning (10). I övrigt 

var svaren relativt jämt fördelade mellan svar 6-8. Det var endast en enda person (kvinna) 

som svarade att den hade minskat (svaret var en 4:a vilket inte visar på att det starkt har 

minskat utan bara lite). Ett större antal män (10 stycken) svarade även en 5:a, vilket betyder 

att de ansåg att det var oförändrad stressfaktor, efter nedskärningarna. 

 

I frågan om ledningen involverade kvarvarande anställda i efterspelet av nedskärningarna så 

var det ett avsevärt stort antal respondenter, 33 män och 40 kvinnor, som svarade ”nej”. 

Endast ett litet antal svarade antingen ”ja” eller ”vet ej”; detta kan tolkas som om att 

ledningen inte involverade kvarvarande arbetarna i någon större utsträckning.  

 

Fråga fyra handlar om respondenterna ansåg att uppsägningarna var nödvändiga; där en 

överraskande stor del kvinnor (23 stycken) svarade ”vet inte”. Annars så ansåg fler kvinnor än 
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män att uppsägningen verkligen var nödvändiga. Ett stort antal män (20 stycken) ansåg att 

uppsägningarna inte var nödvändiga. I fråga fem så undrar författaren om informationen som 

ledningen delgav respondenten tillräcklig. I den frågan har respondenterna, både kvinnor och 

män, övervägande svarat nej; 66 stycken. Endast ett fåtal har svarat ”ja” (17 stycken) eller 

”vet ej” (17 stycken); författaren tolkar detta som om de flesta kvarvarande arbetare ansåg att 

informationen från ledningen inte var tillräcklig. 

 

I fråga sex så vill författaren att respondenten ska bedöma på en skala hur hängivenheten inför 

arbetet har förändrats. Där har ett relativt stort antal kvinnor och män (19 stycken män, 14 

stycken kvinnor) svarat 1; vilket betyder att den har förminskat avsevärt. Det finns även ett 

antal som svarat alternativ 5, alltså att hängivenheten är oförändrad. Intressant är att ett visst 

litet antal män och kvinnor har svarat 6-10 på skalan; vilket betyder att en viss del av 

respondenterna anser att hängivenheten har ökat. 

 

Nästa fråga handlar om motivation och hur denna har förändrats. Svaren är jämt fördelade, 

men med en viss övervikt på svaren mellan 1-4, vilket betyder att motivationen har 

försämrats. 3 män och 6 kvinnor svarade att motivationen var helt oförändrad efter 

nedskärningarna. Det är dock även ett stort antal som har svarat mellan 6-10, vilket betyder 

att motivationen har förbättrats; det kanske kan relateras till att anställda vill tro att ju bättre 

arbete och motivation denne utför, desto mindre risk att bli uppsagd vid senare tillfälle. 

 

Den åttonde frågan handlar om hur förtroendet för ledningen har förändrats efter 

nedskärningarna. Ett relativt litet antal (6 män, 3 kvinnor) har svarat att förtroendet har ökat. 

Vidare så visar det andra alternativet, att förtroendet är oförändrat fast att den redan var hög 

innan nedskärningarna, att 21 män och 13 kvinnor har angivit detta som svar. I nästa 

alternativ som är en form av förra alternativet (att förtroendet är oförändrat men att det redan 

var lågt innan nedskärningarna); det var fler kvinnor än män (5/14) som svarade det 

alternativet. Att förtroendet har minskat hade relativt flera svar (17 män och 20 kvinnor) och 
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endast 1 man hade svarat ”vet ej”. Det som går att utläsa är att förtroendet redan har varit lågt 

hos kvinnor eller försämrats i samband med nedskärningarna; medan det hos män redan haft 

stort förtroende eller att förtroendet har minskat. 

 

I enkätens nionde fråga så är det ett extremt övervägande antal, hos både kvinnor och män, 

som känner oro inför flera uppsägningar. På vilket sätt denna oro förändrar arbetsklimat och 

motivation kan bara spekuleras i. Få respondenter svarade att de inte känner någon oro (9 

män, 5 kvinnor) eller ”vet ej” (6 män, 3 kvinnor). Tionde frågan som författaren ställer 

handlar om den kvarvarande arbetaren tror om det finns möjlighet för avancemang inom 

företaget. En bestämd grupp (24 män och 24 kvinnor) svarade nej; medan 22 kvinnor 

fortfarande tror att det finns möjligheter för karriäravancemang (18 män svarade samma 

alternativ). En liten del (8 män, 4 kvinnor) svarade att de inte visste. Den sista frågan tar upp 

om den kvarvarande anställda erbjöds någon support eller hjälp efter nedskärningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

83 

 

5.3.3 Enkätundersökning hos uppsagda arbetare - Resultat  

Resultatet är uppdelat i: antalet män / antalet kvinnor. Frågorna är förkortade och kan läsas i 

sin helhet i bilaga 2. 

 

Fråga 1; Hur påverkades du psykiskt efter din uppsägning? 

 

(1: 10/15 ; 2: 20/22 ; 3: 8/10 ; 4: 5/3 ; 5: 3/0 ; 6: 2/0 ; 7: 1/0 ; 8: 1/0 ; 9: 0/0 ; 10: 0/0) 
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Fråga 1b; Sökte du hjälp i form av ex. psykolog eller receptbelagda mediciner? 

 

(Ja: 20 / 30 ; Nej: 26 / 20) 

Fråga 2; Var uppsägningen av dig rättvis? 

 

(Ja: 10 / 13 ; Nej: 32 / 20 ; Vet ej: 8 / 17) 
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Fråga 3; Hur förändrades din sociala situation, utanför arbetet? 

 

(Till det sämre: 39 / 37 ; Till det bättre: 2 / 3 ; Inget alls: 9 / 10) 

Fråga 4; Hur väl sköttes kommunikationen av ledningen? 

 

(Bra: 15 / 20 ; Dåligt: 29 / 23 ; Vet ej: 6 / 7) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Till det sämre Till det bättre Inget alls

Män

Kvinnor

0

5

10

15

20

25

30

35

Bra Dåligt Vet ej

Män

Kvinnor



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

86 

 

Fråga 5; Var informationen tillräcklig? 

 

(Ja: 22 / 24 ; Nej: 25 / 20 ; Vet ej: 3 / 6) 

Fråga 6; Kunde uppsägningen ha skötts på ett annat sätt? 

 

(Ja: 35 / 24 ; Nej: 10 / 15 ; Vet ej: 5 / 11) 
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Fråga 7; Erbjöds ni hjälp efter er uppsägning? 

 

(Ja: 10 / 7 ; Nej: 17 / 13 ; Vet ej: 23 / 30) 

Fråga 8; Har företaget följt upp dig, efter uppsägningen? 

 

(Ja: 0 / 2 ; Nej: 46 / 45 ; Vet ej: 4 / 3) 
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5.3.4 Resultatanalys – uppsagda arbetare 

Även i enkätundersökningen för uppsagda arbetare är svarsfrekvensen väldigt hög; författaren 

menar att detta kan bero på samma anledningar som i fallet med enkätundersökningen för 

kvarvarande anställda. I enkätens första fråga så vill författaren få veta hur den psykiska 

hälsan har förändrats; där kan utläsas att i de allra flesta fall så har respondenternas psykiska 

hälsa påverkats negativt efter uppsägningen. Det finns en liten andel män som har haft en 

oförändrad (5) eller påverkades positivt av uppsägningen, medan alla kvinnor valde ett 

alternativ under 5. Vidare så var alltså inte alla män (7 stycken) i enkäten berättigad att svara 

på frågan om respondenten sökte någon hjälp i form av ex. psykolog eller fick receptbelagda 

mediciner utskrivet. I den frågan visade det sig att fler kvinnor än män sökte hjälp, men att det 

var övervägande lika reslutat (ha i åtanke att alla män inte fick svara på frågan). Av enkätens 

två första frågor kan utläsas att de tillfrågade kvinnorna mådde sämre psykiskt och sökte 

professionell hjälp efter sin uppsägning.  

 

I enkätens andra fråga så undrade författaren om uppsägningen av respondenten ansågs vara 

rättvis. Där svarade till stor del männen (32 stycken) att den inte var rättvis, medan en färre 

del av kvinnorna (20 stycken) svarade samma. Fler kvinnor än män ansåg att uppsägningen 

var rättvis; medan ett förbluffande antal (8 män och 17 kvinnor) inte vet om de ansåg att 

uppsägningen var rättvis. Alltså kan författaren utläsa att flest respondenter ansåg att 

uppsägningen inte var rättvis, där flest män hade kryssat i. Dock kan det spekuleras i varför 

ett visst antal respondenter ansåg att det var rättvist; svaret kan exempelvis ha influerats av 

”först-in, först-ut”-systemet. 

 

I den tredje frågan så undrade författaren om respondentens sociala situation utanför arbetet 

och hur denna förändrades efter uppsägningen. Ett övervägande antal, både kvinnor och män, 

svarade att deras sociala situation hade försämrats efter uppsägningen. Endast 2 män och 3 

kvinnor ansåg att deras sociala situation hade förbättrats. En del av respondenternas, både 

män och kvinnors, sociala situation hade inte förändrats alls. Från detta resultat kan utläsas att 
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både män och kvinnors situation till stor del förändras till det sämre efter nedskärningar, men 

att det finns ett litet antal som inte får någon förändrad situation. 

 

Fråga fyra handlade om hur väl kommunikationen sköttes av ledningen. Där tyckte ett antal 

(29 män, 23 kvinnor) att ledningen hade skött det dåligt medan ett mindre antal tyckte att 

kommunikationen hade skötts bra; noterbart är även att ett avsevärt mindre antal kvinnor och 

män svarade ”vet ej”. Fråga fem står i relation till fråga fyra, då författaren ville veta om 

informationen som respondenterna fick var tillräcklig. Där har flest män svarat nej och flest 

kvinnor svarat ja; dock är det inga stora marginaler mellan svaren; exempelvis så svarade 22 

män ja, medan 25 svarade nej. En liten andel svarade ”vet ej”. Av dessa svar kan det utläsas 

att det är väldigt jämt fördelat angående den uppfattade informationen, både när det gäller 

dess leverans från ledningen och om den var tillräcklig. 

 

Fråga sex handlar om uppsägningen kunde ha skötts på ett annat sätt, där ett övervägande 

antal hos både kvinnor och män ansåg att det kunde ha skötts bättre, medan ett jämnare antal 

antingen ansåg att det inte kunde ha gjorts bättre eller inte vet om det kunde ha gjorts det. Den 

sjunde frågan handlar om hjälp efter uppsägningen och om det erbjöds någon från företaget. 

Där har ett stort övervägande antal, både kvinnor och män, som svarat att de inte vet om det 

erbjöds någon hjälp efter uppsägningen; följt av ett mindre antal som svarade nej. Ett mindre 

antal (10 män, 7 kvinnor) erbjöds hjälp från sina respektive företag efter uppsägningen. Den 

åttonde frågan kan relateras till föregående då frågeställningen handlar om företaget har följt 

upp den uppsagde arbetaren efteråt. Där har en klar övervägande majoritet, kvinnor och män, 

svarat nej; medan ett litet antal svarat att de inte vet. Endast 2 kvinnor (0 män) svarade ett ja, 

alltså att de har blivit uppföljda av företaget efter sin uppsägning. 
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5.4 Djupintervjuer med arbetare 

Djupintervjuer innefattar två anonyma intervjuer, den första med en kvarvarande anställd hos 

ett företag som nyligen har sagt upp personal på grund av nedskärningar och den andra med 

en arbetare som nyligen har blivit uppsagd från sitt arbete. Dessa intervjuer är inte gjorda ur 

ett ledningsperspektiv. 

 

5.4.1 Intervju med en kvarvarande anställd 

Den andra intervjupersonen är en man i 23-års åldern, som jobbar skift för ett företag som har 

tvingats till att säga upp personal på grund utav finanskrisen. Respondenten svarade vid ett 

tidigt stadium att det fanns en stor och ständig osäkerhet inför framtiden och undrade varför 

”man ska ge sitt allt när framtiden är osäker?”. Vidare undrar han varför han ska jobba 

snabbare då det kan leda till att andra blir avskedade, ”om man jobbar effektivare så kan det 

skada andra arbetslag som då känns överflödiga”. Men den kvarvarande anställde menar att 

ledningen trycker på och blir en faktor som utlöser stress, då han anser att ledningen är ute 

efter en effektivisering av arbetet. Respondenten menar dock att det inte är logiskt att göra 

arbetet effektivare då det inte bara påverkar andra skift, utan även kan påverka 

arbetssäkerheten och att det är onödigt att arbeta snabbare då att anställda redan har lite att 

göra på grund av lågkonjunkturen; dock har företaget låtit anställda få prova på andra 

arbetsuppgifter, vilket han anser är bra, eftersom det skapar en variation i arbetet. 

 

Respondenten känner varken att han har fått någon hjälp eller support från företaget efter 

nedskärningarna. Istället så kände han ett mindre engagemang inför arbetsuppgifterna, just 

eftersom så många blev uppsagda så vet han inte själv hur framtiden ser ut; dock säger han att 

ju längre anställda har arbetat inom företaget, ju säkrare sitter dem. Dock är det anställda som 

har varit där längst som har en allvarligare situation, enligt respondenten, eftersom dessa 

oftast har familj och fast bostad. Han menar att det känns skönt att det tillämpas ett ”först in, 

först ut” system, eftersom det är skönt att anställda som har varit där en kortare tid får lämna 

istället för de som han har lärt känna innan; oftast är det ungdomar som får lämna. Vidare 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

91 

 

säger han att kommunikationen har varit dålig, ”detta har gjort mig mindre engagerad i mitt 

jobb och ledningen vekar inte ha någon förståelse för den stressiga situation jag är i”. 

 

Informationen som han har fått har mest varit via lokalmedia och inte från ledningen. Detta 

skapade en ryktesbildning med förvrängd information. Anställda blev inte involverade i 

återuppbyggnadsarbetet vilket han ansåg var helt fel, ”det var respektlöst och mycket sårande, 

eftersom jag hade kunnat komma med idéer och förslag på förbättringar, men jag fick inget 

gensvar”.  

 

Men ändå så anser han att företaget tar god hand om anställda genom att erbjuda 

företagshälsovård; vilket, enligt honom, leder till att varje anställd blir dyrare men friskare, 

vilket väger upp nackdelarna. Han säger även att han inte märkt av några 

kostnadsanpassningar från ledningens sida; detta, tror han, beror på att det tar för lång tid att 

införa och att företaget vill se snabba resultat och förändringar. ”Vill ledningen se snabba 

reslutat och förändringar så är ju uppsägningar av personal ett fantastiskt enkelt och primitivt 

sätt att uppnå detta med; men vad hände med den emotionella aspekten? Vi arbetare är inga 

maskiner!” 

