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Förord  

Vi vill inleda denna uppsats med att tacka våra respondenter. Utan er hade denna studie aldrig 

varit möjlig. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson för 

vägledning i detta arbete.   

Vi vill även tacka våra vänner och familj för allt stöd och uppmuntran. Sist men inte minst 

vill vi rikta stor belåtenhet till oss själva som klarat av denna uppsats.  

 

Arbetsbördan i denna C-uppsats har fördelats lika mellan oss två. Samtliga kapitel och 

delstycken har arbetats under full ömsesidighet. Studiens teori och metodkapitel har delats 

upp och så även vissa intervjuer. I och med att i stort sett allt arbete skett gemensamt är det 

omöjligt att säga att den ena bidragit mer än den andra. Vi anser att detta är det mest optimala 

för våra läsare och vår egen del samt att texten blivit sammanhängande. Vi vill uttrycka stor 

belåtenhet med denna arbetsprocess och resultat samt att vi har kompletterat varandra i 

högsta grad på ett förmånligt sätt från början till slut. 

 

Karlstad, Juni 2018 

Lisa Jernberg & Myrvete Rama 
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Sammanfattning 

I denna studie har vi valt att undersöka hur personal som fått behålla sitt arbete upplevde 

nedskärningar av personalstyrkan. Vi vill även ta reda på vilka emotioner som är mest 

centrala vid nedskärning, samt vilken betydelse arbetsgruppen har för kvarvarande personal. 

Vidare fokuserar vi på hur kommunikationen upplevs mellan anställda och ledning under 

nedskärningsprocessen. Våra frågeställningar besvaras genom en kvalitativ intervjustudie 

med sju deltagare. Fyra av dessa personer är verksamma inom industrin, två är verksamma 

inom byggbranschen och en person är verksam inom marknadsföring. Empirin vi samlat in 

analyseras med hjälp av flera teorier vi ansåg var av betydelse för vår studie. Dessa teorier 

handlar om nedskärningar, emotioner, kommunikation samt arbetarkollektivet och 

buffertkultur. Resultatet av denna studie presenteras genom att en jämförande analys av en 

liten respektive stor organisation görs.   

  

Studiens resultat visar att respondenterna upplever tre centrala emotioner i samband med 

nedskärning. Dessa tre emotioner är skuld, oro och lättnad. Vidare ser vi att dessa emotioner 

upplevs och visas olika beroende på organisationens storlek. Studien visar att arbetsgruppen 

har en stor betydelse för den kvarvarande personalen vid en nedskärning där de kan utveckla 

buffertgrupper som är till stöd för att hantera de emotioner som uppstår. Även när det gäller 

kommunikation visar det sig finnas en skillnad i kommunikationen mellan ledning och 

anställda beroende på organisationens storlek.   

  

Vi vill slutligen tillägga att emotioner och känslor kommer användas synonymt i denna 

uppsats.  

  

Nyckelord: Kvarvarande personal, nedskärning, varsel, downsizing, emotioner, oro, skuld, 

lättnad, kommunikation.  
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Abstract 

In this study we have chosen to investigate how staff who retained the job experienced a 

downsizing. We also try to find out which emotions are the most central in downsizing and 

also what kind of impact the workgroup has on remaining personnel. Furthermore, we are 

also focusing on finding out in what way the remaining staff experienced how 

communication was seen between employee and management during the process of 

downsizing. Our questions are answered by a qualitative interview study with seven 

participants. Four of these people are active in industry, two are active in the construction 

industry and one person in marketing. The empirical data we collected was analyzed using 

several theories we considered were of importance to our study. These theories are 

downsizing, emotions, communication, worker collectivity and buffer culture. The result of 

this study is presented by making a comparative analysis of a small and large organization. 

 

The study results show that respondents experience three key emotions associated with 

downsizing. These three emotions are guilt, anxiety and relief. Furthermore, we see that these 

emotions are perceived and displayed differently depending on the size of the organization. 

The study shows that the group is of major importance to the remaining staff at a downsizing 

where they can develop buffer groups that support the handling of the emotions that arise. 

Communication between management and employees also proves to be of great importance 

in the case of a downsizing. There appears to be a difference in communication between 

management and employees depending on the size of the organization. 

 

Finally, we want to add that emotions and feelings will be used synonymously in this essay. 

 

Keywords: Remaining staff, downsizing, emotions, anxiety, guilt, relief, communication 
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1.1 Inledning 

En plötslig nedskärning är något som kan drabba de flesta organisationer. I Januari 2018 

kunde vi läsa att det värmländska företaget Norma varslar om 29 uppsägningar (Nya 

Wermlands tidningen 2018) och mitt under uppsatsens process meddelade IKEA om att de 

skulle dra ned på personalstyrkan med 150 personer (Dagens Industri, 2018). Förändringar av 

olika slag, både små och stora, präglar dagens arbetsliv, både när det gäller organisationen 

men också individer. Det handlar om att ständigt utvecklas och vara flexibla i de förändringar 

som sker på arbetsmarknaden och det krävs att organisationer hänger med i dessa 

förändringar. 

 

Vårt intresse för detta ämne grundar sig i en tidigare uppsats som vi tillsammans skrivit om 

emotioner i förändringsprocesser. Vi tycker att det är ett relevant och intressant ämne att 

fördjupa oss i och valde därför att undersöka upplevda emotioner hos kvarvarande personal 

vid nedskärning 

  

De flesta organisationer kommer någon gång att genomgå någon slags förändring och de 

flesta individer kommer med största sannolikhet uppleva en organisationsförändring 

(Aronsson, et al. 2012, s 307). Nedskärning av personal i en organisation innebär att en del av 

personalstyrkan får lämna och andra finns kvar. De som blir kvar efter en nedskärning har i 

forskning kallats för överlevare eller det engelska begreppet survivors (Aronsson, et al. 2012, 

s 320). Gandolfi (2013, s 74) menar att det är viktigt att de som blir kvar i organisationen inte 

får glömmas bort då de också påverkas av nedskärningen. Att vara kvar i en organisation 

efter att kollegor fått lämna kan orsaka stora emotioner hos den kvarvarande personalen. Noer 

(1993, s 13) menar att emotioner som ilska, rädsla och skuld drabbar dessa individer samt att 

den kvarvarande personalen även tycks få minskad lust att anstränga sig för organisationen 

och göra det “lilla extra”. 

  

Nedskärningar bidrar till emotioner som kan upplevas jobbiga att hantera. För att orka med 

arbetet och dessa emotioner som uppstår kan arbetsgruppen ha en stor betydelse. Eva Olsson 

och Gerd Lindgren (2008, s 130f) lyfter fram arbetskamraternas betydelse och vikten att ha 

någon att vända sig till och prata om sådant som upplevs jobbigt på en arbetsplats.   

 

Orsakerna till nedskärning i organisationer kan bero på många saker. Ett problem som vid 

organisationsförändringar kan uppstå enligt Granberg (2011, s 746) är att motivet för 

förändringen inte är klargjort och förståeligt för de anställda och att detta orsakar att ledning 

och anställda har olika perspektiv på förändringen. Granberg (2011, s 759) menar vidare att 

information är av stor vikt vid en förändringsprocess. 
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1.2 Tidigare forskning  

Det finns en hel del tidigare forskning när det kommer till nedskärning av personal. Fokus på 

denna forskning har dock till större del varit hur själva nedskärningsstrategierna fungerar och 

hur de skall användas för att effektivisera verksamheter. Nedskärningar är ett sätt att hantera 

förändringar vid effektivisering och konkurrenskraft och Cascio (1993, s 96) menar att 

nedskärningar kan handla om uppsägning av anställda men även förändringar bland 

funktioner, enheter och organisationens hierarkiska nivåer. Nedskärning berör dock inte bara 

strategier för effektivisering av verksamheten, utan också om emotioner hos personalen. 

Även den kvarvarande personalen påverkas och Angelöw (2010, s 54) kallar dessa för 

“stannarna” och menar att denna grupp ofta upplever försämringar i arbetsförhållanden och är 

ofta de som upplever de största problemen efter en nedskärning. Angelöw menar att det finns 

många orsaker till dessa upplevda känslor som oftast är negativa. Några av dessa är att 

anställningen känns osäker och den kvarvarande personalen börjar fundera på hur länge de 

själva får behålla sitt arbete, missnöje med planering och brist på information samt att de är 

dåligt förberedda inför uppsägningarna. Minskad motivation och engagemang är också sådant 

som kvarvarande personal kan uppleva. Även skuld är en emotion som många kan uppleva då 

tidigare kollegor tvingas lämna organisationen. Skuldkänslorna består ofta av tankar om 

varför kollegor får lämna medan de själva får vara kvar i organisationen (Angelöw 2010, s 

54f). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur kvarvarande personal i både en 

större och mindre organisation upplever en nedskärning. Med denna studie eftersträvar vi 

också att öka kunskapen om upplevelser vid nedskärning för vidare forskning. De frågor vi 

vill få svar på är: 

 

● Kan man urskilja centrala emotioner vid nedskärning och vilka i så fall är dessa? 

● Har arbetsgruppen betydelse i en nedskärningsprocess och i så fall hur? 

● Hur upplever den kvarvarande personalen att kommunikationen varit mellan ledning 

och anställda? 

 
 

1.4 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till fyra olika organisationer som genomgått en nedskärning. 

Därefter är studien inriktad på den kvarvarande personalen och dess upplevda emotioner. Vi 

är medvetna om att detta är en liten kvalitativ studie vilket gör att vi inte kan göra några 

generaliseringar, istället exemplifierar vi hur det kan se ut och vilka emotioner som kan 

uppstå. 
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1.5 Disposition 

Vi har delat in vår uppsats i sex olika avsnitt och dessa avsnitt behandlas i följande ordning:  

Inledning, centrala teorier, metodavsnitt, analys och resultat, slutsats och diskussion. 