 

Han har märkt av att flertalet nyanställda kommer från bemanningsföretag; han tror att detta 

beror på att företaget inte har samma skyldigheter, gentemot andra anställda. Han förklarar 

även att han och hans medarbetare inte har sett några möjligheter med nedskärningarna, utan 

har endast skapat en stor osäkerhet. 

 

Känslorna som har uppstått beskriver han som ”udda”. Det har varit en psykisk påfrestning, 

dock har det inte uppstått några skuldkänslor eftersom han förstår varför de drabbade har fått 

lämna. Den psykiska påfrestningen har dock inte drabbat arbetsinsatserna utan istället givit en 

vilja att prestera mer och bättre, även om det inte beror på arbetsprestation om en anställd blir 

uppsagd eller inte. Dock har denna prestationsvilja försvunnit med tiden och övergått till ett 
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försämrat engagemang för arbetet och detta för att det ligger ett orosmoment i vem som blir 

uppsagd härnäst. 

 

5.4.2 Intervju med en uppsagd arbetare 

Respondenten är en man i 25-års åldern som nyligen har blivit uppsagd från sitt arbete och är 

vid tidpunkten för intervjun arbetslös. Han menar att uppsägningen kändes orättvis eftersom 

han upplevde att han jobbade hårdare än andra på arbetsplatsen; dock förstår han att han fick 

lämna på grund av ”först in, först ut” systemet. En insikt som han har kommit till är att det 

inte spelar någon roll hur hårt en anställd arbetar eftersom uppsägningarna styrs utifrån andra 

medel. Sedan så vill han inte att anställda ska gå före andra anställda som har barn och familj; 

”sådana som har jobbat länge har en mer ömtålig arbetssituation på grund av familj och 

sociala omständigheter vill man inte trampa på tårna, deras situation utanför arbetet blir mer 

drabbat än exempelvis mig, som inte har barn eller liknande” 

 

Detta har dock skapat en känsla av oro och psykiska problem. Han tror det beror på den dåliga 

behandling som företaget utförde. ”Jag fick ingen form av hjälp utan fick lämna som en 

slagen man”. Informationen som delgavs innan uppsägningen var bristfällig och skapade en 

del konfunderingar, anser den uppsagde arbetaren. Vilket gjorde att anställda började arbeta 

olika hårt. Han tror detta berodde på att anställda vill visa att de klarar av att arbeta i ett högt 

tempo, vilket de tror leder till att personen inte blir uppsagd. Medan de som jobbar mindre 

redan är uppgivna. Hela scenariot upplevde han som respektlöst och ovärdigt från ledningens 

sida. ”Företaget har, vad jag vet inte erbjudit mig någon form av hjälp vare sig under 

nedskärningarna eller efter nedskärningarna, trots att de under vissa lugnare perioder har sagt 

att de ska ställa upp med support och hjälp vid svårare tider”. 
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Tiden som arbetslös har varit svår, speciellt den ekonomiska situationen. Han menar att det är 

svårare att få tag på A-kassa än lön. ”De lån du har blir inte uppsagda på grund av min 

arbetsuppsägning” säger han; alltså skulderna kvarstår men inkomsten är låg. Det blir mindre 

över till annat som kan höja livskvalitén. ”Jag mår ständigt dåligt och hela tiden måste jag 

tänka på hur mycket pengar jag kan använda och till vad. Mina vardagssysslor blir onödigt 

svåra; jag har inte råd att unna mig saker som kan få mig att må bra”. Slutligen anser han att 

det är synd, att han ska behöva uppleva en dålig behandling, men att han förmodligen inte är 

den enda som har utsatts för detta. 
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6.0 Analys 

I det här kapitlet så kommer författaren i under första delen, 5.1, presentera en empirinära 

analys av den insamlade empirin och vidare i den andra delen, 5.2, analysera mot tidigare 

forskning. 

_____________________________________ 

 

6.1 Empirinära analys 

Denna empirinära analys är till för att finna likheter och olikheter inom ledningsperspektivets 

två underkategorier av auktoriteter (vars empiri består av sekundärintervjuer) och experter 

(vars empiri består av expertintervjuer). Efter expertintervjuerna och genomgång av 

sekundärintervjuerna så kan författaren se en gemensam nämnare som är viktig vid 

nedskärningar: kommunikation. Detta anser respondenterna vara en fundamental faktor i 

arbetet med nedskärningar och det efterspel som uppstår hos de kvarvarande arbetarna. Thom 

Mathisen, ekonomichef hos SSAB, nämner att detta beror på att det handlar om att skapa 

förståelse för varför företaget vidtar dessa typer av åtgärder. Detta är en faktor som även 

Jonas Nilsson, verkställande direktör hos CCS, nämner; och tillägger även att god 

kommunikation och kontakt med facket är viktigt. Auktoriteter hos sekundärintervjuerna, bl.a. 

Laura Crawshaw, Executive Insight Development, och ArLyne Diamond, Diamond 

Associates, är även väldigt  noggranna med att uttrycka den viktiga faktorn i att ha en god 

kommunikation. Crawshaw säger att det är viktigt att organisationen även kommunicerar i 

förtid, innan nedskärningarna tar vid men även efteråt, så att de kvarvarande arbetarna kan få 

framtidsmål att jobba mot; någonting som uppsatsens expertintervjuer bekräftar. 

 

Trots att Diamond inte anser att ett ”först in, först ut” system är logiskt ur ett 

effektivitetsperspektiv, eftersom detta system inte tar hänsyn till meriter och faktisk 

kompetens, så menar Mathisen att det är den generella arbetsrätten som råder i Sverige, även 

om han erkänner att undantag har gjorts och då i samråd och förhandling med berörda 

fackföreningar.  
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Hur företagen hanterar arbetare som får sägas upp under en nedskärningsprocess verkar det 

finnas lite delade meningar om; dock står det klart att även här är kommunikationen en viktig 

pelare för företagets fortsatta överlevnad. Debra Horsfield, Watson Wyatt, menar att 

kommunikationen efter en nedskärningsprocess är viktig därför att den kan höja 

arbetsmoralen; därmed även höja motivationen eftersom ledarstaben förklarar och försöker 

arbeta i samförstånd. Mathisen säger i intervjun att även kulturen är en viktig del i att få 

motiverade arbetare efter en nedskärningsprocess. Ett annat sätt att motivera kvarvarande 

arbetare är att involvera dem i återuppbyggnadsprocessen; någonting som Mathisen nämner 

att SSAB har gjort genom att låta arbetare komma med förslag på effektiviseringar; vilket 

också skapar ett medvetande och ansvarskännande för företaget. Nilsson säger att CCS 

involverar arbetare med bidragandet av förbättringsförslag eftersom att kontinuerliga 

förbättringar är en pågående process. Han nämner även att motivationen är en bidragande 

faktor till att få en god kultur i företaget. 

 

Pernilla Bergkvist, fastighetschef hos AB Stora Tunabyggen, tror att ledarstaben kan bidra till 

arbetarnas motivation och engagemang genom att arbetaren får planera sitt arbete under 

benämningen ”frihet under ansvar”. Hos AB Stora Tunabyggen förs även kontinuerliga 

dialoger med arbetarna för att kunna involvera dessa i återuppbyggnaden av företaget enligt 

Bergkvist. 

 

Kontakten mellan uppsagda arbetare och företag finns det olika tankar om; Nilsson säger att 

HR enheten försöker i mån det är möjligt att fortsätta ha kontakt medan Mathisen säger att 

SSAB till största delen har haft förtidspensionerade och därför inte kan följa upp på samma 

sätt, men att företaget ändå erbjuder förtidspensionerade att delta i diverse aktiviteter under 

SSAB:s regi. De som inte är förtidspensionerade erbjuds kurser inom bl.a. ”jobbcoaching”. 

Alf Nordanbro, inköpschef/ekonomiansvarig hos Borlänge Energi, säger att ledningen inom 

Borlänge Energi tillsatte olika grupper som hjälpte uppsagda arbetare med att få nya arbeten 
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Andra spår av överensstämmelse mellan expertintervjuerna och auktoriteterna i 

sekundärintervjuerna är förståelsen och hanteringen av arbetare som får stanna kvar efter en 

nedskärningsprocess. Crawshaw säger att de arbetare som får stanna kvar i företaget kommer 

känna en stor press och möjligtvis skuldkänslor; dels för att deras arbetskamrater har blivit 

uppsagda men även för att prestandan på arbetet måste hålla samma nivå som innan, fast med 

förminskad arbetskraft. Mathisen förklarar vidare att arbetare som får stanna inom företaget 

(SSAB) erbjuds att gå särskilda kurser och utbildningar och då gäller detta främst ledarna. 

Bonnie Flatt, Pricewaterhouse Coopers’ Total Rewards Practice, menar att ledaren inte ska 

visa sin egen osäkerhet inför den stundande situationen eftersom detta kommer ha en negativ 

inverkan på arbetarna. Flatt säger att ledare med utbildning inom arbetarhantering eller dylikt 

ofta kan hantera på ett föredömligt sätt. 

Nordanbro fortsätter på samma spår då han uppmärksammade att arbetarna som fick stanna 

kvar verkade ha det jobbigare än innan. Nordanbro säger att företaget då införde stödsamtal 

för att komma över detta problem. Bergkvist säger att AB Stora Tunabyggen använder sig av 

dialog och samtal för arbetare som blir kvar; och behövs det så tillkallas hjälp från 

företagshälsovården. 

 

Erfarenheterna från företagen i Borlänge varierar; dock står det klart att de flesta har fått 

genomgå någon form av förändring. Mathisen säger att SSAB fick införa diskussioner och 

förhandlingar med facket om hur företaget skulle kunna lösa situationen på kort sikt. 

Långsiktigt har SSAB fått lägga kraft på kompetensutveckling, chefsutveckling, hälsa och 

säkerhet, säger Mathisen. Nilsson förklarade att CCS fick styra upp ett projekt som skulle 

komma med förslag för effektiviseringar som skulle vara förankrade i verksamheten. 

Lärdomen hos Borlänge Energi var att det nu finns en större förståelse hur det fungerar och att 

företaget måste ha en stark finansiell grund, redan innan en kris slår till säger Nordanbro. Hos 

AB Stora Tunabyggen så gav krisen 2004/2005 ett nytt ekonomiskt system som kan se 

tendenser och vara en förberedande faktor innan en kris, säger Pernilla Bergkvist. 
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6.2 Analys 

Vad som följer är en analys av empirin och den tidigare vetenskapliga forskningen. 

 

6.2.1 Camerons (1994) fyra karaktäristiska drag 

Cameron (1994) skriver i sin forskning att det finns fyra karaktäristiska drag i 

nedskärningsprocesser: 

1) Medveten handling. 

2) Uppsägningar av personal. 

3) Effektiviteten vill ökas 

4) Påverkan på arbetsprocessen och arbetarna. 

 

Alla dessa karaktäristiska drag går att återknyta till den empiriska data som tagits fram. Både 

att nedskärningar har varit en medveten handling och resultatet har blivit att företag har fått 

säga upp personal är klarlagt. Cameron (1994) skriver att ledarstaben ex. kan uppmana till 

förtidspension eller erbjuda avgångsvederlag m.m. vilket vi får bekräftat från bl.a. Pernilla 

Bergkvist, fastighetschef hos AB Stora Tunabyggen; som säger att flertalet uppsagda fick 

återanställningserbjudanden inom kommunen medan andra fick avgångsvederlag, 

garantipensioner eller hjälp med att starta ett eget företag. Hos alla företagsrepresentanter som 

intervjuats så säger de att företagen erbjudit hjälp. Hos SSAB så har företaget betalat ut en 

eller flera månadslöner samt att uppsagda arbetare erbjuds ”jobbcoaching” eller liknande 

kurser, säger Thom Mathisen, ekonomichef och som representerar SSAB. Vidare säger 

Mathisen att det dock har varit flertalet hos SSAB som varit berättigade att få gå i 

förtidspension. 

 

Att företagen, enligt företagsrepresentanterna, vill öka effektiviteten går att utläsa i de 

åtgärder som har tagit form; Bergkvist säger att AB Stora Tunabyggen har infört ett nytt och 

modernare ekonomisystem som effektiviserar arbetet i och med att företaget kan se tendenser 
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snabbare. Jonas Nilsson, verkställande direktör hos CCS, säger att företaget har startat ett 

projekt för att kunna utforma förslag till effektiviseringar vilket är ett led till att kunna få en 

bättre arbetsplats och i sin tur skapa motivation och engagemang hos arbetarna. Vidare säger 

Nilsson att CCS involverar och uppmuntrar anställda till att komma med förlag på 

förbättringar. 

 

Att nedskärningsprocesser har påverkat arbetsprocessen och arbetarna kan också bekräftas i 

expertintervjuerna. Mathisen säger att arbetare som får stanna kvar i SSAB erbjuds att gå 

kurser och utbildningar. Det är främst ledare som erbjuds dessa utbildningar, som bl.a. 

innefattar hur ledare kommunicerar med kvarvarande arbetare och för att ledarna ska få en bra 

grund för fortsatt arbete, menar Mathisen. Även Nilsson säger att CCS, till hög grad, använder 

sig av kommunikation för att förklara situationen och de utmaningar som arbetarna och 

företaget står inför. Alf Nordanbro, inköpschef/ekonomiansvarig som representerar Borlänge 

Energi, uppmärksammade att han hade noterat hur de kvarvarande arbetarna hade en 

jobbigare arbetsprocess än innan; vilket kan hitta belägg för att arbetsprocessen och 

arbetarnas inställning blir förändrade. Detta, menar Nordanbro, var en av orsakerna som 

medförde att Borlänge Energi införde stödsamtal till arbetare som inte blivit uppsagda.  

 

I Camerons (1994) sista karaktäristiska drag så kan enkätundersökningen för kvarvarande 

anställda visa att arbetarna har påverkats. Exempelvis i fråga 1, som handlar om hur den 

psykiska hälsan har förändrats, så har 79 respondenter (av 100) svarat mellan 1-4 (på en skala 

där 1-4 representerar en försämring av den psykiska hälsan). Resultatet från fråga 2, som 

handlar om hur mycket stressfaktorn ökade, så var det 86 respondenter som svarade mellan 6-

10 (på en skala där 6-10 representerar att stressfaktorn i arbetsprocessen har ökat). 
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6.2.2 Dirty Dozen 

I Cameron, Whetten & Kims (1987a, b) lista över tolv attribut, ”the dirty dozen”, så är det få 

av dessa som har framkommit av den framtagna empiriska datan. Första punkten om att 

makten blir centraliserad; kan diskuteras med arbetarnas egentliga involvering i 

beslutsfattandet; Bergkvist, fastighetschef hos AB Stora Tunabyggen, säger att ledningen hos 

AB Stora Tunabyggen lyssnar på arbetarna men att det fortfarande ledningen som fattar 

besluten. Nordanbro, inköpschef/ekonomiansvarig hos Borlänge Energi, menar att 

funktionerna inom Borlänge Energi tog in synpunkter från anställda; men att det skiftade från 

hur mycket ledarna egentligen lyssnade eller fattade beslut efter de anställdas synpunkter. De 

andra punkterna (kortsiktig mentalitet, minskad innovation, motstånd till förändring, 

mobilisering av grupper, reducering av lågprioriterade projekt, mindre trovärdighet för 

ledarskapet, ökad konflikt, begränsad kommunikation, sämre samarbete och brist på 

ledarskap) har inte funnit något stöd eller framkommit i expertintervjuerna gjorda av 

författaren. 

 

6.2.3 Vernon (2003) och Georges (2008) kostnadsanpassningar 

I modellen som är framtagen av Vernon (2003) och George (2008) så har forskarna listat flera 

kostnadsanpassningar vilka fungerar som förslag till hur företag på kort, medellång och lång -

sikt kan handla i en nedskärningsprocess. Dock kunde flertalet av dessa inte relatera till 

empirin som är framtagen i den här studien. Den sista punkten, som lyder: ”söka 

kostnadslösningar hos arbetarna”, är den enda hos kortsiktiga lösningar som kan knytas till 

empirin. Faktorn här är att ledarstaben involverar kvarvarande arbetare i 

nedskärningsprocessen och låter anställda komma med förslag; någonting som företagens 

representanter säger att det tillämpas hos respektive, representerade företag och därmed 

bekräftar att detta är en teoretisk lösning som tillämpas i praktiken, ur ett ledningsperspektiv, 

hos de utvalda företagen i Borlänge. 
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Bland de medellångsiktiga förslagen så är det mest förslaget om ”initiativ till uppsägning” 

som mest kan återknytas till empirin. Detta förslag utgår från att arbetaren självmant säger 

upp sig själv eller går i/erbjuds förtidspension. Mathisen, ekonomichef hos SSAB, säger att 

SSAB har erbjudit förtidspensioner och andra förmåner hos arbetare som sagt upp sig. 

Empirin visar på att företagen, enligt representanterna, till stor del erbjuder hjälp, även efter 

uppsägningen i form av bl.a. kurser, monetär hjälp eller erbjuder återanställning inom någon 

annan sektor. 

 

I det sista steget om förslag på långsiktiga anpassningar så skriver Vernon (2003) att fortsatt 

kommunikation är en ansträngning som företag gör för att ha en god och vänskaplig relation 

till sina uppsagda. Mathisen, som representerar SSAB, säger att det hos SSAB har varit svårt 

att hålla en kontakt med uppsagda arbetare eftersom flertalet är förtidspensionerade; dock 

erbjuds dessa att medverka i aktiviteter inom SSAB:s personalstiftelser och på så sätt kunna 

hålla en vidare kontakt. Hos CCS så försöker ledarstaben endast delvis att följa upp arbetare 

menar verkställande direktör Nilsson och inom AB Stora Tunabyggen så följs inte uppsagda 

arbetare upp alls, säger Bergkvist, fastighetschef hos AB Stora Tunabyggen. 

 

6.2.4 Camerons (1994) strategier vid nedskärningar 

Vidare i studien så listar Cameron (1994) olika strategier som används vid nedskärningar; 

genom att kategorisera in 30 tillvägagångssätt i 9 olika kategorier. Författaren kommer att gå 

igenom dessa 9 kategorier och analysera med den framtagna empirin. 
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6.2.4.1  ”Approach”: 

 

 Ledarstaben ska närma sig nedskärningar som en långsiktig strategi istället som ett 

enskilt problem eller mål som kan bli avslutat 

 Närma HR funktionen i organisationen som en tillgång 

 Närma nedskärningar som en möjlighet för förbättring istället för att se det som en 

reaktion på en kris eller ett hot. 

 

Analys: I den första kategorin så är första punkten som har viss återknytning till empirin i 

uppsatsen; att företag ska närma sig nedskärningar som en långsiktig strategi istället som ett 

enskilt problem eller mål som kan bli avslutat. Mathisen, representant för SSAB, säger att 

SSAB har satt upp långsiktiga åtgärder med tanke på den rådande situationen; de långsiktiga 

målen inom SSAB är, enligt Mathisen: diverse satsningar på kompetensutveckling, 

chefsutveckling, hälsa och säkerhet. 

 

6.2.4.2 ”Preparation” 

 

 Förbered för nedskärningar innan situationen blir kritisk för överlevnad istället för 

att vänta tills tiden för tillräckliga analyser är försummade. 

 Kunna identifiera framtida uppdrag för organisationens struktur som sedan kan 

klara av uppgiften mest effektivt med användning av kärnkompetensen för att 

utveckla strategier för nedskärning istället för att formulera strategier baserade 

endast på antal uppsagda. 

 Inrätta mål och deadlines för nedskärningar, oberoende av nedskärnings-mål, för 

att kunna förbereda organisationen för att se nedskärningar som en 

förbättringsstrategi istället för en för ett orsakande av diskretionsförlorande 

 

Analys: Stödet för Camerons (1994) första punkt återfinns bl.a. i intervjun med Bergkvist, 

representant för AB Stora Tunabyggen, i installationen av det nya och modernare 
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ekonomisystemet. Detta system hjälper att se tendenser och på så vis vara en förberedande 

faktor innan krisen har dragit ned företaget så att överlevnaden blir kritiskt. I övrigt har det 

inte framkommit något mer som kan relateras till denna kategori, i den framtagna empirin. 

 

6.2.4.3 ”Involvera” 

 

 Involvera arbetare i identifieringen i vad som behöver ändras genom nedskärningar 

och att implementera dessa ändringar. 

 Hålla alla ansvariga för nedskärningarnas mål istället för att behandla det som om det 

bara vore ledarstabens ansvar. 

 Involvera kunder och leverantörer i förslagsgivandet och formandet av förbättringar 

om nedskärningsstrategier istället för att bara vara internt inåtvända. 

 

Analys: Under den här kategorin så finner författaren stöd i empirin. Mathisen, som 

representerar SSAB, säger i intervjun att SSAB arbetar kontinuerligt med att involvera 

arbetare vid nedskärningar; detta för att kunna identifiera vad som kan förbättras. 

Mathisen säger att arbetarnas involvering ”har haft stor betydelse och har varit särskilt 

viktigt i samband med de nedskärningar som SSAB har gjort under 2009”. Nilsson, som 

representerar CCS, menar att anställda uppmuntras till att komma med förbättringsförslag. 

Nordanbro, som representerar Borlänge Energi, förklarade att de olika funktionerna inom 

Borlänge Energi tog in synpunkter från medarbetare som skulle få stanna kvar i företaget 

och Bergkvist, representant för AB Stora Tunabyggen, sade att arbetsledningen för en 

dialog med anställda om hur företaget kan ta sig vidare och fortsätta efter en 

nedskärningsprocess. Dock visar enkätundersökningen för kvarvarande anställda och 

djupintervjuerna att en involvering inte direkt har skett; endast 18 respondenter svarade att 

de har blivit involverade; medan 73 svarade ”nej” (9 svarade ”vet ej”). Detta gör att det 

finns en motsättning mellan de olika perspektiven i den här studien; ledningsperspektivet 

anser att de har involverat anställda medan perspektivet för kvarvarande anställda anser att 

de inte har fått deltaga i någon involvering. 
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6.2.4.4 ”Ledarskap” 

 

 Försäkra att ledarna är synliga, mottagliga och interagerar med de drabbade av 

nedskärningar istället för att undvika konfrontation. 

 Ansluta nedskärningar till en klart definierad vision för en önskad framtid för 

organisationen. 

 Projicera positiv energi och initiativ från ledare för att kunna motivera arbetskraft i en 

nedskärningssituation istället för att tillämpa ett defensivt perspektiv. 

 

Analys: I Camerons (1994) kategori om ledarskap finner empirin stöd hos två av 

respondenterna som har intervjuats. Mathisen, representant för SSAB, säger att ledare har 

fått gå särskilda kurser och utbildningar för att kunna nå ut med bra kommunikation till 

anställda. Bergkvist, representant för AB Stora Tunabyggen, säger i intervjun att 

ledarstaben är tydlig och ärlig i informationen som ges, vilket hon anser vara en viktig 

faktor i arbetet med nedskärningsprocesser. Dessa två svar från två av fyra representanter 

visar på att det finns stöd för Camerons (1994) första punkt hos två av de fyra utvalda 

företagen. Dels för att företagen, enligt representanterna, involverar arbetarna men också 

för att ledarna har fått gå utbildning om hur ledningen interagerar och kommunicerar med 

anställda. 

 

Resultatet från enkätundersökningen för kvarvarande anställda visar att 59 respondenter 

svarade ett alternativ mellan 1-4 (på en skala där 1-4 representerar att motivationen har 

försämrats); vidare visar även resultatet från fråga 8, om hur förtroendet för ledningen 

förändrats, att 37 respondenter svarar att den har minskat och 19 stycken att den är 

oförändrad men redan låg; endast hos 9 respondenter så har förtroendet ökat, dock så har 

förtroendet blivit oförändrat och redan innan varit hög hos 34 respondenter. Under förra 

punkten redovisade författaren resultaten för involvering av anställda, vilket visade sig 

även där fanns en annan uppfattning i perspektivet hos kvarvarande anställda i jämförelse 

med ledningsperspektivet. Vidare skriver Patient & Skarlicki (2010) att ledare måste 
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kunna informera anställda om dåligt utfört arbete, förminskade resurser eller att företaget 

är på väg mot konkurs. Dock menar Folger & Skarlicki (1998) att ledare tenderar att 

distansera sig från de drabbade, just i de tider då det behövs och önskas detaljerad 

information och då anställda behöver behandlas med varsam respekt. 

 

6.2.4.5 ”Kommunikation” 

 

 Försäkra att alla är fullt informerade om anledningen till nedskärningar, vilka 

strategier som tillämpas, det tillkommande kostnaderna, tidsramen etc. istället för att 

tillämpa en information som endast baseras på vad som absolut är nödvändigt. 

 Kommunicera undertiden nedskärningen utformas så att informationen blir 

kontinuerlig och koncist.  

 Generera fortlöpande analyser och feedback från deltagare i nedskärningsprocessen, 

 

Analys: Empirin finner ett starkt stöd i den här punkten; dels för att kommunikation är även 

sammanblandade med andra av Camerons (1994) kategorier, som kategori 3 (involvering) och 

kategori 4 (ledarskap). Mathisen säger, utöver det som faller under kategori 3 och 4, att 

kommunikation är centralt då det sker nedskärningar; ”det handlar om att skapa förståelse för 

varför företaget vidtar dessa typer av åtgärder”. Nilsson, som representerar CCS, säger att 

ledningen har en god kontakt med bl.a. de lokala fackklubbarna, vilka fungerar som en länk 

till anställda. Vidare menar Nilsson att kommunikation och god förståelse är två av de 

viktigaste faktorerna vid nedskärningar. Nordanbro, som representerar Borlänge Energi, säger 

i intervjun att en av faktorerna som var viktigast då Borlänge Energi stod inför nedskärningar 

var just kommunikation. Bergkvist, som representerar AB Stora Tunabyggen, anser att då 

ledningen för en dialog, ger ut information och för diskussioner så når företaget ett optimalt 

tillvägagångssätt vid nedskärningar. Vidare säger hon att det är viktigt att ledarstaben är tydlig 

och ärlig i den information som delges. Alltså, enligt representanterna, så finner empirin stöd 

hos Camerons (1994) kategori om kommunikation och hur den används, ur ett 

ledningsperspektiv. 
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Dock så visar båda enkätundersökningarna motsägande resultat. I enkäten för uppsagda 

arbetare så svarade 52 respondenter att kommunikationen inte sköttes väl av ledningen; dock i 

motsättning mot 35 respondenter som svarade att ledningen skötte kommunikationen bra (13 

respondenter svarade ”vet ej”). Vidare svarade 45 respondenter att informationen inte var 

tillräcklig, dock var det 46 som ansåg att den var tillräcklig. I enkätundersökningen för 

kvarvarande anställda så svarade hela 66 respondenter att informationen inte var tillräcklig; 

medan endast 17 ansåg att den var tillräcklig (16 respondenter svarade ”vet ej”). Detta gör att 

perspektiven ställs mot varandra; ledningsperspektivet anser att god kommunikation är viktig 

osv. men att de andra två perspektiven (främst från kvarvarande anställda) anser att ledningen 

misslyckats med att förmedla var tillräcklig.  

 

6.2.4.6 ”Support” 

 

 Delge en likvärdig uppmärksamhet och support till de arbetare som stannar och 

lämnar organisationen 

 Tillgodose säkerhet för de som lämnar organisationen för en smärtfri transaktion. 

 Giva utbildning för att hjälpa individer att anpassas  till nedskärningar. 

 

Analys: Under den här kategorin så finner författaren flertalet svar ur intervjuerna som finner 

stöd hos Cameron (1994). Mathisen, representant för SSAB, säger att uppsagda arbetare har 

fått en eller flera månadslöner samt erbjudande om ”jobbcoaching” och liknande kurser. 

Mathisen menade även att flertalet uppsagda fick erbjudande om förtidspensionering och även 

fortsätta delta i olika aktiviteter under SSAB:s regi. Nilsson, som representerar CCS, säger att 

de drabbade som har fått stanna kvar i företaget hanteras genom att ledningen inte bara 

förklarar situationen (något som även faller under ovanstående kategori om kommunikation) 

och att ledningen, tidigare, har inrättat en HR-specialistfunktion vilken fungerar som ett stöd 

till avdelningscheferna. När Borlänge Energi stod inför omstruktureringar och nedskärningar 

så menar Nordanbro, som representerar Borlänge Energi, att ledningen tillsatte olika grupper 
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som försökte hjälpa de uppsagda med att få nya arbeten. Vidare säger Nordanbro att han själv 

noterade att det var jobbigare för arbetarna som fick behålla jobbet än de som blev uppsagda, 

vilket ledde till att ledningen införde stödsamtal åt anställda. Bergkvist, representant för AB 

Stora Tunabyggen, förklarar att ledningen inte följer upp uppsagda arbetare men att företaget 

erbjuder återanställning inom kommunen eller erbjudande om bl.a. avgångsvederlag, 

garantipensioner eller utbildning att starta ett eget företag. Bergkvist säger även att ledningen, 

inom AB Stora Tunabyggen, erbjuder professionell hjälp hos den tillgängliga 

företagshälsovården för kvarvarande arbetare. 