 

Efter detta avsnitt behandlar vi de centrala teorier vi har valt att använda oss av. Vi börjar 

med att definiera begreppet downsizing och survivor syndrome. Vidare tar vi upp teorier om 

emotioner inom organisationer vid förändring samt arbetarkollektivet. Vi kommer sedan att 

gå in på den metod vi använt oss av i denna studie. Här redogör vi val av metod och hur vi 

samlat in och bearbetat det empiriska materialet. Under avsnittet resultat och analys har vi 

med hjälp av de valda teorierna analyserat empirin och här presenteras resultatet av vår 

studie. I vår slutsats diskuterar vi huruvida vi besvarar våra forskningsfrågor och i det sista 

avsnittet kommer vi att föra en diskussion gällande studien i sin helhet samt ta upp förslag för 

framtida forskning i detta ämne.  
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2. Centrala teorier 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de begrepp och teorier som vi använder oss av i 

denna studie. Vi kommer att börja med att beskriva det engelska begreppet Downsizing som i 

vår uppsats kommer att användas synonymt med begreppet nedskärning. Vidare kommer vi 

att förklara begreppet Survivor syndrome som innefattar de symptom som människor i en 

organisation drabbas av vid en nedskärning (Noer 1993; Ciancio 2000; Kowske et al. 2009). 

Detta begrepp tror vi kan av läsare och respondenter upplevas dramatisk och med anledning 

av det har vi valt att i denna studie kalla survivors för kvarvarande personal. Kommunikation 

är av stor vikt i samband med en nedskärning i en organisation och kommer därför under 

detta avsnitt att ta upp vikten av en tydlig kommunikation mellan ledning och anställda.  

 

För att vi på bästa sätt skall kunna besvara våra frågeställningar kommer vi att ta upp de 

emotioner som individer i samband med en nedskärning vanligast upplever, detta främst med 

hjälp av Poul Poders studie om emotioner i organisationsförändring och Mishra och Spreitzer 

typologi om reaktioner hos kvarvarande personal. Vi kommer även att redogöra för 

Lysgaards teori om arbetarkollektivet samt Eva Olsson och Gerd Lindgrens teori om 

buffertkultur. Dessa teorier används för att vi skall kunna undersöka dels hur uppdelningen 

mellan anställda och ledning ser ut samt arbetsgruppens betydelse.  

 

2.1 Downsizing 

Downsizing har enligt Cascio (1993, s 95f) drabbat och påverkat många anställda och 

företag. Sedan mitten av 1990-talet har nedskärningar använts som en strategi för företag runt 

om i världen (Gandolfi 2013, s 67). Den etablerade uppfattningen är att downsizing (Cascio 

1993; Maertz, et al. 2010; Kowske, et al. 2009) utgörs av planerad borttagning av arbete eller 

positioner inom ett företag och även en minskning av kostnader genom att minska på 

personalstyrkan. Vidare menar Cascio (1993, s 96) att nedskärning inte bara gäller 

uppsägning av anställda utan innebär att funktioner, enheter eller hierarkiska nivåer inom en 

organisation försvinner helt. Downsizing innebär också en förändring för att effektivisera 

organisationens kostnadsbesparing, konkurrensförmåga och produktivitet. 

 

Budros (2002, s 308f) menar att det finns två olika typer av nedskärningar, frivillig och 

ofrivillig nedskärning. Frivilliga nedskärningar kännetecknas av att det inte finns någon 

ekonomisk påfrestning på organisationen, förändringen genomförs istället som en 

förebyggande åtgärd. Detta görs för att organisationen skall förbli effektiv och för att 

ekonomiska problem skall undvikas i framtiden. Denna typ av nedskärning är dock inte 

vanlig i Sverige då vi omfattas av lagar som organisationer måste förhålla sig till. Ofrivilliga 

nedskärningar sker istället när organisationen står inför ekonomiska påfrestningar. Dessa 

ofrivilliga nedskärningar kännetecknas också av företag som drabbats av minskad vinst 

(Burdos 2002, s 336). 
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Enligt Gandolfi och Littler (2012, refererad i Gandolfi 2014, s 3) används nedskärningar som 

ett strategiskt verktyg. För att effektivisera de mänskliga resurserna i företaget finns två 

tillvägagångssätt. Den första innefattar den mänskliga investeringsmetoden som är ett sätt att 

betrakta de mänskliga resurserna som investeringar. I detta tillvägagångssätt sätts 

kompetensen i fokus. Här vill företaget öka engagemanget och ansträngningen hos de 

anställda, detta för att göra företaget mer konkurrenskraftigt. Det andra tillvägagångssättet 

handlar istället om att hitta en strategi för att minska kostnader. Här analyserar och 

effektiviserar företaget arbetsprocesserna för att höja produktiviteten och lönsamheten. Detta 

görs genom att påskynda de operativa processerna genom att bland annat implementera ny 

informationsteknik (Gandolfi 2014, s 4).  

 

Nedskärning på personalstyrkan har länge använts som en utvecklings- och 

förändringsstrategi inom organisationer. Under de tre senaste decennierna har begreppet 

downsizing fått stort genomslag (Littler & Gandolfi 2008, refererad i Gandolfi 2013, s 67). 

Den största drivkraften vid de flesta nedskärningarna är förhoppningen om ökad effektivitet, 

produktivitet och lönsamhet samt minskning av driftkostnader (Gandolfi 2013, s 67). Mycket 

av forskningen inom nedskärningar fokuserar på de som blivit uppsagda av organisationen. 

Det är viktigt att erbjuda de som förlorat arbetet stöd, men organisationen får inte glömma 

bort den kvarvarande personalen efter nedskärningen (Gandolfi 2013, s 74). 

 

2.2 Survivor syndrome - nedskärning och dess påverkan på kvarvarande 

personal 

Survivor syndrome eller Layoff survivor sickness som Noer (1993, s 13) använder som 

begrepp beskriver de attityder, emotioner och de uppfattningar som uppstår hos de anställda 

som blir kvar i en organisation efter en nedskärning. Dessa menar Noer består vanligast av 

ilska, depression, rädsla, misstro och skuld. Människor som drabbats av survivor sickness 

tycks få minskad motivation och mindre lust att anstränga sig för organisationen.   

 

Appelbaum, et al. (1997, s 282) menar att survivor syndrome kännetecknas till stor del av 

skuld. Skulden uppkommer eftersom den kvarvarande personalen fokuserar på varför deras 

kollegor fick gå och att de själva fick vara kvar. Skulden består också delvis av att den 

kvarvarande personalen anser att de arbetskamrater som fick lämna organisationen presterade 

lika bra eller till och med bättre än de själva gjorde. (Appelbaum, et al. 1997, s 280).  

 

Även Ciancio (2000, s 44) skriver om dessa kännetecken som kan uppkomma vid survivor 

syndrome. Han skriver också att de vanligaste emotionerna är just känslor av ilska, svek och 

sorg samt att individer får minskad kreativitet och lägre produktivitet. Vidare menar Ciancio 

att survivor syndrome startar när det psykologiska kontraktet bryts. Det psykologiska 

kontraktet innehåller de antaganden som arbetstagaren gör på företaget och dessa antaganden 

inkluderar förtroende, anställningstrygghet, lojalitet, rättvisa, uppskattning och respekt. En 

vanlig känsla som kvarvarande personal kan känna är orättvisa, och för att undvika att 
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kvarvarande personal börjar visa de kännetecken survivor syndrome innefattar måste chefer 

kunna känna igen dessa tecken och förhindra dem i förväg. Ciancio skriver vidare att 

kvarvarande personal är mindre benägna att göra det lilla extra för organisationen och heller 

inte överstiga arbetskraven. Försvagning är en av de vanligaste effekterna på kvarvarande 

personal. Dessa visar sig genom ångest, sömnlöshet och trötthet. Ciancio (2000, s 45) menar 

även att ledningen kräver resultat trots nedskärningen men att kvarvarande personal kräver 

organisatorisk rättvisa. Det är vanligt att chefer förnekar att dessa kännetecken uppstår och 

denna förnekelse är vanligare ju högre upp i hierarkin man kommer (Noer 1993, s 91). 

Ciancio (2000, s 45) skriver att attityden “du borde vara tacksam” endast fungerar som en 

myt. Genom att cheferna belyser detta problem blir det enklare för kvarvarande personal att 

acceptera den nedskärning som gjorts, även om den känns orättvis. 

 

Kowske, et al. (2009, s 49) skriver att personal som fått behålla arbetet vid nedskärning kan 

känna sig sårade på grund av att de ifrågasätter sin egen säkerhet inom organisationen. Detta 

kan leda till misstro gentemot företaget om den kvarvarande personalen inte förstår varför 

nedskärning av personalstyrkan var nödvändig. Oavsett om nedskärningen är planerad eller 

oplanerad är tanken bakom denna att sänka kostnader, men också att förbättra effektiviteten 

på företaget. Vidare menar Kowske, et al. att HR-rollen spelar en stor roll i och med 

nedskärningar. Detta för att undvika att orättvisa uppfattningar uppkommer hos kvarvarande 

personal. För att undvika att kvarvarande personal uppvisar misstro gentemot organisationen 

bör ledningen stärka förtroendet genom att vara tydlig i kommunikationen om varför 

nedskärning och uppsägningarna inträffade (Kowske, et al.  2009, s 50). 

 

2.3 Emotioner under förändring  

Hantering av emotioner är för oss viktigt på flera olika sätt. Emotioner ger signaler som är 

betydelsefulla för oss samt hjälper till att orientera oss i världen. När vi begränsar att visa 

våra egna känslor är risken stor att vi får en minskad förståelse av oss själv och andra, samt 

att vi begränsar vår orientering (Poder 2005, s 15). Begränsade uttryck av emotioner kan även 

påverka inlärningsmöjligheter samt socialt stöd. Planalp (1999, s 117) menar att i den 

västerländska kulturen är vissa känslor mer accepterade att prata om medan till exempel 

känslor som rädsla och sorg är tysta emotioner som individer inte ger uttryck för. Denna 

tystnad kan leda till att individer inte får det sociala stöd som de behöver (Poder 2004, s 15). 