 

I båda fallen hos kvarvarande anställda och uppsagda arbetare så visar resultatet från 

enkätundersökningen att den psykiska hälsan har försämrats hos de flesta. I enkäten för 

uppsagda arbetare så svarade endast 17 respondenter att de erbjöds någon form av hjälp efter 

sin uppsägning, medan 30 respondenter svarade att de inte har fått någon hjälp. Ett 

överraskande stort antal, 53 stycken, svarade att de inte visste om företaget erbjöd någon hjälp 

efter uppsägningen. Vidare svarade en klar majoritet (91 stycken) av respondenterna att 

företaget inte har följt upp dem efter deras uppsägning. Här ställs ledningsperspektivet mot 

perspektivet hos uppsagda arbetare; ledningsperspektivet säger i stort att de försöker följa upp 

och hjälpa uppsagda arbetare, dock visar enkätundersökningen på att detta erbjudande 

antingen är icke-existerande eller inte har nått fram. 
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6.2.4.7 ”Cost cutting” 

 

 Instifta en variation av kostnads och nedskärnings aktiviteter istället för att begränsa 

nedskärningar till antalet uppsagda. 

 Fokusera på attackerande källor, vilka ofta går obeaktade 

 Kartlägga och analysera alla processer i organisationen för att eliminera ineffektivitet, 

överflöd etc. för att rekonstruera arbete istället för att hålla fast vid gamla processer. 

 

Analys: Empirin finner litet stöd i den här kategorin; detta kan bero på att information ej har 

delgivits av respondenterna. Dock så säger Bergkvist att ledningen inom AB Stora 

Tunabyggen har installerat ett modernare ekonomiskt system vilket gör att ledningen ser 

tendenser snabbare och på så sätt kan vara förberedda på hur en eventuell antågande kris kan 

hanteras. Nilsson, representant hos CCS, förklarade att ledningen lät ett projekt analysera 

företaget och komma med förslag till effektiviseringar vilka var förankrade i verksamheten. 

 

6.2.4.8  ”Mätbarhet” 

 

 Mäta tid och fart i organisationen, inte bara uppsägningar. 

 Utveckla en specifik mätning av alla aktiviteter och processer som är direkt relaterade 

till huvudprodukterna och tjänsterna som ges av organisationen för att bestämma hur 

förbättringar kan utformas. 

 Bedöma vilka färdigheter, erfarenheter och andra relevanta attribut av alla mänskliga 

resurser så att det kan hjälpa att förbättra beslutsfattandet. 

 

Analys: Det har inte framkommit något stöd under intervjuerna med representanterna för 

respektive utvalda företag i empirin, för denna kategori. 
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6.2.4.9 ”Implementering” 

 

 Implementera en samling av nedskärningsstrategier vilket inkluderar 

omstruktureringsstrategier och systematiska strategier. 

 Administrera nedskärnings rättigheter genom att försäkra att fientliga effekter inte blir 

upplevda av arbetar utan någon ”egentlig” makt 

 Tillhandahålla möjligheter för personlig utveckling under nedskärningsprocessen 

istället för att ignorera allt utom vinst. 

 Forma korslagda och funktionella grupper för att planera och implementera 

nedskärningar utan krav på överlämnande. 

 Ändra värderingar, belöningar, utveckling och kommunikationssystem för att 

reflektera nya mål och objektiv i den nedskurna organisationen istället för att behålla 

systemen för den större organisationen. 

 Implementera nedskärning genom att börja med små vinster, genom att ändra det som 

kan ändras snabbt och enkelt, vilket skapar en hets mot önskade resultat istället för att 

attackera nedskärningar som en stor och komplex uppgift. 

 

Analys: Det är främst punkt 3 ang. (”tillhandahålla möjligheter för personlig utveckling under 

nedskärningsprocessen istället för att ignorera allt utom vinst.”) som empirin finner stöd i; 

detta i form av de kurser som erbjuds hos respektive företag. Dessa utbildningar erbjuder 

personlig utveckling och kan bidra, i samband med god kommunikation, till att det uppstår en 

större förståelse och uppfattning om den krissituation som finns i företaget, hos arbetarna.  
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6.2.5 Påverkan hos kvarvarande anställda 

I Brockners (1988) andra proposition, i hans ”RIA”-modell så förklarar han att det är 

förändringar i den kvarvarande anställdes psykologiska sinnesstämning, grupprocesser och 

organisatoriska strukturer som har potentialen att influera kontinuerliga arbetsbeteenden och 

attityder (utgångar). Brockner (1992) listar två kategorier om hur kvarvarande anställda kan 

reagera. Den första kategorin handlar om den upplevda rättvisan. Där menar Brockner (1992) 

att det är ledningen som styr och hur ledningen hanterar situationen. Frågor som uppstår hos 

kvarvarande anställda vid sådana situationer är, enligt Brockner (1992): 

- Är nedskärningarna nödvändiga?  

- Är nedskärningarna sammanfallande med företagets kultur? 

- Gav ledningen ut tillräckligt med information innan nedskärningarna? 

- Vid implementeringen av nedskärningar, hur väl närmade sig ledningen detaljerna?  

- Gav ledningen en klar och adekvat förklaring till nedskärningarna? 

- Påverkade nedskärningarna ledningen?  

- Hur tänkte ledningen vid beslutet om vilka anställda som skulle få stanna och vilka 

som skulle bli uppsagda? 

- Hjälpte företaget anställda som sades upp? 

- Involverade ledningen anställda angående nedskärningarna? 

 

I intervjun som är gjord med en kvarvarande anställd så upplever han just det som Brockner 

(1992) beskriver. Respondentens största klagomål var att kommunikationen från ledningen 

var bristfällande vilket Brockner (1992) tar upp i två av ovanstående frågor (”Gav ledningen u 

tillräckligt med information?” och ”Gav ledningen en klar och adekvat förklaring till 

nedskärningarna?”).  Vidare så kan författaren se i intervjun med den uppsagde att företaget 

inte hjälpte efter uppsägningen; han upplevde uppsägningen som orättvis, trots att han förstod 

varför situationen var som den var. 
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I enkätundersökningen, för kvarvarande anställda, så kan vi först se i fråga 3 (om ledningen 

involverade kvarvarande anställda) att både kvinnor och män, i stor utsträckning, svarade nej 

på frågan; medan respondenterna var mer jämt fördelade i frågan (fråga 4) om 

uppsägningarna var nödvändiga, där större delen av respondenterna, främst kvinnor, svarade 

”vet ej”. Svaren kan tolkas som om att ledningen inte involverade kvarvarande anställda i 

efterspelet; vilket går mot tidigare forskning som säger att ledningen ska involvera 

kvarvarande anställda, bl.a. för att de besitter en kompetens och kunskap om effektiviseringar 

som ledningen kanske saknar; detta måste få framträda så tydligt som möjligt för att kunna 

möta framtida utmaningar (Appelbaum, Delage, Labib & Gault 1997). I frågan om 

uppsägningarna var nödvändiga så kan den stora svarsresponsen på alternativet ”vet ej” bero 

på att ledningen inte delgav tillräckligt med information om nedskärningarna och därför 

kunde inte kvarvarande anställda avgöra om det var nödvändigt med uppsägningarna eller om 

andra former av kostnadsanpassningar kunde användas. 

 

Vidare i enkätundersökningens 5:e fråga, om informationen som ledningen förmedlade var 

tillräcklig, så kan författaren se att en stor del av respondenterna (66 stycken av 100 

tillfrågade) svarade att den inte var det. Enligt Paterson & Carey (2002) så är just 

kommunikationen en stor aspekt i hanteringen av kvarvarande anställda. Om informationen 

inte upplevdes som tillräcklig kan författaren tolka att den bristande faktorn är 

kommunikationen mellan ledningen och anställda. 

 

Den andra kategorin som Brockner (1992) tar upp handlar om hur den kvarvarande anställda 

känner inför förändrade arbetsvillkor. 

- Hur mycket ska jag oroa mig för framtida uppsägningar? 

- Hur kan mitt arbete idag jämföras med det jag hade innan nedskärningarna?  

- Hur ser min framtid ut? 

- Hur är reaktionerna hos andra kvarvarande anställda? 
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Även dessa frågor finns med i intervjun med den kvarvarande anställda. Han säger att det 

finns en ständig oro inför framtiden, då han inte är säker på att det är han som får stanna kvar. 

Just det att han oroar sig för framtiden. Han känner att medarbetare arbetar mindre produktivt, 

är mindre engagerade och att stämningen har förändrats. I forskning av Salanick & Pfeffer 

(1978) så visar de att den anställdes egna reaktion blir berörda och påverkade av medarbetare. 

Författaren kan tänka sig att den försämrade stämningen har varit en bidragande faktor till att 

respondenten känner oro och stress. Vid nedskärningar så är det främst engagemanget som 

påverkas (Brockner et al. 1987 ; Knudsen, Johnson, Martin & Roman 2003). Av Noers (1993) 

olika typer av negativa känslor och orosmoment så är det främst punkterna om ”osäkerhet 

inför jobbet”, ”orättvisa”, ”depression/oro/utmattning” och ”reducerat risktagande och 

motivation” som är tydligast i intervjun. 

 

I enkätundersökningen, för kvarvarande anställda, så är det fråga 9 och 10 som visar relevanta 

resultat. Fråga 9 handlar om oron inför fler uppsägningar, där 77 stycken (35 män och 42 

kvinnor) respondenter av 100, svarade att det fanns en oro inför fler uppsägningar inom 

företaget. Fråga 10 handlar om möjligheter för framtida avancemang inom företaget; där 

svarade 48 respondenter ”nej”, medan 40 svarade ”ja” (resten svarade ”vet ej”). Detta kan 

tolkas som om trots oron för framtida uppsägningar så finns det ändå en viss tro på framtida 

karriäravancemang; detta kan bero på att hos en del av anställda så ökar motivationen; som 

författaren kan utläsa av fråga 7 i enkätundersökningen; där i alla fall 32 (av 100) 

respondenter svarade 6-10 på en skala över hur motivationen förändrats (där 6-10 utgör ett 

förbättringsstadium, 5 oförändrat stadium och 1-4 att motivationen har försämrats). 
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6.2.6 Ledningens handlingar 

Under den här rubriken så kommer författaren analysera Brockners (1992) forskning, om hur 

ledarskapet ska handla före, under och efter nedskärningar, tillsammans med den framtagna 

empirin. Brockner (1992) listar ett antal handlingar som en ledning bör följa. Punkterna i den 

första kategorin, om hur ledningen bör handla före nedskärningar är: 

 Utvärdera förhållandet mellan uppsägningar och företagets kultur 

 Delge fyllig information i förhand. 

 Identifiera nyckelpersoner och använda deras engagemang för den nya 

organisationen 

 Förbereda ledare inför nedskärningarna 

 

Analys: Enligt Mathisen så erbjuds det också kurser till ledarna på SSAB. Enligt Mathisen så 

är det mycket viktigt att cheferna som ska ta det svåra beslutet och samtalen om uppsägningar 

har en bra grund innan. Alf Nordanbro, som representerar Borlänge Energi, sade i sin intervju 

att företaget har tagit lärdom av tidigare erfarenheter och är beredda för att klara åtaganden 

som finns och uppstår. Pernilla Bergkvist, representant för AB Stora Tunabyggen säger att ett 

företag når ett optimalt tillvägagångssätt bl.a. genom att föra dialog, ge ut information och 

föra diskussioner. Det framkom dock inte om detta verkligen tillämpas hos det representerade 

företaget. I intervjun med den personen som är en kvarvarande anställd så framkom det att 

han inte hade fått någon väsentlig information om uppsägningarna, istället hade han fått läsa 

om det i lokalmedia. Den lilla information som har berört hans jobb, är oftast rykten som 

andra anställda format. I intervjun med den nyligen uppsagde så sade han att informationen 

som tilldelades innan nedskärningarna tog vid var väldigt bristfällig, vilket var oerhört 

respektlöst mot honom som person. Det medförde att hans medanställda började prestera 

olika; vissa bättre, vissa sämre. Detta tror han beror på att de som vill visa sig bättre tror att de 

ska få vara kvar i företaget, medan de som arbetar sämre har givit upp hoppet på att klara sig 

från uppsägning. 
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Vidare listar Brockner (1992) sex punkter under kategorin för handlingar som bör utföras 

under den pågående processen: 

 Ge fullskalig information 

 Överkommunikation 

 Erbjud hjälp 

 Behandla uppsagda med dignitet och respekt 

 Öka åtkomligheten till ledningen 

 Använda ceremoniella tillställningar för att underlätta övergången 

 

Analys: Mathisen, som representerar SSAB säger att företaget erbjuder hjälp åt uppsagda 

arbetare i form av ”jobbcoaching” och liknande kurser, detta kan kopplas till Brockner (1992) 

tredje punkt om att erbjuda hjälp till både kvarvarande anställda och de uppsagda. I Mathisens 

fall så säger han att kvarvarande anställda erbjuds att gå särskilda kurser och utbildningar. 

Nilsson, som representerar CCS, säger att företaget delvis försöker att följa upp sina 

uppsagda. De drabbade som blir kvar i arbetet hanteras genom det som Brockner (1992) listar 

som ”överkommunikation” och ”ge fullskalig information”. Nordanbro, representant för 

Borlänge Energi, säger att ledningen tillsatte grupper som skulle hjälpa uppsagda med att få 

nya arbeten. 

 

Vidare säger Nordanbro att bl.a. kommunikation och hjälp åt både uppsagda och kvarvarande 

anställda. Bergkvist, representant för AB Stora Tunabyggen, säger att företaget inte följer upp 

uppsagda arbetare. Dock erbjuder ledningen professionell hjälp, från företagshälsovården, för 

kvarvarande anställda. Vidare för ledningen en dialog och samtal med de anställda som är i 

behov av det. I intervjun med den kvarvarande anställda personen så säger han att det inte 

hade erbjudits någon nämnvärd hjälp eller support; vilket har gjort att han känner ett mindre 

engagemang. Kommunikationen har varit riktigt dålig och ingen av Brockners (1992) 
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punkter, under kategorin för handlingar under nedskärningsprocesser, finns med i någon 

positiv bemärkelse i intervjun av en kvarvarande anställd. I intervjun med den nyligen 

uppsagde så framkommer det att han inte har blivit erbjuden någon hjälp alls från det företag 

som han sades upp ifrån; detta är någonting som i längden har påverkat hans psykiska hälsa 

till det sämre. Att ledningen skulle ha delgivit någon information av större mängd märkte han 

inte av; företaget varken överkommunicerade eller gav en fullskalig information. Vidare 

tyckte han att ledningens handlingar var så dåliga att det kändes respektlöst och ovärdigt trots 

att han förstod varför det var hans tur att bli uppsagd. 

 

I enkätundersökningen för kvarvarande anställda så ansåg 66 respondenter att informationen 

som ledningen delgav inte var tillräcklig; att ledningsperspektivet anser att informationen är 

tillräcklig kan bero på ett uppfattningsfel, som gör att de olika perspektiven uppfattar 

definitionen av ”tillräcklig” annorlunda; detta blir då en brist i överensstämmelser mellan 

perspektiven. Enkätundersökningen för uppsagda arbetare gav liknande resultat: i fråga 4, om 

hur kommunikationen sköttes av ledningen, så ansåg 52 respondenter att den var dålig, medan 

35 ansåg att det sköttes bra. Vidare i fråga 5 så ansåg 45 respondenter att informationen inte 

var tillräcklig; dock så ställs det mot ett relativt högt antal uppsagda arbetare som ansåg att 

informationen faktiskt var tillräckligt; på fråga 5 svarade 45 ”nej”, 46 svarade ”ja” och 9 

stycken ”vet ej”. 
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Slutligen listar Brockner (1992) fyra punkter som bör göras av ledningen efter en 

nedskärningsprocess: 

 Involvera kvarvarande anställda  

 Förnyelse 

 Arbetsberikande 

 Försäkra om att anställda ser möjligheterna.  

 

Analys: Enligt Mathisen, representant för SSAB, så jobbar SSAB kontinuerligt med att 

involvera kvarvarande anställda; för att kunna identifiera och skapa förbättringar för att 

organisationen ska bli effektivare. Nilsson, representant för CCS, säger att ledningen inom 

företaget uppmuntrar kvarvarande anställda till att komma med förbättringsförslag. Detta gör, 

enligt Brockner (1992), att de anställda får känna sig delaktiga och tillhöra en grupp; vilket 

enligt Tyler & Lind (1992) är viktigt eftersom personer tenderar till att vilja öka deras sociala 

status och få ett ”erkänt medlemskap” av en grupp. Hos Borlänge Energi har, enligt Alf 

Nordanbro som är representant för företaget i denna studie, så har de olika funktionerna tagit 

in synpunkter från kvarvarande anställda; men att det inte var säkert att funktionsledarna 

utförde eller ens lyssnade på någon av synpunkterna. Enligt Bergkvist, representant för AB 

Stora Tunabyggen, så säger hon att det är väldigt viktigt att företaget involverar de 

kvarvarande arbetarna. Hos AB Stora Tunabyggen så för, enligt Bergkvist, ledningen dialoger 

med anställda om vad företaget kan göra för att ta sig ur krisen. I intervjun med den 

kvarvarande anställda personen så framkom det att han inte har känt vid att företaget har 

involverat honom i återuppbyggnadsarbetet, detta har förändrat hans syn mer negativt till 

ledningen och hela företaget i sig. Trots att han har fått skifta arbetssysslor så känner han ändå 

inget större engagemang i arbetet, eftersom det ligger ett orosmoment över vem som blir 

uppsagd härnäst.  
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I enkätundersökningen för kvarvarande anställda så visar resultatet på fråga 3, om involvering 

av kvarvarande anställda i efterdyningarna, att hela 73 respondenter svarade ”nej” (18 svarade 

”ja” och 9 svarade ”vet ej”). Detta fastslår alltså att det finns olika uppfattning hos de två 

perspektiven (ledningsperspektivet och perspektivet från kvarvarande anställda). Dock visar 

även resultaten från fråga 10 att en del (40 stycken) har insett möjligheterna för framtida 

avancemang inom företaget, medan 48 stycken svarade att de inte såg några möjligheter för 

vidare avancemang (12 stycken svarade ”vet ej”).  

 

6.2.7 Kommunikationens roll 

Ofta i den här studien så är företeelsen ”kommunikation” ständigt återkommande. Den 

tidigare forskningen, av Johnson, Bernhagen, Miller & Allen (1996), visar att kvarvarande 

anställda upplever att organisationen inte delger tillräckligt mycket information; vidare så 

skapar ett undanhållande av information otrygghet och kan starta ryktesspridning. I intervjun 

med den kvarvarande anställda så ansåg han att ledningens kommunikation och information 

var bristfällig. Detta har även medfört att just ryktesspridning har bildats på hans arbetsplats 

och eventuell, felaktig information sprids. Johnson, Bernhagen, Miller & Allen (1996) visar 

även på att brister i kommunikationen från ledningens sida skapar ett behov av att få mer 

feedback för utfört arbete, öka osäkerheten inför framtiden och vara en direkt orsak till en 

förminskning av tillfredsställelsen hos arbetarna. 

 

Folger & Skarlicki (1998) menar att ledare kan distansera sig från sina anställda under just 

negativa perioder. Den kvarvarande anställda, som blev intervjuad, har känt att ledarna har 

varit svåra att nå och att det i sin tur har lett till att kommunikationen har varit bristfällig. I 

intervjun med den uppsagde så var dock nyheten om uppsägning inte en överraskning och det 

levererades med en mer medmänsklig ton. Men trots detta så kände respondenten en stor 

orättvisa och hade svårt att acceptera beslutet. Tidigare forskning av Bies (2001) visar att när 

information meddelas med hög ”interaktions rättvisa” så uppfattas ledningen som mer rättvis. 

Men även att den negativa informationen blir bättre accepterad (Greenberg 1994). I den 
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kvarvarande anställdas svar så kan författaren istället hitta en motsatt verkan än vad Bies 

(2001) och Greenberg (1994) säger. Istället för att bli mer accepterat så kände respondenten 

att han hade behandlats orättvist och ovärdigt. Dock så har författaren klart för sig att 

respondenten är i ett negativt tillstånd där små saker kan förstoras upp och betyder att svaren 

kan ha påverkats av situationen; men om respondenten hamnar i ett negativt tillstånd så är det 

lika negativt upplevt, ur hans synvinkel. I enkätundersökningen för uppsagda arbetare så 

svarade 52 respondenter att kommunikationen  inte var tillräcklig; medan endast 35 ansåg att 

den var tillräcklig (13 respondenter svarade ”vej ej”). Detta bekräftar att den uppfattade 

kommunikationen inte ansågs vara tillräcklig hos större delen av de uppsagda arbetarna. 

Vidare i enkätundersökningen för kvarvarande anställda så svarade 66 respondenter att 

informationen som ledningen förmedlade inte var tillräcklig; 17 svarade att den var tillräcklig 

och 17 svarade ”vet ej”. Folger & Skarlicki (1998) menar just att vissa ledare tenderar till att 

distansera sig från de drabbade istället för att närma sig dem; vidare menar Vecchio & 

Appelbaum (1995) att en dålig kommunikation från ledningen skapar missförstånd om hur 

företaget ska nå uppsatta mål och hur strategiska uppdrag ska utföras. 

 

6.2.9 Hälsa 

Björklunds (1985) forskning visar att förlusten av inkomst kan leda till att den drabbade 

tvingas till en sämre levnadsstandard och i sin tur påverka hälsan. I intervjun som gjordes med 

den nyligen uppsagde personen så påpekade han ofta hur dåligt han mådde av att hela tiden få 

leva på minimalt med pengar. Han kände även att hans sociala status och sociala nätverk har 

förändrats i och med att han nu är arbetslös och att han är inne i en ”negativ period” av sitt liv, 

vilket har gjort att vanliga vardagssysslor blir ”onödigt svåra”. Björklund (1985) skriver att en 

uppsägning kan resultera i att den drabbades sociala status kan försämras och det i sin tur 

försämra självförtroendet. Vidare så har forskning visat på att en uppsägning kan leda till oro 

angående den period av inkomstförlust som den drabbade har (Darity & Goldsmith 1996). 

Som den uppsagde arbetaren sade så tänker han ofta på sin ekonomiska situation och hur han 

ska lösa det på ett kortsiktigt sätt; samtidigt som han känner en stor oro inför framtiden. 
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Han beskriver också hur han, nuförtiden, sällan går ut eftersom han ”inte orkar möta 

omvärlden”, han distanserar sig socialt och mår dåligt av det. Helliwell & Putnam (2004) 

visar på samma sak, som respondenten beskriver, när de skriver i sin forskning att det brukar 

uppstå en förlust av ”socialt kapital” och att detta medför en försämring i personligt 

välmående. 

 

Enkätundersökningen för uppsagda arbetare visar att ett avsevärt stort antal, 93 stycken, 

svarade mellan 1-4 på en skala (där 1-4 representerar att den psykiska hälsan påverkades till 

det sämre. Dock svarade endast 50 stycken, som var berättigade att svara på fråga 1b, att de 

har sökt professionell hjälp eller fått receptbelagda mediciner utskrivna p.g.a. uppsägningen, 

medan 46 svarade att de inte har sökt någon professionell hjälp över huvud taget. Hamilton, 

Merrigan & Dufresnes (1997) visar i sin forskning att arbetslöshet och inaktivitet har en 

negativ association till mental ohälsa. 

 

I enkätundersökningen för kvarvarande anställda så visar resultaten att även där har den 

psykiska hälsan försämrats; 79 respondenter svarade mellan 1-4 på en skala (där 1-4 

representerar att den psykiska hälsan har försämrats). 43 stycken, som var berättigade att 

svara på fråga 1b, svarade att de hade sökt professionell hjälp eller fått receptbelagda 

mediciner utskrivna på grund av nedskärningarna; 36 stycken svarade nej. 

 

Enligt Brockner et al. (2004) så uppstår det en hög stressfaktor som gör det svårare för 

kvarvarande anställda att nå uppsatta mål. I enkätundersökningen för kvarvarande anställda så 

visar resultaten inte bara att den psykiska hälsan har blivit sämre, utan även på att 

stressfaktorn i arbetsprocessen ökade; där 86 respondenter svarade ett alternativ mellan 6-10 

(där 6-10 representerar att stressfaktorn har ökat på grund av nedskärningarna).  I 

djupintervjun med den kvarvarande anställda fastställer han att ledningen har blivit en faktor 

som utgör stress i arbetet. 
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6.2.10 Engagemang, lojalitet och hängivenhet 

Brockner et al. (1997) visar i sin forskning att hängivenheten för organisationen beror på 

flertalet olika faktorer, som ex. förtroende för ledningen; och perception av rättvisa (Brockner 

et al. 1994; Spreitzer & Mishra 2002). 

 

Holloman (1991) beskriver lojalitet som en attityd, en sinnesstämning och värderingssystem; 

och att de flesta företag bygger sin kultur på lojalitet. En brist på lojalitet i ett företag ökar 

risken att även högt hängivna anställda, som tenderar till att vara mer tillfredsställda, mer 

produktiva och mer troliga till att bidraga till företaget efter en nedskärningsprocess kan 

lämna (Solomon 1992). Annan forskning (Vecchio 1991) visar att hängivna anställda stannar 

så länge arbetsklimatet är goda, lönen är tillräcklig och möjligheter för avancemang kvarstår. 

Även fast ledningen erbjuder lösningar så anser kvarvarande anställda att distansen mellan 

anställda och ledningen har ökat, det finns ingen lösning till hur ledningen kan stoppa denna 

distans från att öka (Willie 1994). Samtidigt så blir det en effekt när kvarvarande anställda ser 

att arbetare får lämna sitt jobb, denna effekt gör så att hängivenheten förminskas hos de som 

stannar kvar (Wong & McNally 1994). 

 

I enkätundersökningen så visade det sig att hela 62 respondenter svarade ett alternativ mellan 

1-4; vilket representerar att hängivenheten har blivit försämrat samtidigt som även 

motivationen hade försämrats (59 svarade 1-4) och vidare att förtroendet för ledningen hade 

minskat (37 stycken svarade minskat; 19 att den redan var låg från början). Dessa tre 

kategorier kan relateras till varandra. 

 

 

 

 

 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

120 

 

6.2.11 Perspektivanalys 

I flertalet fall så stämmer inte perspektiven överrens med varandra; oftast har 

ledningsperspektivet en mer positiv syn på sina handlingar än vad som återspeglas hos 

perspektiven hos kvarvarande anställda och uppsagda arbetare. Detta kan bero på ett 

uppfattningsfel hos alla perspektiv och ”stundens sinnesstämning”; där kvarvarande anställda 

och uppsagda arbetare redan är i en sådan negativ sinnesstämning, som ledningen i sin tur inte 

lyckats omvända, att allt uppfattas som negativt eller inte uppfattas alls. Enligt Cameron 

(1993) så blir just kvarvarande anställda mer trångsynta, självabsorberande och får ett 

ogillande att ta risker; samtidigt menar Vecchio & Appelbaum (1995) att kvarvarande 

anställda tenderar till att förvränga eller endast lyssna till den informationen som de vill höra. 

 

 I sin tur så verkar ledningsperspektivet inte direkt medvetna om denna bristande 

överensstämmelse, utan istället ignorerar, medvetet eller omedvetet, faktumet att ex. 

kvarvarande anställda känner oro, anser att informationen är otillräcklig eller förändrad 

hängivenhet/motivation/förtroende. Markowich (1994) menar just att organisationer har 

underskattat de negativa effekterna och inte tar med den svåra situationen i hur ledningen bl.a. 

ska kunna motivera kvarvarande anställda. 
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7.0 Slutsatser  

I det här kapitlet så kommer författaren att presentera sin framtagna slutsats, via deduktion, 

och svara på frågeställningen i enighet med studiens syfte. 

_____________________________________ 

 

Syftet med den här studien var att kunna detektera överensstämmelser eller bristande 

överensstämmelser mellan de tre empiriska perspektiven, och analysera dessa utifrån vad som 

står i tidigare vetenskaplig forskning. 

 

Under analysen av det insamlade materialet kan författaren se flera relaterade nämnare mellan 

de tre perspektiven och kunskapsöversikten. Utifrån de tre perspektiven: ledningsperspektivet, 

perspektivet för kvarvarande anställda och perspektivet för uppsagda arbetare kommer 

författaren att forma slutsatser. 

  

I analysen mellan den framtagna empirin och tidigare vetenskaplig forskning så fanns det 

punkter som kunde relateras till varandra mer än andra; anledningen till att all empiri inte 

stämmer överrens med vad som framförs i den vetenskapliga forskningen beror på, antingen 

att det inte har framkommit under intervjuerna, eller enkätundersökningarna; eller ens har 

existerat hos de representerade perspektiven. För att få en överblick så presenterar författaren 

7 punkter som finns representerade i studiens empiri och den framtagna kunskapsöversikten. 
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7.1 #1 Kommunikation; 

 Tidigare vetenskaplig forskning: Cameron (1994) nämner denna som kategori nummer 5 i 

hans studie och menar att företagen ska försäkra att alla är fullt informerade om anledningen 

till nedskärningar, vilka strategier som tillämpas, de tillkommande kostnaderna, tidsram m.m. 

samt att ledningen ska kommunicera under nedskärningsprocessen så att informationen blir 

kontinuerlig och koncis. Vidare så skriver Brockner (1992) att ledningen ska delge fullskalig 

information och använda sig av ”överkommunikation”. Johnsin, Bernhagen, Miller & Allen 

(1996) visar att kvarvarande anställda upplever att organisationen inte delger tillräckligt med 

information och att detta kan skapa oro och ryktesspridning. Vernon (2003) och George 

(2008) listar flera förslag för kostnadsanpassningar där kommunikation är en viktig del för 

långsiktiga kostnadsanpassningar. Även Folger & Skarlicki (1998) skriver att det är i negativa 

tider som det mest önskas detaljerad information från ledningen. 