 

När organisationer genomgår en förändring kan det leda till att anställda känner sig orättvist 

behandlade. Känslor som förödmjukelse är vanliga och Poder (2004, s 159) menar att de är 

kopplade till makt, eftersom dessa känslor reflekterar personalens uppfattning om att de 

behandlas rättvist eller orättvist av överordnade. Poder (2004, s 144) menar att vid osäkerhet 

inom organisationen är det vanligt att personal fokuserar på att hålla ihop, detta skapar en 

osäkerhet om inte det går att uppnå. En del känslor kan vara tydliga och starka, såsom att 

gråta. Dessa menar Poder (2004, s 158) är en förlust av självkontroll som människan normalt 

har i sig i vardagen. Genom att gråta kan individen känna sig förödmjukad på grund av 
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förlusten av självkontrollen. Sandelands och Boudens (2000, s 3) menar att vi använder oss 

av olika rum för att få tillgång till vissa känslor. Vi besöker fotbollsarenan för att känna vissa 

typer av känslor eller besöker terapeuten för att nå andra känslor. När vi känner intensiva 

känslor såsom sorg eller kärlek, begränsar vi dem för att reglera dess uttryck. 

 

Olsson (2008, s 146) menar att det finns olika aspekter som försvårar den emotionella 

hanteringen. Det finns krav på hur vi skall, får eller bör känna i olika kontexter och kulturer 

och dessa är inte självklara utan skiljer sig åt beroende på just situation och kultur. Vi har till 

exempel olika krav på oss när vi är bland vänner, familj eller på en arbetsplats och kommer 

med stor sannolikhet att bete oss på olika sätt beroende på situation.  

 

Vi upplever att de flesta forskare fokuserar på de negativa emotionerna som kan uppstå i 

samband med nedskärning. Med anledning av det har vi valt att ta med Mishra och Spreitzer 

(1998, s 569) teorier om vilka reaktioner som personal drabbas av vid en nedskärning. De 

lyfter i sin forskning fram både negativa och positiva emotioner, som exempel oro, ilska, 

lättnad samt lojalitet. Inom forskningsvärlden råder det oenighet om just lojalitet bör ses som 

en emotion. Connor (2007) är en av de forskare som anser att lojalitet är en emotion och en 

viktig sådan dessutom. Mishra och Spreitzer presenterar i sin artikel en typologi över 

kvarvarande personals reaktioner på nedskärningar i en organisation. Modellen beskriver fyra 

huvudtyper av reaktioner vilka fördelas på två axlar som går från konstruktiv kvarvarande 

personal till destruktiv kvarvarande personal, samt från passiv till aktiv. Vi har valt att 

illustrera Mishra och Spreitzers modell men med egen översättning: 

 

 

Figur 1 Egen översättning av Mishra och Spreitzer (1998, s 569) 

Konstruktiv 

 

Destruktiv 

 

Passiv Aktiv 

Lojalitet Hoppfullhet 

Rädsla Cynism 

Lugn, lättad, 
begåvad, 
lojal, följer 
order 
“Trofasta 
anhängare” 

Hopp, 
spänning, 
optimism, 
problemlösare 
“Aktiva 
försvarare” 

Oro, rädsla, 
ångest, 
hjälplöshet 
“De sårade” 

Ilska, avsky, 
moralisk 
uppgörelse, 
hämnas 
“De kritiska” 
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Konstruktiv kvarvarande personal beskrivs i modellen som de som inte ser nedskärningen 

som ett speciellt hot utan är villiga att samarbeta med ledningen i arbetet med 

implementeringen av förändringsprocessen. Dessa personer kan till och med göra obetald 

övertid för att förändringen skall bli så lyckad som möjligt. Den personal som i modellen 

beskrivs som destruktiv känner sig istället hotad och ser förändringen som en fara och är inte 

alls villig att samarbeta i förändringsprocessen. Modellen delar också in den kvarvarande 

personalens reaktioner som passiv och aktiv. En aktiv person som är kvar i organisationen har 

en förhoppning om att kunna hantera nedskärningen och till och med involverar sig i arbetet 

med att hitta lösningar till förändringsarbetet. De som är passiva anser sig ha mycket svårare 

att hantera en nedskärning och vill inte vara involverade i förändringsprocessen. De väntar 

istället på att ledningen skall lösa det på olika sätt (Mishra & Spreitzer 1998, s 569).  

 

Den kvarvarande personalens reaktioner på nedskärningar sammanställs i fyra olika 

reaktioner, rädsla, lojalitet, cynism och hoppfullhet. Den hoppfulla och lojala reaktionen 

anses vara konstruktiv då dessa avspeglar individers tro om att de inte är hotade av en 

nedskärning. I motsats till detta står reaktioner som rädsla och cynism för den destruktiva 

sidan då personalen känner sig hotade och att det finns stora risker att de blir drabbade av 

nedskärningen. De individer som reagerar med rädsla ser nedskärningar som rent skadliga för 

dem och har svårt att se möjliga lösningar på hur organisationen kan klara av en sådan 

utmaning. Dessa personer kan komma att stämplas som “de sårade” i organisationen. Det är 

vanligt att de som drabbas av denna reaktion tror att de skall fara illa av en nedskärning och 

upplever känslor av hopplöshet. Andra vanliga emotioner de handskas med är rädsla, 

depression, ångest och oro. Dessa individer är tillbakadragande och passiva i sina reaktioner 

(Mishra & Spreitzer 1998, s 569).  

 

Motsatsen till de i organisationen som reagerar med rädsla enligt Mishra och Spreitzer (1998, 

s 571 f) är de som reagerar med hoppfullhet. Dessa individer har hög tilltro om att de har det 

som krävs för att hantera en nedskärning och känner sig inte hotade av den. De är aktiva i 

förändringen och tar själva initiativ till olika aktiviteter för att lösa problemet. “Aktiva 

försvarare” är inte rädda att ta risker för att utveckla organisationen och samarbetar gärna 

med ledningen för att hitta olika sätt att minimera ansträngningen som en nedskärning 

medför. Yukl (2013, s 95) menar att arbetstagare som stöttar förändringen behöver support 

och hjälp för att behålla entusiasm och optimism, eftersom motgångar och svårigheter mot 

förändringen är oundvikliga.  

 

“Trofasta anhängare” benämns de som anser sig vara lojala mot ledningen. Även dessa 

personer menar Mishra och Spreitzer (1998, s 570) har svårt att se att de kan hitta lösningar 

till problemet med nedskärningar, men till skillnad från “de sårade” ser de förändringen som 

en nödvändighet och känner sig inte personligen hotade av nedskärningen. De är villiga att 

göra det som ledningen förväntar sig av dem och då de anser sig vara lojala tror de sig inte 

heller kunna skadas av en nedskärning. Då “Trofasta anhängare” inte personligen känner sig 
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hotade är de oftast lugna, lättade och ibland även tacksamma. De motsäger inte ledningens 

beslut utan arbetar vidare trofast och lojalt.  

 

Den sista reaktionen i modellen är den cyniska som beskriver “de kritiska”. Även dessa 

individer anser sig kunna fara illa av en nedskärning. Skillnaden mellan “de kritiska” och “de 

sårade” är att de cyniska reaktionerna är aktiva destruktiva. Detta medför till mycket starka 

emotioner som visar sig i ren ilska, vrede och avsky, och i vissa fall kan dessa emotioner leda 

till kontraproduktiva beteenden (Mishra & Spreitzer 1998, s 571).   

 

Mishra och Spreitzer (1998, s 572) menar att denna uppdelning av reaktioner inte är statisk 

utan människor kan växla mellan dessa beroende på hur organisationen hanterar 

förändringsarbetet. Om ledningen implementerar förändringsarbetet på ett bra sätt och är 

rättvisa, kan de som till en början reagerar med rädsla ändra sig och bli mer lojala. 

Kvarvarande personal kan också i motsats till detta med tiden bli mer passiva och destruktiva 

om förändringsarbetet hanteras på ett annat sätt. De som till en början känner hoppfullhet kan 

ändra sig och bli cyniska, till exempel i de fall då ledningen inte håller sina löften eller är 

orättvisa i arbetsfördelningen.  

 

2.4 Kommunikation 

För att företaget skall delta i en lyckad nedskärning menar Gandolfi (2013, s 74) att ledningen 

måste ha en öppen och ärlig kommunikation. Det finns många olika sätt att kommunicera ut 

information till anställda. En av de viktigaste aspekterna när det gäller nedskärning är att de 

anställda på företaget måste känna att de har informerats i rätt tid och korrekt. Ledning måste 

även meddela informationen om nedskärning på ett övertygande sätt, på så vis skapar ledning 

en känsla av förtroende och ärlighet gentemot arbetstagarna. Detta medför att de anställda 

samarbetar på ett bra sätt och fortsätter hålla engagemanget högt. Om ledningen inte är tydlig 

gällande informationen har forskning visat att medarbetare med största sannolikhet kommer 

att känna sig uteslutna och att rykten kommer att spridas (Gandolfi 2013, s 74).  

 

Studier utförda av Yukl (2013, s 92) visar att organisationsförändringar kan innebära att vissa 

individer inom företaget får en ny roll eller får lämna i samband med att företaget gör 

nedskärning eller förflyttar till nya verksamheter. Även om organisationen drar nytta av 

förändringen kan personal lida av detta i form av osäkerhet och förlorad inkomst. 

Arbetstagare kan känna att förändringen är orättvis om denna påverkar deras situation eller 

om de har lite eller inget inflytande över förändringen.  

 

Yukl (2013, s 98f) skriver vidare att om arbetstagare är oförmögna att hantera stressen som 

uppkommer vid förändringen finns risken att de faller i depression eller blir motsträviga. 