 

Sekundärintervjuer: I sekundärintervjuerna så säger Crawshaw (2008) att 

”kommunikationen är viktig så att arbetarna kan få framtidsmål att jobba mot och även dämpa 

den stressrelaterade faktorn”. I sekundärintervjun med Diamond (2008) så säger hon att 

kommunikation är nödvändigt och betydelsefullt. Horsfield (2009) säger att 

kommunikationen är en viktig faktor för att höja arbetsmoralen vilket är bidragande för en 

ökad entusiasm. 

 

Ledningsperspektiv: I expertintervjuerna så säger Mathisen, som representerar SSAB, att 

kommunikation är centralt då det sker nedskärningar; ”det handlar om att skapa förståelse för 

varför företaget vidtar dessa typer av åtgärder”. Nilsson, som representerar CCS, säger att 

ledningen har en god kontakt med bl.a. de lokala fackklubbarna, vilka fungerar som en länk 

till anställda; vilket är en form av kommunikation. Vidare menar Nilsson att kommunikation 

och god förståelse är två av de viktigaste faktorerna vid nedskärningar. Nordanbro, som 

representerar Borlänge Energi, säger i intervjun att en av faktorerna som var viktigast då 

Borlänge Energi stod inför nedskärningar var just kommunikation. Bergkvist, som 

representerar AB Stora Tunabyggen, anser att då ledningen för en dialog, ger ut information 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

123 

 

och för diskussioner så når företaget ett optimalt tillvägagångssätt vid nedskärningar. Vidare 

säger hon att det är viktigt att ledarstaben är tydlig och ärlig i den information som delges.  

 

Perspektiv för kvarvarande anställda: I enkätundersökningen för kvarvarande anställda så 

svarade en stor del av respondenterna, 66 stycken (av 100), att informationen som ledningen 

förmedlade inte var tillräcklig. I djupintervjun med den kvarvarande anställda så säger han att 

den information som han fått hade han erhållit från media och inte från ledningen; detta 

medförde ryktesbildning och att den egentliga informationen blev förvrängd. Vidare kan 

författaren tolka att ledningen inte har informerat tillräckligt om framtiden för den 

kvarvarande anställda;  då respondenten ställer frågan om varför han ska ”ge sitt allt när 

framtiden är osäker?”. 

 

Perspektiv för  uppsagda arbetare: I enkätundersökningen så svarade 52 respondenter (av 

100) att kommunikationen inte sköttes väl av ledningen medan 35 svarade att 

kommunikationen sköttes bra (13 svarade ”vet ej”); vidare i enkätundersökningen så visar 

resultaten att 45 respondenter svarade att informationen som delgavs inte var tillräcklig; 46 

respondenter svarade att informationen var tillräcklig och 9 svarade ”vet ej”. Vidare i 

djupintervjun med den uppsagde arbetaren så säger han att ”informationen som delgavs innan 

uppsägningen var bristfällig och skapade en del konfunderingar”; enligt honom så var 

kommunikationen dåligt skött vilket medförde effekter på arbetarna inom företaget. 

 

Slutsats: Trots att den tidigare vetenskapliga forskningen påpekar i studie efter studie hur 

viktigt det är med en god kommunikation så verkar inte perspektiven överrensstämma. Även 

auktoriteterna i sekundärintervjuerna säger att kommunikation är nödvändigt och 

betydelsefullt. Men; ifrån ledningsperspektivet tolkar författaren att deras uppfattning av hur 

kommunikation och att tillräcklig information förmedlas är just tillräcklig och inte ett 

problem; ex. med utförandet av dialoger och att ledarstaben är tydlig. Här kommer det första 

problemet in och det är en brist i överensstämmelsen mellan perspektiven. Perspektivet för 

kvarvarande anställda anser inte alls att kommunikationen och informationen har varit 
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tillräcklig medan perspektivet från uppsagda arbetare är uppdelade i ungefär 50-50 i frågan. 

Slutsatsen blir att kommunikationen som ledningen förmedlar upptas mer av uppsagda 

arbetare än kvarvarande anställda. Denna dysfunktion i förmedlandet av information till 

kvarvarande anställda kan ha blivit påverkat av hur arbetsmiljön ser ut efteråt; och att 

Camerons kategori nr. 5 inte följs eftersom det finns en bristande överrensstämmelse mellan 

perspektiven och/eller dysfunktionell faktor mellan ledningsperspektivet och främst 

perspektivet för kvarvarande anställda.   

 

7.2 #2 Support och hjälp 

Tidigare vetenskaplig forskning: Cameron (1994) återger i sin sjätte kategori som heter 

”support” att företag ska delge en likvärdig uppmärksamhet och support till de arbetare som 

stannar och lämnar; tillgodose säkerhet för de som lämnar organisationen; giva utbildning för 

att hjälpa individer att anpassas till nedskärningarna. Brockner (1992) skriver att en tanke som 

uppkommer hos en kvarvarande anställd är ”hjälpte företaget anställda som sades upp?” och 

vidare att ledningen ska behandla uppsagda med dignitet och respekt. 

 

Sekundärintervjuer: I sekundärintervjuerna så säger Diamond (2008) att företagen ska 

kunna erbjuda rådgivande samtal för de arbetare so, drabbats av nedskärningar samt även 

hjälpa de drabbade med ansökan om nya jobb. Vidare i sekundärintervjuerna så säger 

Crawshaw (2008) att arbetare kommer att känna en stor stress, press och möjligtvis 

skuldkänslor för sina arbetskamraters uppsägning. En nedskärningsprocess medför, enligt 

Crawshaw (2008), att jobbeffektiviteten måste ökas. 

 

Ledningsperspektiv: I samtliga fall så har företagen erbjudit, enligt representanterna, support 

och hjälp till åtminstone någon del av företaget (ex. ledare, kvarvarande anställda och/eller 

uppsagda arbetare) i form av kurser och utbildningar i olika syften beroende på vilka kurserna 

riktar sig mot. Mathisen, som representerar SSAB, säger att uppsagda arbetare har fått en eller 

flera månadslöner samt erbjudande om ”jobbcoaching” och liknande kurser. Mathisen 
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menade även att flertalet uppsagda fick erbjudande om förtidspensionering och även fortsätta 

delta i olika aktiviteter under SSAB:s regi, detta är en form av support som både når 

kvarvarande och uppsagda arbetare. Nilsson, som representerar CCS, säger att de drabbade 

som har fått stanna kvar i företaget hanteras genom att ledningen inte bara förklarar 

situationen (något som även faller under ovanstående kategori om kommunikation) och att 

företaget tidigare hade inrättat en HR-specialistfunktion vilken fungerar som ett stöd till 

avdelningscheferna. När Borlänge Energi stod inför omstruktureringar och nedskärningar så 

menar Nordanbro, som representerar Borlänge Energi, att ledningen tillsatte olika grupper 

som försökte hjälpa de uppsagda med att få nya arbeten. Vidare säger Nordanbro att han själv 

noterade att det var jobbigare för arbetarna som fick behålla jobbet än de som blev uppsagda, 

vilket ledde till att ledningen införde stödsamtal åt anställda. Bergkvist, representant för AB 

Stora Tunabyggen, förklarar att ledningen inte följer upp uppsagda arbetare men att uppsagda 

arbetare kan erbjudas återanställning inom kommunen eller få erbjudande om bl.a. 

avgångsvederlag, garantipensioner eller utbildning att starta ett eget företag. Bergkvist säger 

även att ledningen, inom AB Stora Tunabyggen, erbjuder professionell hjälp hos den 

tillgängliga företagshälsovården för kvarvarande arbetare.  

 

Perspektiv från kvarvarande anställda: I enkätundersökningens sista fråga så svarar 68 

respondenter att de inte erbjöds hjälp eller support; medan 12 respondenter svarar ja och 20 

svarar ”vet ej”. I djupintervjun så nämner respondenten att han varken har fått någon hjälp 

eller support från företaget, vilket gjorde att han kände ett mindre engagemang inför 

arbetsuppgifterna. 

 

Perspektiv från uppsagda arbetare: I enkätundersökningen så vet lite mer än hälften av 

respondenterna inte ens om de erbjudits hjälp från företagets sida; 53 stycken svarade ”vet 

ej”, 30 stycken svarade att de inte hade fått det och endast 17 respondenter svarade ja. På 

frågan om företaget har följt upp den uppsagde arbetaren efter uppsägningen så var det ett 

övervägande antal, 91, respondenter som svarade ”nej”. I djupintervjun med den uppsagde 
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arbetaren så sade han att företaget som han blev uppsagd från, inte, så vitt han vet, erbjöd 

någon som helst hjälp eller uppföljning efter att han blivit uppsagd. 

 

Slutsats: Enligt den tidigare vetenskapliga forskningen (Cameron 1994) så ska ledningen ge 

likvärdig uppmärksamhet till uppsagda arbetare och kvarvarande anställda. Dock verkar det 

även här finnas en bristande överensstämmelse mellan perspektiven. Medan 

ledningsperspektivet säger att ledningen erbjuder hjälp så har denna hjälp antingen inte 

uppfattats eller ens existerat hos perspektivet för uppsagda arbetare eller perspektivet för 

kvarvarande anställda. Slutsatsen blir: att trots ledningens vilja och försök att erbjuda hjälp, så 

når inte erbjudandet fram, och detta kan relateras till kommunikationsfrågan och därför blir 

även detta en brist i överensstämmelsen mellan perspektiven. 

 

7.3 #3 Hantering av uppsagda arbetare 

Tidigare vetenskaplig forskning: Inom den här punkten så kan författaren relatera till 

Camerons (1994) kategori om ”support och hjälp” där han säger att ledningen ska delge en 

likvärdig uppmärksamhet och support till de arbetare som stannar och lämnar. Vernon (2003) 

skriver att ledningen, som kostnadsanpassning, kan erbjuda förtidspension till uppsagda. 

Brockner (1992) visar att det är viktigt att ledningen kan erbjuda konkret hjälp för att göra 

situationen så smärtfri som möjligt. Vidare så skriver Björklund (1985) att den drabbade kan 

få en sämre levnadsstandard och försämrat självförtroende. Darity & Goldsmith (1996) 

skriver att en uppsägning kan leda till oro och att den drabbade inte känner någon kontroll 

över sin situation. Även Hamilton, Merrigan & Dufresnes (1997) påpekar att arbetslöshet kan 

negativt associeras till mental ohälsa. 

 

Sekundärintervjuer: Diamond (2008) säger att arbetsgivarna ska behandla de drabbade med 

varsamhet, respekt och dignitet eftersom att alla bär på en tung börda. Vidare säger hon att 

företagen ska kunna hjälpa uppsagda med ansökan om nya jobb. Crawshaw (2008) säger att 

personerna som utför själva nedskärningen och får möta den uppsagda måste få support från 
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ledarstaben, detta för att en uppsägning kan komma att skapa individuella, finansiella och 

emotionella rubbningar hos den som drabbas. 

 

Ledningsperspektiv: Hur ledningen har handlat och vad ledningen har erbjudit uppsagda 

arbetare varierar. Mathisen, som representerar SSAB säger att de som har fått lämna företaget 

har fått en eller flera månadslöner och erbjudande om ”jobbcoaching” och liknande 

utbildningar; SSAB har dock haft flertalet förtidspensionärer som då har fått gå i 

förtidspension men fortfarande varit erbjudna om att gå på aktiviteter inom SSAB:s 

personalstiftelser. Nilsson, representant för CCS, säger att HR-funktionen delvis försöker 

följa upp uppsagda arbetare. Nordanbro, som representerar Borlänge Energi, säger att 

ledningen tillsatte olika grupper för att hjälpa de uppsagda med att få nya arbeten. Bergkvist, 

representant för AB Stora Tunabyggen, säger att företaget inte följer upp uppsagda arbetare; 

dock så har flertalet uppsagda fått återanställningserbjudande inom kommunen medan andra 

uppsagda fick avgångsvederlag, garantipensioner eller hjälp med att starta ett eget företag. 

 

Perspektiv från kvarvarande anställda: Eftersom denna kategori handlar om uppsagda 

arbetare så har inte kvarvarande anställda någon insyn sakfrågan och kommer därför inte att 

behandlas. 

 

Perspektiv från uppsagda arbetare: Att den psykiska hälsan förändrades till det sämre i de 

allra flesta fall enligt enkätundersökningen visar resultatet; ca hälften (52 stycken) svarade att 

uppsägningen inte var rättvis och 76 stycken svarade att den sociala situationen utanför 

arbetet förändrades till det sämre. Även en större del (59 stycken) svarade att uppsägningen 

kunde ha skett på ett annat sätt; 25 svarade att den inte kunde ha blivit det (16 svarade ”vet 

ej”). I djupintervjun så bekräftar respondenten att tiden efter uppsägningen har varit svår, 

speciellt den ekonomiska situationen: han anser att han har blivit dåligt behandlad av 

företaget. Han vet heller inte hur han ska klara sig efteråt och känner en stor oro inför detta. 
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Slutsats: Den tidigare vetenskapliga forskningen visar att ledningen ska delge likvärdig 

uppmärksamhet och support till både kvarvarande anställda och uppsagda arbetare (Cameron 

1994). Brockner (1992)  menar att det är viktigt att ledningen kan erbjuda hjälp för att göra 

det så smärtfritt som möjligt. Författaren kan knappast påstå att perspektiven stämmer 

överrens med varandra, då: ledningsperspektivet i vissa fall erbjudit hjälp i form av ex. via 

utbildningar så är det ingenting som perspektivet för uppsagda arbetare har märkt av. 

Slutsatsen blir att det finns en stor brist i överensstämmelsen mellan perspektiven; ledningen 

uppfattar att de erbjuder hjälp men att perspektivet från uppsagda arbetare inte stödjer deras 

syn, utan det skapas en bristande överensstämmelse. 

 

7.4 #4 Förståelse och hantering av kvarvarande anställda 

Tidigare vetenskaplig forskning: Under den här kategorin så kan författaren relatera till 

Camerons (1994) kategori om att involvera arbetare. Kowske, Lundby & Rasch (2009) visar i 

sin forskning att det finns olika aspekter som kvarvarande anställda anser vara viktigast; de 10 

viktigaste aspekterna är: trovärdighet, karriäravancemang, stress, arbetet, senior management, 

företagets ansvar, belöningar och bekräftelse, träning och utveckling, etik/integritet och 

kvalitetsförbättring. Brockner (1992) listar i sin forskning ett antal tankegångar som uppstår 

hos kvarvarande anställda bl.a. om den upplevda rättvisan och förändrade arbetsvillkor. 

Brockner (1992) menar även att ledningen ska försäkra om att anställda ser möjligheterna 

som uppstår i situationen. 

 

Sekundärintervjuer: Crawshaw (2008) säger att det är viktigt att organisationen 

kommunicerar i förtid om det som gäller nedskärningar i arbetskraften och att ledarstaben 

behandlar sina anställda med human respekt. Diamond (2008) säger att kommunikationen till 

anställda är nödvändig eftersom organisationen måste kunna se i ett tidigt stadium vilka 

sektioner som kommer drabbas, så att ledningen kan tillgodose den efterfrågade 

kommunikationen, vilket i sin tur gör att anställda inte sätts i en situation där framtiden är dolt 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

129 

 

i dunkel. Horsfield (2009) säger att det är viktigt att ledarna tar sitt ansvar och tänker på hur 

dessa själva skulle vilja bli behandlade i samma situation och handla därefter. 

 

Ledningsperspektiv: Hos de representerade företagen så förekommer det ofta en involvering 

av kvarvarande anställda. Mathisen, representant för SSAB, säger att ledningen erbjöd olika 

kurser och utbildningar för kvarvarande anställda samt att involvera arbetare för att kunna 

identifiera och skapa förbättringar och effektiviseringar. Vidare tror Mathisen att det är viktigt 

att kunna skapa en trygg arbetsmiljö för kvarvarande anställda, vilket kan göras genom att ha 

en god företagskultur. Nilsson, representant för CCS, säger att kvarvarande anställda 

uppmuntras till att komma med förbättringsförslag och att ledningen försöker skapa en 

resultatorienterad miljö som präglas av en familjär atmosfär. Efter Nordanbros, representant 

för Borlänge Energi, noteringar om att kvarvarande arbetare som fick det jobbigare än innan 

så infördes det stödsamtal hos Borlänge Energi. Vidare säger Nordanbro att de olika 

funktionerna tog in synpunkter från medarbetare; dock varierade det från ledare till ledare om 

hur mycket ledaren egentligen lyssnade på förslagen. Enligt Bergkvist, representant för AB 

Stora Tunabyggen, så förde ledningen en dialog och samtal med berörda kvarvarande arbetare 

och om det hade behövts så tog ledningen in professionell hjälp från företagshälsovården.  

 

Perspektiv från kvarvarande anställda: Enkätundersökningens resultat visar att större 

delen av respondenternas psykiska hälsa försämrades efter nedskärningarna och att stressen 

inför arbetsprocessen ökade. I resultatet ser vi även att en stor del av respondenternas 

hängivenhet har förändrats till det sämre, i några få fall till det bättre. Vidare så har 

motivationen hos de flesta respondenter försämrats; hos ett litet antal respondenter så är det 

oförändrat eller förbättrat. I djupintervjun så svarade respondenten att han ständigt är orolig 

för framtiden och att det uppstått mycket stress; någonting han känner att ledningen inte har 

tagit hänsyn till. 

 



 

 

Högskolan Dalarna  William C. Woxlin 

Examensarbete för Kandidatexamen                   ”Perspektiv på HR-arbete vid Nedskärningar 

i Företagsekonomi  - en studie om effekter och handlingar, utifrån  

(FÖ 2013)  tre perspektiv, för den fortsatta överlevnaden” 

VT 2010  2010-08-31 

___________________________________________________________________________ 

 

130 

 

Perspektiv från uppsagda arbetare: Då denna kategori handlar om kvarvarande anställda så 

har inte uppsagda arbetare någon insyn i frågan om förståelsen och hanteringen och 

kvarvarande anställda; därför kommer inte perspektivet från uppsagda arbetare att behandlas. 

 

Slutsats: Vad författaren kan tolka från perspektivet för kvarvarande anställda är att i takt 

med att den psykiska hälsan försämras så ökar även stressen i arbetsprocessen och att 

ledningen verkar göra lite eller nästan vara omedvetna om detta. Den tidigare vetenskapliga 

forskningen visar på olika faktorer som kan uppstå och bör tas i beaktande hos ledningen.  

Här verkar det uppstått en brist i överensstämmelsen mellan perspektiven. Den tidigare 

vetenskapliga forskningen och perspektivet för kvarvarande anställda har liknande synpunkter 

om att situationen har förändrats. Slutsatsen blir att ledningsperspektivet inte alls stämmer 

överrens med perspektivet för kvarvarande anställda och därmed så blir en vidaredragning av 

detta att ledningsperspektivet inte följer tidigare vetenskaplig forskning; eller om 

ledningsperspektivet inte ens är medvetet om hur kvarvarande anställda är drabbade, eller inte 

vet hur situationen ska hanteras. 

  

7.5 #5 Långsiktigt tankemönster 

Tidigare vetenskaplig forskning: Denna kategori kan relateras till Camerons (1994) första 

(”approach”) och andra (”preparation”) kategori; där han vill att företag ska närma sig 

nedskärningar som en långsiktig strategi och att ledningen ska vara förberedd på situationen. 

Vernon (2003) och2003 George (2008) listar flera förslag för långsiktiga 

kostnadsanpassningar där kommunikation är en viktig del. 

 

Sekundärintervjuer: Crawshaw (2008) säger att det krävs att organisationen ska 

kommunicera i förtid om vad som gäller nedskärningar i arbetskraften. Wright (2008) säger 

att ledarstaben måste fånga intryck från divisionerna för att se vilka som är mest lämpade för 

nedskärningar. 
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Ledningsperspektiv: Mathisen, representant för SSAB, säger att företaget tidigare har klarat 

av kriser eftersom det tidigare har varit en naturlig avgång, avtalspensioneringar, 

förtidspensioneringar m.m. Detta är någonting som företaget även använder under den 

pågående krisen, enligt Mathisen. Bergkvist, som representerar Borlänge Energi, säger att 

företaget tidigare har fått stå inför nedskärningar vilket medförde att ledningen installerade ett 

nytt och modernare ekonomisystem, vilket gjorde att ledningen kunde se tendenser till 

nedskärningar snabbare och på så sätt kunna utforma en strategi, innan krisen var ett faktum. 

 

Perspektiv från kvarvarande anställda: I intervjun med den kvarvarande anställda har han 

inte märkt av några direkta kostnadsanpassningar, vare sig långsiktiga eller långsiktiga; detta 

anser han beror på att det tar för lång tid att införa och att företaget vill se snabba reslutat och 

förändringar och uppsägningar är ett bra val, om det nu är sådana reslutat ledningen vill 

uppnå. 

 

Perspektiv från uppsagda arbetare: Eftersom uppsagda arbetare inte längre är en del av 

företaget så har dessa ingen insyn i hur det långsiktiga arbetet har sett ut och kommer därför 

inte att behandlas i den här kategorin. 

 

Slutsats: Enligt tidigare vetenskaplig forskning så finns det förslag från ett antal forskare, 

däribland Vernon (2003) och George (2008), dock framkommer nästan ingen av dessa 

långsiktiga kostnadsanpassningar i empirin. Dock kan det vara svårt för anställda på golvet att 

kunna besluta vad som är bäst för företaget ur ett långsiktigt perspektiv; av den empiri som 

finns framtagen från ledningsperspektivet så visar den på att ledningen till viss del har infört 

ett långsiktigt tankemönster, som oftast består av tidigare erfarenheter. Alltså finns det ett 

antal förslag inom teorin som inte används i praktiken, av vad som framkommit i den 

framtagna empirin. 
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7.6 #6 Involvera anställda 

Tidigare vetenskaplig forskning: Cameron (1994) har en helt egen kategori för att involvera 

anställda i processen. Där säger Cameron (1994) att ledningen bl.a. ska involvera arbetare i 

identifieringen i vad som behöver ändras. Wiley (1996) skriver att ett engagemang ger en 

positiv effekt på verksamheten, vilket även ger ett gott arbetsklimat. Även Brockner (1992) 

skriver att det är viktigt att ledningen involverar anställda eftersom det har två fördelar: 

anställda kan ha kreativa lösningar på problem och anställda känner mer rättvisa. 

 

Sekundärintervjuer: Horsfield (2008) säger att det är viktigt att arbetsgivaren förklarar 

anledningen till nedskärningarna samt berättar för kvarvarande anställda hur dessa kan bidra 

för att göra det så smärtfritt som möjligt. Att involvera arbetare är en bidragande faktor för 

ökad entusiasm, enligt Horsfield (2008). 

 

Ledningsperspektiv: Mathisen, representant för SSAB, säger att ledningen kontinuerligt 

arbetar med att involvera arbetare vid nedskärningar; detta för att kunna identifiera och skapa 

förbättringar och effektiviseringar inom organisationen. Enligt Mathisen så har detta varit 

särskilt viktigt i samband med nedskärningar gjorda under 2009. Nilsson, som representerar 

CCS, säger att kvarvarande anställda uppmuntras till att komma med förbättringsförslag, 

vilket är ett sätt att involvera anställda. Nordanbro, representant för Borlänge Energi, säger att 

de olika funktionerna tog in synpunkter från de medarbetare som fick stanna kvar. Bergkvist, 

representant för AB Stora Tunabyggen, säger att det är oerhört viktigt att företaget involverar 

de kvarvarande arbetarna efter en nedskärningsprocess; vilket görs, enligt Bergkvist, hos AB 

Stora Tunabyggen genom dialog och diskussioner innan beslutsfattande. 

 

Perspektiv från kvarvarande anställda: I enkätundersökningen så svarade hela 73 

respondenter att de inte blev involverade; medan 18 svarade ”ja” och 9 svarade ”vet ej”. I 

djupintervjun så säger respondenten att han inte allts blev involverad i 

återuppbyggnadsarbetet efter nedskärningarna, vilket han ansåg vara respektlöst och sårande, 
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då han hade kunnat hjälpa till med idéer. I relation till detta så har både motivationen och 

förtroendet försämrats. 

 

Perspektiv från uppsagda arbetare: Eftersom uppsagda arbetare inte kan ha varit med i 

företaget efter sin uppsägning så finns det inget perspektiv på hur vida företaget har involverat 

arbetare eller ej; därför kommer inte perspektivet från uppsagda arbetare behandlas i denna 

kategori. 

 

Slutsats: Tidigare vetenskaplig forskning av Cameron (1994) menar att ledningen ska 

involvera anställda i processen; även Wiley (1996) påpekar att engagemang ger en positiv 

påverkan. Nu när perspektivet för kvarvarande anställda har svarat övervägande på att de inte 

var involverade i efterdyningarna så finns det en bristande överensstämmelse med 

ledningsperspektivet som säger att de till stor del involverar anställda. Slutsatsen blir att 

ledningsperspektivet inte följer vad den tidigare vetenskapliga forskningen visar, att de bör 

involvera kvarvarande anställda. Samtidigt försämras hängivenheten och motivationen i takt 

med att företaget inte involverar kvarvarande anställda. 

 

7.7 #7 Motivation, lojalitet & hängivenhet 

Tidigare vetenskaplig forskning: Trevor & Nyberg (2008) säger att organisatoriskt 

engagemang styr förhållandet mellan nedskärningar och omsättningar. Wiley (1996) skriver i 

sin studie att engagemang och hög omsättning ger en positiv effekt på verksamheten, vilket 

även ger ett gott arbetsklimat. Kowske, Lundby och Rasch (2009) drar slutsatsen att 

organisationsledningen måste finna vägar för att kunna skapa ny motivation och större 

engagemang efter nedskärningsprocess. Brockner et al. (1987) och Knudsen, Johnson, Martin 

& Roman (2003) menar att det är engagemanget som påverkas väldigt negativt av 

nedskärningar. Vidare så skriver Brockner, Tyler och Cooper-Schneider (1992) att lojaliteten 

kan försämras avsevärt om den kvarvarande anställda känner att uppsägningen var orättvis. 
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Sekundärintervjuer: I sekundärintervjuerna så säger Horsfield (2009), Diamond (2008) och 

Crawshaw (2008) att kommunikation är en viktig faktor för att höja arbetsmoralen. Horsfield 

(2009) säger att detta kan ske genom personliga möten där ledaren förklarar anledningen till 

nedskärningarna. 

 

Ledningsperspektiv: Mathisen, som representerar SSAB, säger att det är viktigt att ha en god 

företagskultur för att på så sätt kunna få motiverade kvarvarande anställda. Enligt Mathisen så 

har krisen bidragit till att anställda, inom SSAB, känner ett ökat ansvar och menar att 

förändringarna inte hade varit möjliga utan de anställdas engagemang. Enligt Nordanbro, 

representant för Borlänge Energi, så värdesätter ledningen att anställda ställer upp lojalt vid 

kriser eftersom det är mycket som måste fungera. Bergkvist, representant för AB Stora 

Tunabyggen, säger att kulturen är viktigt och att den, inom AB Stora Tunabyggen, 

genomsyras av stor frihet under ansvar, öppenhet, långtgående delegationer och att anställda 

planerar sitt arbete. Detta ska, enligt Nordanbro, bidra till motivation och ett högt 

engagemang. 

 

Perspektiv från kvarvarande anställda: Enkätundersökningen visar att resultaten att 

hängivenheten har minskat hos respondenterna; ett stort antal anser även att deras hängivenhet 

är oförändrat. Resultaten visar även att motivationen har försämrats (59 respondenter) eller i 

vissa fall förbättrats (32 stycken). Förtroendet för ledningen har i antingen minskat eller varit 

oförändrat, i vissa få fall har det inneburit att förtroendet redan var lågt innan. I intervjun med 

den kvarvarande anställda så säger han att engagemanget har minskat och att han anser att 

ledningen har behandlat honom respektlöst och sårande.  

 

Perspektiv från uppsagda arbetare: Eftersom kategorin handlar om motivation, lojalitet 

och hängivenhet efter nedskärningar så kan inte uppsagda arbetare ha något perspektiv på hur 

detta har skötts av ledningen; därför kommer inte perspektivet från uppsagda arbetare att 

behandlas. 
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Slutsats: Tidigare vetenskaplig forskning poängterar att motivation, lojalitet och hängivenhet 

är viktiga faktorer, för ett företag, eftersom engagemanget påverkas negativt om inte dessa 

faktorer är fungerande. Ledningsperspektivet verkar vara medvetna om detta, men det finns 

även här en bristande överensstämmelse som måste lösas för att det ska bli en optimal 

situation enligt tidigare vetenskaplig forskning. Perspektivet från kvarvarande anställda är inte 

nöjda med hanteringen och anser sig, i fallet hos respondenten från djupintervjun, blivit 

behandlats respektlöst och sårande. 

 

7.8 Camerons (1994) fyra karaktäristiska drag 

Camerons (1994) fyra karaktäristiska drag om nedskärningsprocesser; som består av: 

medveten handling, uppsägning av personal, önskan om ökad effektivitet, påverkan på 

arbetsprocessen och arbetarna; är, efter analys av empirin, alla applicerbara på praktiken. 

Främst är det SSAB, representerat av ekonomichef Thom Mathisen, som har drabbats mest 

och därför är Camerons (1994) karaktäristiska drag mest påtagliga hos SSAB. Det kan 

bekräfta att empirin och praktiken finner stöd i Camerons (1994) forskning om karaktäristiska 

drag. 
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8.0 Diskussion 

I detta kapitel så framför författaren en diskussion om slutsatsen och eventuell kritik till 

tidigare vetenskaplig forskning. 