Känslor som ångest och stress är vanliga bland arbetstagare som upplever stora förändringar 

på arbetet, och för att undvika att dessa känslor uppstår kan det vara bra att arbeta aktivt med 

gruppen för att på så sätt hjälpa arbetstagarna att hantera förändringen. 
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Noer (1993, s 97) menar att kvarvarande personal vid en nedskärning är omättliga när det 

kommer till information under hela processen med nedskärningen. Noer skriver vidare att 

chefer aldrig kan ge för mycket information till personal vid nedskärning. Får personal inte 

tillräckligt med information börjar de gissa och dra slutsatser utifrån den lilla information de 

har vilket kan leda till missuppfattningar. Som ansvarig för en nedskärning har man ett stort 

ansvar att ge de anställda den information de behöver. Information bör ges i överflöd –  

formell, informell, skriven och muntlig, verbal och icke-verbal – om och om igen. Noer 

påpekar vikten av att återupprepa sig även om det kan upplevas att man säger samma sak till 

samma publik om och om igen. Ledningen bör informera om allt som pågår under en 

nedskärning, de anställda är inte bara oroade över om vem som får behålla arbetet eller vilka 

ledningen har valt att säga upp, utan de strävar efter att få kontroll över den jobbiga 

situationen som uppstår. Personalen vill veta att organisationen kommer fungera som vanligt, 

allt från att cafeterian håller öppet till att lönen kommer in som vanligt. Det är viktigt med 

skriftlig information men det är inte alltid det räcker till. Många medarbetare föredrar att få 

informationen muntlig då de har svårigheter med att ta till sig den skriftliga informationen 

som ges. Trots detta måste mer göras, det gäller att chefer är synliga och uppträder på ett 

ärligt sätt, kroppsspråket skall stämma överens med det de framför så att medarbetarna 

känner tillförlitlighet till dem (Noer 1993, s 98). 

 

2.5 Arbetarkollektivet 

Arbetarkollektivet är en klassisk teori när det gäller buffertkultur utvecklad av Sverre 

Lysgaard (1981) som menar att det växer fram spontant och inget man kan planera. Det är 

enbart påtagligt för de som ingår i kollektivet att det uppstår. Lysgaard menar vidare att det 

finns tre olika system inom organisationer och dessa är det teknisk-ekonomiska systemet, det 

mänskliga systemet och arbetarkollektivet (Lysgaard 1981, s 62ff).  

 

Enligt Lysgaard (1981, s 73) är medlemskapet i det teknisk-ekonomiska systemet främst ett 

bevis för att man har ett arbete, som i sin tur är en livsnödvändighet för familjen och sitt eget 

jag, men även för självrespekten och den sociala statusen. Det teknisk-ekonomiska systemet 

ger även prestige och pengar till individen. Målet med det teknisk-ekonomiska systemet är att 

öka produktiviteten i organisationen. I det mänskliga systemet är det de mänskliga behoven 

som är i fokus och skall utvecklas, inte de organisatoriska eller kollektiva intressena. Inom 

detta system skall individen få möjlighet att utveckla sina djupaste och fullaste möjligheter. 

Det mänskliga rollsystemet innefattas av de beteenden, handlingar och inställningar som 

individerna förväntar av sig själv men även av andra. Det mänskliga systemet 

uppmärksammar hur man uppfattar de anställda i det teknisk-ekonomiska systemet. 

Arbetstagarna är fortfarande människor och det mänskliga systemet belyser att det inte enbart 

går att se dem som maskiner (Lysgaard 1981, s 76f). 
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Vid en första anblick är en organisation planerat och administrerat med det teknisk-

ekonomiska systemet. Organisationen är uppbyggt av tjänster med bestämda arbetsuppgifter, 

med bestämda rättigheter och plikter innanför ett visst ansvars- och myndighetsfördelning. 

Detta är det teknisk-ekonomiska rollsystemet. Kollektivsystemet innehåller även det ett 

värdesystem och ett rollsystem. Däremot avviker kollektivsystemet från det teknisk-

ekonomiska systemet eftersom kollektivsystemet refererar till den inofficiella sidan av 

företaget, och det teknisk-ekonomiska systemet refererar till företagets officiella sida. 

Kollektivet har en konfidentiell karaktär och överskrider ofta företagets officiella planer 

(Lysgaard 1981, s 15). 

 

 

 

Figur 2 Jonas Axelssons (Karlstads universitet) bearbetning av Lysgaards 

Arbetarkollektiv (1981) 

 

Arbetarkollektivet fungerar som en buffert mellan det teknisk-ekonomiska systemet och det 

mänskliga systemet. Det mänskliga systemet definieras av människans behov. Det handlar 

om individernas kvaliteter som människor, och individer som bär på en arbetskraft. Genom 

detta blir dessa individer en del av det mänskliga systemet (Karlsson, et al. 2015, s 2). Det 

teknisk-ekonomiska systemet består av organisationen och den hierarkiska struktur den 

innehar av positioner samt dess mål. Alla arbetstagare ingår i detta system vare sig de vill 

eller ej. Detta ställer höga krav på dess medlemmar i arbetet med att åstadkomma en hög 

lönsamhet samt effektivitet (Karlsson, et al. 2015, s 1). 

 

Förhållandet mellan dessa två system är dock komplext, eftersom individerna är medlemmar i 

de båda systemet sätter det dem i en svår situation att hantera de krav som finns i dessa. 

Komplexiteten mellan dessa två system handlar huvudsakligen om följande villkor. Det 
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teknisk-ekonomiska systemet kännetecknas av en omättlighet när det gäller de olika krav som 

den ställer på arbetstagaren. Under sådana omständigheter klarar inte arbetstagarna av att 

arbeta under dessa krav konstant. Arbetstagarna är begränsade när det kommer till de olika 

kraven det teknisk-ekonomiska systemet ställer på dem. För det andra handlar det även om en 

ensidighet som det teknisk-ekonomiska systemet ställer på arbetstagarna. Det teknisk-

ekonomiska systemet vill att arbetstagarna ständigt skall vara ockuperade av arbetet. Till sist 

innefattar det teknisk-ekonomiska systemet av en obönhörlighet. Inom detta system finns 

inget intresse av att behålla en viss anställd om hen kan ersättas av någon eller något som kan 

gynna systemet bättre. Med tanke på den stora osäkerhet arbetstagarna kan uppleva ställer 

detta stora krav på dem och detta gör att de söker säkerhet och trygghet (Karlsson, et al. 2015, 

s 2). Obönhörlighet ökar otrygghet hos arbetstagarna i samband med nedskärningar då de 

känner att de lätt kan bytas ut mot till exempel robotar och maskiner, vilka är tänkta att gynna 

organisationens effektivitet.  

 

System som begrepp menar Lysgaard (1981, s 14) kan betraktas från två sidor. På ena sidan 

finns intressen, målsättningarna eller mer generellt, de värden som systemet står för. På den 

andra sidan finner man de beteenden, inställningar och handlingar som förväntas av de 

personer som systemet omfattar. Om dessa personer skall bidra till de värden som systemet 

representerar, kan man också se systemet utifrån de roller som den är uppbyggd av. Systemet 

går alltså att se som ett värdesystem och ett rollsystem. 

 

Trots att det kan vara svårt att uppföra sig som en god arbetskamrat, och att det kan bli 

obekvämt om man inte följer de regler som en god arbetskamrat innefattar, är det genom 

kamratskapen med kollegorna som arbetarna känner anknytning till arbetsplatsen och hittar 

sin trivsel där. Det är alltså inte genom arbetsplatsen arbetare känner anknytning till företaget 

utan genom sina kollegor (Lysgaard 1981, s 45).  

 

För att ett kollektivsystem skall kunna växa fram behövs tre förutsättningar och dessa är 

problembetingelser, interaktionsbetingelser och identifieringsbetingelser (Lysgaard 1981, s 

145). Problembetingelser består av att det måste finnas en gemensam problembild hos 

arbetstagarna som de tillsammans delar. De skall uppleva en liknande känsla av påtryckning 

samt gemensamt känna sig underordnade i förhållande till ledningen på företaget. 

Identifieringsbetingelser handlar om att arbetstagarna skall sträva efter en “vi” känsla och att 

kunna gå med i en gemensam enhet, en sammanhållning. Det handlar mycket om att 

arbetstagarna skall känna samma känsla som de som ingår i kollektivet och även att de kan 

identifiera sig med varandra. Det kan även handla om att medlemmarna i kollektivet 

identifierar sig med varandra genom språkbruket, klädsel och bakgrund. I 

interaktionsbetingelser strävar arbetstagarna att göra saker tillsammans, oavsett om det är 

planerat eller spontant. Inom denna förutsättning bör arbetstagarna kunna samverka och 

interagera med varandra under arbetstiden. En förutsättning för interaktionsbetingelser är att 

de individer som är berörda inom kollektivet skall vara närvarande, om arbetstagarna arbetar 

avskilt från varandra kan inte kollektivet uppstå. Det som utmärker interaktionsbetingelser är 
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att arbetstagarna ständigt skall interagera med varandra på ett ömsesidigt sätt och att 

interaktionen skapar en slags förståelse mellan individerna och man vet vad som förväntas av 

de respektive individerna, vad som i nästa steg skall sägas eller göras (Lysgaard 1981, s 

146f).  

 

Det finns ingen organisationsplan för kollektivsystemet på samma sätt som det finns för det 

teknisk-ekonomiska systemet. Arbetsgruppens rollsystem är ett informellt system eftersom 

det inte står på papper, medan teknisk-ekonomiska systemet är ett formellt system där det på 

ett tydligt sätt framgår genom dokument vilka mål i organisationen som skall uppnås 

(Lysgaard 1981, s 15). 

 

I senare forskning har även Lysgaards teori om arbetarkollektivet använts av Eva Olsson och 

Gerd Lindgren. 

 

Studier utförda av Olsson och Lindgren (2008, s 130f) menar att buffertkulturer uppkommer 

utifrån situationer där kollegor kan tolka situationer gemensamt, identifiera sig med varandra 

samt interagera med varandra. Ofta har dessa kollegor som ingår i buffertgruppen samma 

utbildning, liknande arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden och snarlik bakgrund. När 

ledning eller organisation ställer höga krav på arbetstagarna kan buffertgrupper bildas och 

användas som stöd mellan kollegor. Inom dessa buffertgrupper får kollegorna således 

möjlighet att vända sig till någon och prata av sig med.  