_____________________________________ 

 

Det som kan diskuteras är just varför dessa luckor mellan perspektiven uppstår. Det 

författaren kan utläsa av studiens reslutat är att den mest adekvata förklaringen ligger i den 

bristande överensstämmelsen inom kommunikationen som uppstår under pressade situationer, 

som nedskärningar medför. Kommunikationen påverkar så många aspekter och finns 

förekommande i alla av studiens kategorier, som exempelvis motivation, hängivenhet och 

engagemang vilka alla påverkas av just kommunikationen. Paterson & Carey (2002) påpekar 

att kommunikation är en viktig  aspekt i hur ledningen bör hantera kvarvarande anställda; 

trots att ex. Brockner (1988) visar i sin modell bl.a. effekter som uppstår vid reduktion av 

arbetskraften och hur faktorerna är relaterade till varandra, så har det inte framkommit i 

empirin att detta har anammats av ledningsperspektivet. Bland annat så påpekar Cameron 

(1994) och  Brockner (1992)  i sin forskning hur viktigt det är att involvera anställda i 

återuppbyggnadsprocessen, och trots att ledningsperspektivet anser att kvarvarande anställda 

involveras, så framkommer det ändå ett missnöje i perspektivet för kvarvarande anställda, att 

de inte involveras alls eller i väldigt liten grad. Men det är inte bara Brockner (1988), utan i 

princip all tidigare forskning som presenteras i studien poängterar olika faktorer, effekter, 

långsiktiga kostnadsanpassningar m.m. som kan användas i praktiken, men efter studiens 

reslutat så visar det på att detta endast är teori och ingenting som använts av 

ledningsperspektivet, som finns representerat i denna studie. Författaren finner inte heller 

något empiriskt stöd för Vernon (2003) och Georges (2008) förslag om långsiktiga 

kostnadsanpassningar. 

 

Problemet som uppstår är att ledningsperspektivet ignorerar eller är omedvetna om de 

egentliga reaktionerna, effekterna och konsekvenserna hos kvarvarande anställda eller 

uppsagda arbetare; det kan sedan förklaras av att den emotionella påverkan förstorar upp 
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problemen hos kvarvarande anställda och uppsagda arbetare, vilket ledningen inte kan 

förutsäga på ett adekvat sätt. Det är uppfattningen och definitionen av vad ”tillräcklighet” är; 

ledningen anser att de gör vad de kan för att hjälpa uppsagda arbetare och kvarvarande 

anställda, medan dessa anser att den just inte är tillräcklig och ignorerar eller är omedvetna 

om att företaget eventuellt inte kan göra mer än vad de gör. Detta betyder dock inte att det 

rättfärdigar att delar av ledningsperspektivet inte gör tillräckligt eller är tillräckligt förberedda 

för liknande situationer; eftersom nedskärningar inte är någonting nytt, historiskt sett, eller ett 

extremt ovanligt fenomen. Brockner (1992) säger att trenden med uppsägningar och 

nedskärningar inte tenderar att avta under en schematisk tidsperiod och därför är det 

förvånande att vissa företag inte är tillräckligt förberedda eller känner sina anställda så väl att 

deras behov vid en nedskärningssituation kan tillfredsställas. Det kanske är som Dolger & 

Skarlicki (1998) visar i sin forskning: att ledare tenderar att distansera sig från drabbade i just 

de negativa tider, då det behövs engagemang och att anställda önskar mer detaljerad 

information. 

 

 

Förslag för vidare forskning inom området diskuteras längre fram i uppsatsen. 
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9.0 Egna reflektioner 

I detta kapitel så tar författaren upp egna reflektioner över studiens område. 

_____________________________________ 

 

En intressant notis är att kommunikationen är den faktor som så många pekar på; att just i 

dagens moderna samhälle så är något så simpelt som kommunikation kan vara en 

fundamental pelare för ett företag både före, under och efter en nedskärningsprocess; och med 

kommunikation så menas tvåvägskommunikation; ansikte mot ansikte, som i dagens 

automatiserade och digitaliserade samhälle kanske anses vara omodernt. 

 

Författaren tror även att kommunikation är oerhört viktigt även under goda tider. Detta för att 

organisationen kan ha en tendens att springa ifrån arbetarna; vilket gör att arbetarna står för 

långt ifrån. Ett exempel kan vara kurser och utbildning, som i grunden är bra men utan någon 

förankring hos anställda och utan förklaring kan det istället uppstå en negativ stämning istället 

för den förväntade stämningen. Det är viktigt att ledarna ser till arbetarna, för att ha en fast 

och pålitlig grund för att kunna bygga upp en pyramid, som kan symbolisera en organisation 

eller ett företag, är fundamentalt för ett långlivat och framgångsrikt företag. 

 

Att det uppstår sådana luckor mellan perspektiven är olyckligt; då det skulle hjälpa om man 

försökte blanda in teorier, som redan är framtagna, i praktiken; inte för att det garanterar något 

bättre resultat utan för att kunna utvecklas även på det teoretiska planet och kanske låta 

forskare lämna äldre trosuppfattningar bakom sig. Att kommunikationen blir det stora navet 

är inte helt överraskande; dock är det överraskande att inget av perspektiven verkar ha haft 

någon speciell god kommunikation med varandra om vad parterna vill utan istället baserar 

sina fakta på fördomar (ex. ”varför ska vi hjälpa när vi inte blir hörda”); eller ignorans (ex. ”vi 

vill involvera”) m.m. Detta skapar missförstånd och förvirring. 
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Författaren tror inte heller att fokuset ska ligga på själva krisen, per se, eftersom det istället är 

upplevelsen hos anställda som är den värsta aspekten; då det sker omstruktureringar i 

organisationens struktur vilket kan leda till att färre arbetare får utföra mer arbete än innan 

eller får nya arbetssysslor som denne inte kan hantera. Detta kan förhindras genom att 

ledningen redan innan, under goda tider, involverar personal; inte bara i förslag om 

förbättringar och effektivisering utan även i organisatoriskt arbete för att kunna få en 

förståelse för företagets organisation och på så sätt kunna få en stabil bas att bygga företaget 

på; vilket gör att alla parter inom företaget kommer att kunna hantera kriser och 

nedskärningsprocesser och maximera möjligheterna för företagets fortsatta överlevnad. 

 

Men hänsyn och förståelse till de kvarvarande anställda måste ledningen visa, eftersom det 

endast är en gemensam enhet av ledare och kvarvarande anställda som kan kämpa för 

överlevnad för ett företagets eget bästa och inte en ensam individ; eftersom att Darwins 

(1864) naturliga urval, som under en nedskärningsprocess blir selektiv, eftersom systemet 

”först in, först ut” inte följs fullt ut. Hade ett ”först in, först ut” -system följts utan undantag, 

så skulle det naturliga urvalet inte finnas inom företagsekonomin eftersom det då finns en 

reglering som styr vem som får stanna. Men eftersom ett strikt ”först in, först ut”-system inte 

följs, exempelvis vid specialfall så kan företag komma runt detta system (efter samtal med 

facket), så följs istället Darwins (1864) teorier om det naturliga urvalet, om att den bäst 

lämpade för miljön överlever, i detta fall selektivt. Anspelar Willies (1994) deterministiska 

uttalande, om att det inte finns någon lösning på hur distansen mellan överlevarna i ett 

företaget och ledningen, på just detta selektivt, naturligt urval; trots att det finns forskare, som 

försöker att minska distansen och stänga luckan mellan olika perspektiv i ett företag eller en 

organisation, genom vidare forskning och nya upptäckter? 
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10.0 Förslag till vidare forskning 

I detta avslutande kapitel så tar författaren förslag till vidare forskning. 

_____________________________________ 

 

Det finns två vägar för vidare forskning: det första att gå in med en mer psykologisk 

synvinkel och psykoanalytisk analys i den kvarvarande arbetarens och uppsagde anställdes 

mentala hälsa ur ett långsiktigt perspektiv. Eventuellt utföra en längre deltagande observation 

av en uppsagd arbetare under en längre tidsperiod för att sedan analysera hur 

försökspersonens psykologiska hälsa förändras över tid och kunna jämföra dessa data med 

data som framtas från en kvarvarande anställd för att kunna göra en jämförelse. 

 

Det andra förslaget är att utreda hur företag kan undvika dessa bristande överensstämmelser 

mellan de tre perspektiven och hur en lösning på problemet kan utformas, kortsiktigt och 

främst långsiktigt. Samt hur forskare ska kunna få ledningen att ta fasta på idéerna och 

förslagen som finns framtagna och se om dessa kan, på ett praktiskt sätt, täcka luckorna som 

har uppstått och eliminera risker som uppstådda brister medför och få ett optimalt 

samförstånd mellan alla i organisationen; istället för att låta de bristande 

överrensstämmelserna som presenteras i denna studie ske inom företaget utan åtgärder. 
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Bilaga 1: Frågor till expertintervjuerna 

(TM = Thom Mathisen, SSAB 

JN = Jens Nilsson, CCS 

AN = Alf Nordanbro, Borlänge Energi 

PE = Pernilla Bergkvist, AB Stora Tunabyggen) 

 

1) Hur har företaget drabbats av den pågående finanskrisen?  

 

Följdfrågor: 

(TM, JN, AN, PE) Har företaget drabbats av ekonomiska/finans -kriser (eller andra typer av 

kriser) tidigare? 

(TM, JN, AN, PE) Vad har man tagit för lärdom/erfarenheter av dessa gånger? 

(TM, JN, AN, PE) Vilka tillvägagångssätt har ni fått använda då; vid nedskärningar?  

 

2) Har ni tvingats till att skära ned personal (p.g.a. av den finanskrisen) och har 

tillvägagångssättet skilt sig från andra gånger då man har fått skära ned? 

  

3) Vilka är de som får lämna först? Vilka möjligheter (om några) erbjuder ni till de som fått 

lämna; för en fortsatt karriär i arbetslivet?  

 

4) Följer ni upp de som har lämnat företaget? 

 

Följdfråga: 

(TM, JN, AN) Varför?  

 

5) Hur hanterar ni de drabbade som får stanna kvar?  

  

Följdfråga: 

(PE) Vilket är det optimala tillvägagångssättet då man förändrar HRM och strukturarbete?  

 

7) Vilka faktorer är de viktigaste, och varför, då man utför nedskärningar?  

  

8) På vilket sätt (om) involverar ni de kvarvarande arbetarna vid nedskärningar? 

 

Följdfråga: 

(TM, JN, AN, PE) Får de deltaga/komma med förslag till effektivisering el. liknande?  

  

9) Hur ser kulturen i företaget ut?   

 

Följdfråga: 

(TM, JN, AN, PE) Kan detta vara en bidragande faktor för motivation hos kvarvarande 

arbetare efter nedskärningar? 
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10) Under senaste/pågående finanskrisen; har man fått göra förändringar i HR-

arbetet/organisationen för långsiktiga eller kortsiktiga mål (eller både och)? 

 

Följdfråga: 

(TM, JN, AN, PE) Finns det några exempel på detta?  
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Bilaga 2: Enkät #1 – till uppsagda arbetare 

1) På en skala från 1-10 (där 1 är till det sämre och 10 till det bättre; och där 5 representerar 

oförändrat) hur förändrades din psykiska hälsa efter din uppsägning? 

 

_1_ | _2 _| _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_  

 

1b) Om du har valt under 5 (annars hoppa över) – sökte du professionell hjälp 

från ex. psykolog eller fick receptbelagd medicin utskrivet? 

 

   Ja  Nej 

 

2) Ansåg du att uppsägningen av dig var rättvis? 

 
  Ja  Nej  Vet ej 

 

3) Hur förändrades din sociala situation utanför jobbet (ex. relation till familj, vänner 

ekonomi etc.) 

 

  Till det sämre Till det bättre 

  Inget alls 

 

4) Hur väl anser du att ledningen skötte kommunikationen till er anställda under 

nedskärningsprocessen? 

 

  Bra  Dåligt  Vet ej 

 

5) Anser du att informationen om nedskärningen och uppsägningarna var tillräckliga? 

 

  Ja  Nej  Vet ej  

 

6) Kunde ledningen utfört uppsägningarna på ett annat sätt? 

 

  Ja  Nej  Vet ej  

 

7) Fick ni någon hjälp (exempelvis i form av kurser/utbildningar/psykolog) från företaget 

efter er uppsägning? 

 

  Ja  Nej  Vet ej 

 

8) Har företaget följt upp dig efter uppsägningen? 

 

  Ja  Nej  Vet ej 
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Bilaga 3: Enkät #2 – till kvarvarande anställda 

1) På en skala från 1-10 (där 1 är till det sämre och 10 till det bättre; och 5 representerar 

oförändrat) hur förändrades din psykiska hälsa efter nedskärningarna? 

 

_1_ | _2 _| _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_  

 

1b) Om du har valt under 5 (annars hoppa över) – sökte du professionell hjälp 

från ex. psykolog eller fick receptbelagd medicin utskrivet? 

  

   Ja  Nej 

 

2) På en skala från 1-10 (där 1 är minskat och 10 ökat; 5 representerar oförändrat) hur mycket 

förändrades stressfaktorn i arbetsprocessen? 

 

_1_ | _2 _| _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_  

 

3) Involverade ledningen er kvarvarande anställda i efterspelet av nedskärningarna (ex. lät er 

komma med idéer och förslag om effektiviseringar eller dylikt)? 

 
  Ja  Nej  Vet ej 

 

4) Ansåg du att uppsägningarna var orättvisa (kunde det utförts andra kostnadsanpassningar 

än nedskärning av personalstyrkan)? 

 
  Ja  Nej  Vet ej 

 

5) Anser du att informationen som ledningen förmedlade var tillräcklig? 

  
 Ja  Nej  Vet ej 

 

6) På en skala från 1-10 (där 1 är ingenting och 10 mycket) hur har din lojalitet mot företaget 

försämrats? 

 

_1_ | _2 _| _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_  

 

7) På en skala från 1-10 (där 1 är försämrat och 10 förbättrat; 5 representerar oförändrat) hur 

har din motivation förändrats hos dig som kvarvarande arbetare efter nedskärningarna? 

 

_1_ | _2 _| _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_  
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8) Hur har ditt förtroende för ledningen förändrats efter nedskärningarna? 

  
 Den har ökat   Den har minskat 

  Oförändrad (redan hög)   Oförändrad (redan låg) 

  Vet ej  

 

9) Känner du någon oro inför nedskärningar med medförande uppsägningar inom en snar 

framtid? 

  Ja  Nej  Vet ej 

 

10) Tror du att det fortfarande finns möjlighet för framtida karriäravancemang i företaget? 

 

  Ja  Nej  Vet ej 

 

11) Erbjöds ni någon form av hjälp eller support från företaget efter nedskärningarna? 

 
  Ja  Nej  Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 