 

Buffertgrupper kan utvecklas på olika sätt och de anställda har en stor strävan att utveckla 

dessa grupper då dessa sammanställningar skyddar dem mot organisationens girighet (Olsson 

2008, s 175). Lyckade interaktionsritualer är betydelsefulla för att sammanhållningen i 

gruppen skall bli stark och att individerna skall få möjlighet att minska risker för att dräneras 

emotionellt eller att drabbas av andra psykiska åkommor. Lyckade ritualer är inte bara viktiga 

i detta avseende menar Olsson (2008, s 176), utan de är också nödvändiga för att 

organisationen och de anställda skall bindas ihop på ett positivt sätt. 

 

Vi har nu presenterat de teorier vi kommer att använda oss av i denna studie och går nu över 

till en presentation av val av metod samt hur vi gått tillväga under insamlandet av det 

empiriska materialet.  
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3. Metod  

I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt vi valt för att kunna genomföra denna 

studie. Vi börjar avsnittet med att ta upp det vetenskapliga förhållningssätt vi valt för att 

sedan ge en djupare beskrivning av studiens urval, hur vi bearbetat den insamlade data samt 

etiska överväganden. I detta avsnitt kommer vi också att beröra de motgångar och svårigheter 

vi stött på under studiens gång. 

 

3.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

Det förhållningssätt vi valt är hermeneutik som enligt Patel och Davidsson (2011, s 28f) 

betyder tolkningslära. Då vi är ute efter att försöka förstå och tolka hur våra respondenter 

upplever emotioner i samband med nedskärningar inom organisationen, anser vi att detta 

förhållningssätt lämpar sig bäst för denna studie.  

 

Hermeneutik innebär att man på ett ingående sätt försöker tolka och förstå individer, dels 

genom språket dels genom individers handlingar (Patel & Davidson 2011, s 29). Författarna 

skriver vidare att i ett hermeneutiskt förhållningssätt används förförståelsen, och att denna 

förförståelse som består av tankar, intryck, känslor och kunskap är en tillgång i studien. Detta 

är till hjälp att tolka och förstå studieobjektet. 

 

3.2 Vår förförståelse 

Innan vi började skriva detta arbete hade en av oss arbetat i en organisation där det gjordes en 

stor omorganisation där flera av personalen fick sluta, och även de som var kvar fick byta 

avdelning. Denna erfarenhet gav stor inblick i hur starka emotionerna kan vara under en 

sådan process. Det uppstod mycket emotioner i form av ilska, oro och besvikelse på denna 

arbetsplats. Diskussionerna var mycket livliga och det fanns också en stark uppdelning av 

personal och ledning. Denna kunskap och erfarenhet bidrog till ett intresse att göra en studie 

och undersöka dessa emotioner på ett närmare håll. Denna förförståelse kan påverka vårt sätt 

att tänka i analysen och det finns risker att saker tas för givet, att liknande emotioner 

förväntas av respondenterna. Samtidigt kan denna förförståelse vara till hjälp att förstå och 

tolka det respondenterna delar med sig av.  

 

Även den av oss som inte själv har varit med om nedskärningar på arbetsplatsen hade en 

förförståelse innan studiens gjordes. Det fanns föreställningar om vilka känslor som 

människor upplever under en nedskärningsprocess, till exempel känslor av oro, ilska och 

frustration. Vi anser att vår förförståelse tillsammans med de valda teorierna har varit till 

hjälp under studiens gång.  
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3.3 Val av metod  

Det finns olika metoder att använda sig av vid genomförandet av samhällsforskning. De 

vanligaste enligt Denscombe (2010, s 183) är frågeformulär, intervjuer, observation och 

skriftliga källor.  

 

Då vårt syfte i denna studie var att få en djupare förståelse för hur kvarvarande personal 

upplever nedskärning i en större och mindre organisation, anser vi att en kvalitativ studie 

lämpat sig bäst för vår uppsats. Ett av flera olika alternativ att samla in empiri på i en 

kvalitativ studie är genom intervjuer vilken Denscombe (2010, s 232) menar lämpar sig bäst 

som metod när människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter behöver förstås. 

Dessa saker behöver utforskas på djupet och inte enbart redovisas i korthet med några få ord. 

Det är också enklare att få svar på känsliga och personliga frågor genom att ha ett försiktigt 

och hänsynsfullt sätt mot respondenter, och på så sätt få dem att diskutera sådant som anses 

vara känsligt på ett öppet och ärligt sätt (Denscombe 2010, s 233). Lantz (2013, s 37) menar 

att det är problemformuleringen som avgör för vilken metod som är mest lämplig för en 

studie och för att vi skall kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra sju 

semistrukturerade intervjuer i olika organisationer vilka alla har genomgått nedskärningar. En 

semistrukturerad intervjuform som vi valt, innebär att det vid intervjutillfället finns en guide 

innehållande ämnen och frågor som skall behandlas och besvaras men att intervjuaren kan 

vara flexibel och inte behöver följa en ordning i guiden. Den intervjuade ges en möjlighet att 

utveckla sina svar och ge mer djupare information på de ämnen som intervjuaren tar upp 

(Denscombe 2010, s 234f).  

 

3.4 Urval 

Vid val av respondenter hade vi ett kriterium vilket var att deltagarna skall ha upplevt 

nedskärning på personalstyrkan på sin arbetsplats, men att de blivit kvar efter nedskärningen. 

Vi hade i denna studie inget krav på vilken bransch deltagarna var verksamma i. Då vi 

tidigare gjort en studie om emotioner i förändringsprocesser fick vi kontakt med två personer 

som visade intresse. Då vi vid det tillfället redan hade tillräckligt med respondenter och tiden 

var knapp hade vi inte möjlighet att genomföra fler intervjuer. Vi valde att höra av oss till 

dessa två när denna studie blev aktuell och det visade sig att de var fortsatt intresserade av att 

medverka i en studie. Vi frågade dessa två respondenter om de kände till ytterligare personer 

som passade in i vår studie och som de trodde skulle vara intresserade av att medverka. Detta 

resulterade i att vi fick totalt sju respondenter. Det innebär att fem av dessa personer fick vi 

genom ett snöbollsurval. Denscombe (2010, s 38) menar att snöbollsurval innebär att 

undersökningen till en början omfattas av ett fåtal personer som i sin tur hänvisar till 

ytterligare personer. Efter att vi fått svar från respondenter om de ville delta i vår studie, 

skickade vi ut ett missivbrev där vi beskrev syftet med studien samt informerade om 

Vetenskapsrådets etiska principer. Vi informerade även vilka vi var, vad vi studerade samt 

information om våra kontaktuppgifter om några frågor skulle uppstå.  
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3.5 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna informerade vi respondenterna om att de själva kunde välja vart de 

önskade att intervjun skulle genomföras, detta för att de skulle vara så bekväma som möjligt. 

Detta menar Trost (2005, s 44) är en bra förutsättning för att genomföra en lyckad intervju.  

 

De första två intervjuerna genomfördes hemma hos en av oss då två av våra respondenter 

bodde i närheten. Båda dessa intervjuer varade i ca 40 minuter. Den tredje intervjun 

genomfördes hemma hos vår respondent och varade i ca 30 minuter. Den fjärde och femte 

intervjun genomfördes på respondenternas arbetsplatser, och dessa varade i ca 1 timme. Sjätte 

intervjun genomfördes via skype på grund av geografiskt avstånd. Även denna metod var 

lyckad och inga tekniska svårigheter uppkom vid situationen. Denna intervju varade i ca 40 

minuter. Den sista intervjun genomfördes på respondentens arbetsplats och varade i ca 40 

minuter.  

 

Innan själva intervjun påbörjades berättade vi kort vilka vi var och vad vi studerade samt hur 

intresset till denna studie uppkom. Vi informerade återigen om Vetenskapsrådets etiska 

principer och frågade vår respondent om hen godkände att vi spelade in intervjun. I samband 

med detta delgav vi att inspelningen skulle raderas så fort vi var klara med uppsatsen. 

Denscombe (2010, s 255) menar att det är viktigt att respondenten delges denna information i 

början av intervjun för att intervjuaren skall skapa en tillit och en god relation till 

respondenten.  

 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju, vilket innebar att vi hade en färdig 

intervjuguide med utvalda frågor i en specifik ordning men att denna ordning var inget som 

nödvändigtvis skulle följas utan kunde vara flexibel. Semistrukturerad intervju kännetecknas 

även av att intervjuaren låter respondenten utveckla sina svar och idéer och tala mer detaljerat 

om de ämnen som intervjuaren tar upp (Denscombe 2010, s 234f).  

 

Båda var delaktiga under de flesta intervjusituationer, vilket vi i ett tidigt skede informerade 

våra respondenter om. Vi gjorde detta dels för att vi har ett intresse av att lära oss, dels för att 

finnas där som ett stöd för den som genomförde själva intervjun då intervjusituationen är 

något nytt för oss båda. För att inte riskera att vi missade något viktigt under intervjun kunde 

den av oss som satt bredvid, vid behov ställa följdfrågor samt anteckna om respondenten 

uttryckte en starkare känsla. Trost (2005, s 46) menar att det kan vara en fördel att vara två 

vid intervjusituationen, speciellt då man är ny och oerfaren men det kan också vara till en 

nackdel då respondenten kan hamna i ett underläge. Under de intervjuer vi båda medverkade 

upplevde vi att våra respondenter var avslappnade och helt förstående med situationen. 

 

3.6 Presentation av respondenterna 

I denna del av studien presenterar vi våra respondenter. Vi har valt att använda oss av fiktiva 

könsneutrala namn eftersom vi inte är intresserade av att undersöka upplevelser av 



  

23 

nedskärning utifrån kön. Annan information som kommer att skrivas med är om personen 

arbetar inom en stor eller liten organisation. Jacobsen och Thorsvik (2008, s 114f) menar att 

ju större organisationen är desto större är den hierarkiska nivån samt att organisationen 

innehåller fler enheter och avdelningar jämfört med en liten organisation. I en liten 

organisation finns färre anställda där alla har kontakt med varandra vilket de menar är 

omöjligt i en stor organisation. Att vi väljer att ta med information om respondenterna arbetar 

i liten respektive stor organisation beror på att vi sett att det finns en del olikheter mellan 

dessa respondenters svar. Även information som ålder och utbildningsnivå kommer att tas 

med. Med anledning av dessa olikheter mellan respondenterna kommer vi i denna studie göra 

en jämförande analys. 

 

Vi har intervjuat totalt sju personer. Fyra av dessa är verksamma inom industrin, två är 

verksamma inom byggbranschen medan en är verksam inom marknadsföring.  

 

Tabell 1 Presentation av respondenter 

Namn: Organisation: Bransch: Utbildning: Ålder: 

Sam Liten 

organisation 

Industri Yrkeshögskoleutbildning 26 

Mika Stor 

organisation  

Studier/Marknadsföring Högskoleutbildning 30 

Alex Stor 

organisation 

Industri Högskoleutbildning 36 

Charlie Liten 

organisation  

Byggföretag Gymnasieutbildning 20 

Kim Stor 

organisation  

Industri Högskoleutbildning 29 

Marcel Liten 

organisation 

Byggföretag Gymnasieutbildning 29 

Robin Stor 

organisation 

Industri Gymnasieutbildning 35 

 

 

3.7 Intervjuguide 

En intervjuguide fungerar enligt Kvale och Brinkmann (2017, s 172) som ett manus vid 

intervjutillfället. Denna guide kan bestå av ett antal ämnen som under intervjun kommer att 

beröras, eller också vara mer strukturerad med färdigformulerade frågor. När det kommer till 

den semistrukturerade intervjun som vi valde att genomföra, bestod vår guide av en översikt 

av de ämnen som under intervjun togs upp samt förslag till frågor.  

 

Intervjuguiden delades in i fyra olika ämnen utifrån våra teorier som var och en bestod av ett 

antal frågor och respondentens svar på tidigare frågor fick till viss del styra intervjun. Enligt 
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Trost (2005, s 50) är det heller inte nödvändigt att en intervjuguide är identisk utan kan 

variera mellan olika intervjuare. Han påpekar vikten av att en intervjuguide anpassas efter 

den som intervjuar så att den känns personlig och kommuniceras på ett naturligt sätt. Han 

skriver vidare att det är viktigt att intervjuaren är inläst på det ämnesområde som berörs under 

intervjun, samt att intervjuaren kan sin intervjuguide utantill. Detta är något vi la stor vikt på 

för att vi under intervjutillfällena skulle känna oss så trygga och förberedda som möjligt.  

 

När vi kände oss nöjda med vår intervjuguide valde vi att genomföra en pilotintervju för att 

försäkra oss om att vi inte missat att ta med sådant som är av vikt för vår studie. Lantz (2013, 

s 78) menar att trots gediget förarbete kan det ibland vara svårt att få med allt som kan vara 

viktigt i en intervjuguide, och att det under själva intervjutillfället kan vara svårt att formulera 

precisa frågor. Lantz skriver vidare att en pilotintervju kan vara till hjälp att förbättra 

intervjuunderlaget. Efter genomförandet av pilotintervjun insåg vi att en del frågor behövde 

formuleras om och även läggas till. Även efter de första två intervjuerna insåg vi att vi 

behövde förtydliga en del av våra frågor som respondenterna tycktes uppleva lite otydliga.  

 

3.8 Insamling av data 

Som vi tidigare nämnt spelade vi in alla våra intervjuer och detta gjorde vi med hjälp av våra 

telefoner. Trost (2005, s 53f) menar att det finns både för och nackdelar med att använda sig 

av inspelningar vid intervjuer. Genom att spela in intervjun blir det möjligt att ha total fokus 

på det respondenten säger, vilka ord som används och vilket tonfall respondenten har. Det är 

också en stor fördel i att kunna transkribera intervjun i efterhand och läsa det som sagts. 

Nackdelen med att spela in intervjun enligt Trost är just transkriberingen som tar mycket tid 

och arbete samt att gester som respondenten uttrycker inte är möjliga att få med.  

 

Eftersom vi var två som deltog vid nästan alla intervjuer kunde den som inte intervjuade föra 

anteckningar under intervjun om respondenten uttryckte någon stark känsla eller kroppsspråk. 

Vi anser att detta är ett bra tillägg till inspelning. Vi anser också att detta är en fördel under 

själva analysarbetet då vi båda var med och lyssnade på det som sades. 

 

3.9 Bearbetning av insamlad data 

Efter varje genomförd intervju där vi båda medverkade, diskuterade vi det som sagts och 

vilket intryck vi fick. Vi kunde också tillsammans reflektera över det respondenterna hade 

tagit upp under intervjun och kunde direkt göra en koppling till en del av de teorier vi har 

använt oss av.  

 

Så fort möjlighet gavs efter genomförandet av intervjuerna påbörjades arbetet med 

transkriberingen. Detta för att få med så mycket av de intryck och uppfattningar vi fick under 

intervjuerna. Öberg (2015, s 63) skriver att transkribering bör utföras så snart som möjligt 

efter intervjun då viktiga detaljer finns färska i minnet och kan vara av vikt. Därefter skrevs 

varje transkriberad intervju ut och arbetet med kodningen påbörjades. Vi använde oss av en 
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komparativ analys, vilket enligt Aspers (2007, s 192) innebär att flera begrepp eller 

kategorier jämförs. Kvale och Brinkmann (2017, s 241) skriver att analysarbetet underlättas 

genom att använda sig av nyckelord. Dessa nyckelord delades sedan in i olika kategorier 

vilket underlättade analysarbetet och koppling till de valda teorierna kunde ske. För att 

nyckelord skulle kunna tas fram läste vi noga igenom alla intervjuer två gånger var och kom 

fram till ett antal nyckelord som vi sedan jämförde och analyserade tillsammans. Exempel på 

återkommande nyckelord var: Oro, skuld, bra gemenskap, otrygghet, otydlig kommunikation 

med flera. Nyckelorden ledde till tre kategorier vilka är: Emotioner, gemenskap och 

kommunikation. 

 

3.10 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2017, s 295) menar att vissa kvalitativa forskare har förbisett och 

avfärdat frågor som berör validitet, reliabilitet och generalisering på grund av att dessa 

begrepp har sitt ursprung i en förtryckande positivistisk föreställning och som i sin tur står i 

vägen för skapandet av en kvalitativ forskning. Kvalitativa forskare som har avfärdat dessa 

begrepp har istället introducerat andra koncept såsom tillförlitlighet, trovärdighet, 

konfirmerbarhet och pålitlighet.  

 

Validitet innebär giltighet och syftar på riktigheten och styrkan i ett yttrande. Det handlar om 

att undersöka det man verkligen vill undersöka (Kvale & Brinkmann 2017, s 296). Vi började 

med att läsa in oss på tidigare forskning inom ämnen som berör nedskärningar och 

kvarvarande personal. Detta för att försäkra oss om att vi fick en intervjuguide som täckte det 

vi var intresserade av att undersöka. Trots att vi upplevde att vi hade en bra intervjuguide 

upptäckte vi under bearbetning av intervjuerna att frågan om respondenten hade inflytande 

över arbetsuppgifterna var otydlig. Vi upplevde att de hade svårt att svara på denna fråga. Vi 

ställde även vid vissa tillfällen två följdfrågor i en, detta tror vi kan ha påverkat 

respondentens svar då det kan bli otydligt vad de skall svara på. Då vi båda är nybörjare är 

det ibland svårt att få tillräckligt med djup i intervjun. Vi upplever att vissa svar kunde ha 

utvecklats mer av respondenterna för att komma åt kärnan. Detta kunde vi ha kommit åt 

genom att ställa ännu bättre följdfrågor. Som vi tidigare nämnt genomförde vi en pilotintervju 

för att på så sätt stärka studiens validitet. Förutom detta har vi även varit noga med att 

undvika att ställa ledande frågor till våra respondenter samt att se till att intervjuerna 

genomfördes på en trygg men också avskild plats.  

 

Reliabilitet avser forskningsresultatens struktur och pålitlighet (Kvale & Brinkmann 2017, s 

295). För att vi skulle vara säkra att inte missa något intressant och av vikt under 

intervjutillfällena valde vi att båda närvara vid de intervjuer det var möjligt. Innan 

intervjutillfället bestämde vi vem som skulle ställa frågor och vem som skulle observera. 

Personen som observerade fungerade även som ett stöd och kunde ställa vissa följdfrågor. 

Patel och Davidson (2012, s 104) menar att detta kallas för interbedömarreliabilitet och är ett 
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sätt att kontrollera reliabiliteten. Detta innebär att intervjuaren har med ytterligare en person 

under intervjun som parallellt registrerar intervjusvaren tillsammans med den som intervjuar.  

 

Det fanns dock en del omständigheter under några av intervjuerna som kan ha påverkat 

studiens resultat. Som vi tidigare nämnt genomförde vi en intervju via skype. Vid ett tillfälle 

hade vi svårt att höra vad respondenten sa på grund av andras närvaro i bakgrunden, detta kan 

ha gjort att vi missade något respondenten sa. Att ha andra människor i bakgrunden kan ha 

påverkat respondentens svar och att respondenten kan ha blivit begränsad av detta. Vid ett 

annat intervjutillfälle fanns respondentens barn närvarande. Detta var inget vi var medvetna 

om innan intervjun. Vid några tillfällen blev respondenten störd av barnets närvaro, vilket vi 

upplever var något stressande för intervjudeltagaren. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten i 

svaren. Vissa svar blev något korta och var svåra att få djup i på grund av detta.  

 

En ytterligare omständighet som kan ha påverkat studiens resultat är respondenternas ålder. 

Respondenterna är mellan 20 och 36 år och detta innebär att de alla är relativt unga. Hur man 

ser på arbetslivet och hur livssituationen för en ung respektive äldre person kan skilja sig åt. 

En ung person som drabbas av nedskärning kanske inte påverkas på samma sätt som en äldre 

skulle göra. Vi hade önskat att deltagarna bestod av individer i mer varierad ålder och vi tror 

att snöbollsurvalet kan ha bidragit till att respondenternas ålder blev så pass homogent, även 

om det inte var ett medvetet val från vår sida.  

 

3.11 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2011, s 6) finns det fyra etiska riktlinjer som forskare bör förhålla sig 

till. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa riktlinjer är framtagna av Vetenskapsrådet och är ämnade för att lotsa 

forskaren vid planering av studien. 

 

I vår studie bedömde vi att det var av stor vikt att följa dessa fyra krav, och för att på bästa 

sätt informera våra respondenter om studien samt syftet med denna valde vi att delge 

informationen genom både missivbrev och muntligt vid intervjutillfället. Vi informerade våra 

respondenter om att deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan om 

något inte kändes bra. Vidare delgav vi samtyckeskravet som enligt Vetenskapsrådet (2011, s 

9) innebär att samtycke att delta i studien krävs från respondenten samt att intervjun sker på 

respondenternas villkor utan att det blir negativa följder av detta. Vi informerade också om 

konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om respondenterna skall vara konfidentiella 

och att personuppgifter skall förvaras på ett säkert sätt så inte obehöriga kan ta del av dessa. 

Konfidentialitetskravet innefattar även tystnadsplikt och läsaren skall heller inte kunna ta 

reda på vilka respondenterna är. Datan som samlas in i form av personuppgifter och inspelat 

material skall förstöras när studien är färdigställd (Vetenskapsrådet 2011, s 12). Till sist 

delgav vi information om nyttjandekravet som innebär att uppgifter som samlas in vid studien 
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endast får användas till studien och inte till icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet 2011, s 14).  
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4. Analys och resultat 

I denna del av studien börjar vi med att besvara vår första frågeställning; Kan man urskilja 

centrala emotioner vid nedskärning och vilka i så fall är dessa? Vi kommer att analysera de 

centrala emotioner som varit mest framträdande i vår studie var för sig. Vidare kommer 

respondenterna delas in i Mishra och Spreitzers typologi för att tydliggöra de olika 

reaktionerna respondenterna upplevde vid nedskärning. Analysarbetet fortsätter sedan med att 

besvara vår andra frågeställning; Har arbetsgruppen betydelse i en nedskärningsprocess och i 

så fall hur? Här analyseras frågeställningen med hjälp av bland annat Lysgaards teori om 

arbetarkollektivet och buffertkulturer. Vidare besvarar vi vår tredje frågeställning: Hur 

upplever den kvarvarande personalen att kommunikationen varit mellan ledning och 

anställda? Vi väljer att förena resultat och analys för att göra det enkelt för våra läsare att 

förstå våra resonemang. 

 

4.1 Kan man urskilja centrala emotioner vid nedskärning och vilka i så fall 

är dessa?  

För analys och resultat av emotioner vid nedskärning har vi valt att använda oss av Poders 

(2005), Noers (1993), Appelbaum, et al. (1997) och Ciancios (2008) resonemang om 

emotioner samt Mishra och Spreitzers (1998) typologi. Det finns en hel del emotioner som 

kan uppstå vid nedskärningar, till exempel skuld, oro, irritation och sorg men också känslor 

av lättnad, glädje, förståelse och tacksamhet och några av dessa emotioner visar sig vara mer 

centrala än andra i vår studie. De upplevda emotionerna kan dock ha påverkats av 

respondenternas ålder då de alla är i en ålder mellan 20–36 år. Kanske hade vi fått andra 

centrala emotioner om respondenternas ålder varit mer varierande än det i detta fall är. Vi ser 

även att organisationens storlek har betydelse på hur emotioner upplevs. De respondenter 

som arbetar i en stor organisation tycks ha mindre förståelse för nedskärningar samt 

organisationens påverkan överlag och tänker mer på individnivå. Respondenter som arbetar i 

en mindre organisation har istället en större förståelse för nedskärningar och ser en helhet 

med nedskärningen och dess påverkan. I en mindre organisation finns en större förståelse 

även för ledningen och de beslut som fattas. Vidare kommer vi genomföra en djupare analys 

kring organisationens storlek.  

 

4.1.1 Centrala emotioner  

Det finns många emotioner som kan uppstå vid en nedskärning hos personal som blir kvar i 

en organisation, som till exempel ilska, rädsla, misstro och skuld. Noer (1993), Ciancio 

(2000), Poder (2005), Appelbaum, et al. (1997) samt Mishra och Spreitzer (1998) skriver om 

dessa emotioner och de emotioner som framträder och är mest centrala hos våra respondenter 

är skuld, oro och lättnad. Vi kommer att analysera dessa emotioner var för sig och börjar med 

emotionen skuld som enligt Noer (1993) och Appelbaum, et al. (1997) är en av de emotioner 

som drabbar kvarvarande personal vid en nedskärning.  
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Utifrån svar från våra respondenter uppstår starka emotioner hos de som får besked om att de 

skall lämna organisationen. Alex beskriver hur flera som får gå reagerar starkt genom att 

öppet visa ilska och sorg. “Många springer ut gråtandes och sjukskriver sig efter ett besked 

om uppsägning.” Poder (2005) menar att sorg är en stark emotion och att denna emotion är 

svår att visa då den förknippas med förlorad självkontroll. Sandelands och Boudens (2000) 

menar att vi använder oss av olika rum då vi visar olika emotioner och Planalp (1999) menar 

att vissa emotioner är mindre accepterade att visa offentligt i den västerländska kulturen. Vi 

tror att dessa upplevda emotioner hos de som fick lämna organisationen kan vara en 

bidragande orsak till att våra respondenter visar tecken på skuld. Vi tycker att emotionerna 

som den uppsagda personalen upplever är intressant och relevant men vårt fokus i denna 

studie är emotionerna hos den kvarvarande personalen.   

 

4.1.2 Emotionen skuld 

Vi börjar med att analysera emotionen skuld som vi ser är en av de centrala emotionerna hos 

kvarvarande personal i samband med nedskärning. Vi kommer att göra en jämförelse 

gällande denna emotion mellan en liten respektive stor organisation. Vi vill dock påpeka att 

denna jämförelse inte går att generalisera då vi inte har tillräckligt med respondenter för 

detta.  

 

 

 

Figur 3 Emotionen skuld 

 

Att vara kvar i en organisation efter nedskärning ger känslor av skuld. Både Noer (1993) och 

Appelbaum, et al. (1997, s 282) menar att skuldkänslor som uppstår hos den kvarvarande 

personalen handlar om att det blir en orättvisa och att de jämför sig med de som får lämna 

organisationen. I våra respondenters fall handlar denna jämförelse mycket om kunskapen som 

de som fick lämna faktiskt hade. De som var kvar hade rätt utbildning men kände själva att 

det fanns andra som varit i organisationen under mycket längre tid och hade stora kunskaper 

som de tyckte att ledningen inte tog hänsyn till. En av våra respondenter – Robin – menar att 

företaget gått miste om stora kunskaper då de sagt upp anställda som arbetat under lång tid 

och suttit på stor kunskap då fokus enligt hen till största del varit på utbildning. Detta 

medförde också känslor av skuld hos Robin. 

 

Det skapar mycket stress hos folk och hos mig också. Att man känner att ja… Att de 

[företaget] inte värdesätter kunskap… Det är mer, jag vet inte vad det är de värdesätter men 

ingenting, folk sägs upp och de som sitter på stor kunskap får gå. 

- Robin 

 

       Skuld 

 

       Oro 

 

                  
 
Lättnad 
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Robin upplever skuld då hen insåg att mycket av kunskapen försvann inom företaget när 

personalstyrkan minskade. Robin beskriver även en slags förvirring om vad det är som 

företaget egentligen värdesätter. Oavsett hur länge de har arbetat i organisationen eller hur 

stor kunskap de har är de ändå inte trygga i att de får vara kvar.  

 

En annan respondent, Kim, uttrycker att hen mådde dåligt av att se andra lämna 

organisationen och att själv ha blivit kvar. Det som stärkte känslan av skuld hos respondenten 

var vetskapen om att de personer som lämnade också blev drabbade i det privata livet. 

 

Det var ju skittufft, jag mådde dåligt att jag kom så lätt undan. Jag mådde skitdåligt att jag... 

[…] Jag ska inte vara den som är den, jag har kämpat skithårt för att vara där jag är idag och 

så… men jag mådde jävligt dåligt av att veta att det är familjer som kommer att drabbas. 

- Kim 

 

Kim beskriver att hen vid denna tid befann sig i en livssituation då hen inte behövde ta 

hänsyn till någon annan än sig själv. Detta stärkte känslan av skuld då andra som blev 

varslade befann sig i det hen ansåg vara en mycket svårare livssituation med familj, belånade 

hus samt att de var låsta till den staden de bodde och arbetade i. Kim hade dessutom en 

högskoleutbildning som var en av de avgörande orsakerna till att hen blev kvar i 

organisationen. Trots detta upplevde hen orättvisa gentemot kollegor som hade arbetat i 

organisationen en mycket längre tid jämfört med hen, men vilka saknade den utbildning som 

krävdes. Alex beskriver på liknande sätt skuld gentemot sina arbetskamrater och menade 

också att livssituationen påverkar de känslor som uppstår inför en nedskärning. Alex tar upp 

att det var extra jobbigt när en kollega med familj blev drabbad av nedskärningen. Hen menar 

också att det gäller att försöka övertyga sig själv om att det var rätt beslut som togs från 

ledningens håll. 

 

Om en kollega får gå hem som man vet har en sambo som är sjukskriven, de har två barn, 

man vet att han kommer att gå hem till ett helvete... Alltså det är inte kul, och så vet man själv 

att men jag blir kvar och då blir det att man känner att samtidigt som man är glad för sin egen 

del så känner man… man tycker synd om nån annan [...] Man försöker liksom att övertyga sig 

själv om att det är rätt ändå, även fast man vet hur det drabbar. 

- Alex 

 

Alex beskriver att det var jobbigt att andra fick lämna och skulden över att hen fick vara kvar 

gjorde att Alex försökte övertyga sig själv om att det ändå var rätt beslut som tagits. Detta 

trots att förståelse finns att även om hen skulle avstå sin egen plats i organisationen innebär 

det inte att någon drabbad arbetskamrat skulle bli skonad och få vara kvar. Alex förstår att det 

inte gick att påverka beslutet då det är ledning och fackförbund som beslutar vilka som får gå 

eller vara kvar. “Det här är ju en förhandling mellan fack och företag, att det är dom som har 

bestämt vilka som ska gå hem.” Dessutom har Alex en utbildning och erfarenhet vilket var 

attraktivt för arbetsgivaren då själva syftet med nedskärningen var att gallra och effektivisera 

personalstyrkan, vilket enligt Cascio (1993, s 96) är en vanlig anledning till nedskärningar. 
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En av respondenterna som arbetar som lärling i en liten organisation fick vara kvar då 

nedskärningar gjordes och andra som hade arbetat under mycket längre tid än hen fick sluta. 

Detta gjorde att Charlie upplevde att det var jobbigt och det fanns tendenser till skuldkänslor i 

och med att hen förstod att hen som lärling tog någon annans plats. 

 

Man märkte att en del tyckte att det var lite dumt att vi lärlingar fick vara kvar, att vi hade 

förtur. Ibland var det lite dåliga ”vibes” från några, att det var såhär "Varför ska ni vara kvar 

här liksom, ni har inte varit här länge" det var lite såna ”vibes”, annars så var det liksom 

tråkigt... [paus] Det var jobbigt att se dem [de som fick gå] faktiskt. 

- Charlie 

 

Charlie berättar att när man arbetar som lärling i denna organisation krävs det att fler än sju 

andra personer måste sägas upp innan en lärling får gå. Detta gjorde att Charlie upplevde att 

det var tråkigt att ställas inför en sådan situation då hen faktiskt inte kunde påverka läget. Att 

det dessutom var några som visade missnöje gentemot hen förstärkte dessa känslor av obehag 

och skuld. Ciancio (2000, s 44) menar att det är vanligt att den kvarvarande personalen 

upplever orättvisa. I detta fall tolkar vi att Charlies upplevelser av skuld förstärks då en del 

arbetskamrater gav negativa vibbar då hen var en av dem som blev kvar trots att hen var 

lärling. Vi tolkar även att det fanns känslor av orättvisa bland de anställda då de utsatte 

Charlie för dessa ”vibbar” som hen själv uttryckte det. Denna orättvisa kan bero på att den 

kvarvarande personalen inte var helt eniga om att det var rätt personer som fick lämna.  

 

4.1.3 Liten respektive stor organisation gällande skuld 

 

 

Tabell 2 

 

                             Organisationens storlek 

 

 

Aspekter 

av skuld 

 Liten organisation Stor organisation 

Grad av skuld Relativt liten skuld Stor skuld 

Relationer Nära relationer Inte allt för nära relationer 

 

Utifrån denna studie ser vi att det finns tendenser av skuld i både en liten och stor 

organisation, dock uttrycker sig skulden på olika sätt och av olika skäl. I en liten organisation 

tycks det finnas en medvetenhet om varför nedskärningar görs och en tydlighet i vad som 

gäller vid en nedskärning. Både de som är kvar och de som får gå är väl insatta i hur 

organisationen ser ut och dess ekonomiska tillstånd. Detta gör att skulden för de som blir kvar 

inte blir så stor, det finns en förståelse över situationen från alla medarbetare. I en stor 

organisation finns inte denna närhet till alla i organisationen. Avståndet mellan individerna är 

mycket större avdelningarna emellan. Här ser vi att individerna jämför sig med varandra och 
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skulden tycks vara större då nedskärningarna drabbar medarbetare som befunnit sig i 

organisationen en mycket längre tid jämförelsevis med de som får vara kvar. Den formella 

utbildningen tycks värdesättas mycket högre än den reella kompetensen. Detta kan skapa 

skuld hos de som anser sig sakna den reella kompetensen men har den formella utbildningen.  

 

4.1.4 Emotionen oro 

Här nedan analyserar vi emotionen oro som även den visade sig vara en central emotion hos 

kvarvarande personal. Vi kommer även här göra en jämförelse mellan denna emotion i en 

liten respektive stor organisation.  

 

 

 

Figur 4 Emotionen oro 

 

Vi ser att det finns ett mönster hos våra respondenter som menar att just livssituationen 

påverkar styrkan av emotioner. De respondenter som vid nedskärningen inte har egen familj 

att ta hänsyn till eller andra ekonomiska påfrestningar såsom huslån eller liknande tycks lida 

mer när andra i dessa situationer blir drabbade vid nedskärning. Både Alex och Kim har varit 

med om flera nedskärningar och de uttrycker en annan oro över att behöva genomgå en 

nedskärning idag då deras livssituation ser annorlunda ut nu. Alex citat här nedan visar att vid 

tidigare nedskärningar befann sig hen i en annan livssituation jämfört med idag. Då hade hen 

inte någon annan än sig själv att ta hänsyn till och den ekonomiska påfrestningen var heller 

inte lika stor som idag. Möjligheten att flytta på sig när hen inte behövde ta hänsyn till andra 

ingav också en viss trygghet. 

 

Jag var i en annan situation då, jag bodde i lägenhet och hade inga barn [...] Nu är det en lite 

omvänd situation. Jag har varit här rätt så länge, jag har haft ett antal roller. Jag är orolig för 

nu har jag de här sakerna som jag inte hade då... Jag har ett hus, jag har en sambo med barn 

och det är lite mer än sig själv att ta hänsyn till... 

- Alex 

 

Vi ser att det finns en oro hos kvarvarande personal som tycks grunda sig i en otrygghet och 

osäkerhet. Enligt Mishra och Spreitzer (1998, s 569) kan kvarvarande personal reagera på 

olika sätt vid en nedskärning. När individer upplever oro kan de tro att de skall fara illa av en 

nedskärning. De är oroliga för att de skall bli drabbade nästa gång nedskärningar görs. Vår 

respondent Kim uttrycker att hen var mer orolig att drabbas av en nedskärning idag än vad 

hen tidigare känt. Även Kim menar att hens utbildning varit en trygghet att luta sig emot men 

då organisationen under den senaste tiden gjort flera nedskärningar känner hen sig inte lika 

säker på att utbildningen räcker till. 

 

 

       Skuld 

 

       Oro 
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Jag har jävligt mycket att förlora nu [...] Det är inte situationen man vill bli satt i. Så jag tror 

att på grund av min livssituation just i den stunden så blev jag inte lika berörd som jag skulle 

ha blivit om det hade hänt idag. 

- Kim 

 

I samband med intervju med Kim föreställer sig hen hur det skulle vara att bli drabbad av en 

nedskärning och tvingas byta arbete och eventuellt gå ned i lön. Det tycks finnas en oro för 

framtiden och de planer som hen har. De investeringar som hen i framtiden vill göra kräver 

en säkerhet och trygghet som ett arbete innebär men såsom organisationens utveckling har 

varit under den senaste tiden gör att det är svårt för Kim att inte känna oro. Kowske, et al. 

(2009, s 49) menar att personal som är kvar i organisationen efter nedskärning känner sig 

sårade då de ifrågasätter sin egen säkerhet inom organisationen. Deras osäkerhet kan leda till 

misstro mot organisationen, speciellt vid de tillfällen nedskärningar inte anses vara 

nödvändiga. De respondenter som upplevde mest oro ansåg inte att alla nedskärningar hade 

varit nödvändiga. I vissa fall anser de att ledningen av rent principiella skäl höll fast vid ett 

beslut som de anställda ansåg var fel.  

 

När kvarvarande personal blir drabbade av emotioner som exempel oro och stress leder det 

enligt Ciancio (2000, s 44) till att personalen blir försvagade och får minskad kreativitet och 

lägre produktivitet. Personalen är inte längre villiga att göra det lilla extra för organisationen 

då de kan känna sig sviken av den. Ciancio (2000, s 45) menar att ledningen vill att 

personalen skall prestera på samma sätt som de tidigare gjort men att personalen inte är 

villiga till detta utan i sin tur kräver rättvisa av organisationen. Sam förklarar att hen inte ville 

anstränga sig för organisationen och tappade motivationen i samband med nedskärningen. 

Sam hävdar att om hen skall anstränga sig för organisationen vill hen i sin tur ha säkerhet och 

trygghet i gengäld.  

 

Det får ta den tid det tar. Jag skiter lite i vad företaget säger om att saker ska vara färdigt om 

en timme. Tar det två timmar så gör det det, det är liksom ge och ta känner jag. När man ska 

slita och kämpa för ett företag då vill jag ändå... då ska jag inte gå runt och vara orolig. 

- Sam 

 

Utifrån svaret vi fick från Sam kan vi se att oron begränsar hens effektivitet och det finns en 

underliggande irritation och ilska över situationen som hen befann sig i. Sam säger: ”När 

motivationen inte ligger på topp, då blir det ju heller inte så engagerat arbete. Det kan inte 

vara mer lönsamt under en varselperiod jämfört med en vanlig period känner jag.” Vi ser att 

det krav som Sam ställer är organisatorisk rättvisa i form av en trygghet i arbetet. Hen skall 

inte känna att hen anstränger sig i onödan för organisationen och dess framgång. Vi ser även 

att ansträngningen skall löna sig för Sam också, inte bara för organisationen.  

 

Vi kan även se att det finns en annan slags oro som grundar sig i att de anställda själva förstår 

att de uppdrag de har inte räcker till alla anställda och att de inser att en nedskärning kommer 

behöva göras. Charlie beskriver att hen som ny i organisationen själv var medveten om att det 
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fanns för många anställda på de olika uppdragen de hade. Hen ansåg att det skulle krävas nya 

uppdrag för att en nedskärning inte skulle behöva ske. 

 

Jag var ganska ny in och var i bottenskiktet, klart man var orolig. När man hörde att nu, eller 

att man började märka också att just nu var det väldigt mycket folk på alla arbetsplatser vi 

hade. Man märkte att det inte kom så mycket nytt jobb och det kom inte så mycket 

storbyggen som sväljer undan mycket folk. 

- Charlie 

 

Att vara sist in i en organisation tycks tas för givet att man är den person som blir drabbad vid 

en nedskärning. Detta kan också vara en orsak till att motivationen och effektiviteten hämmas 

hos de anställda. När en individ tror att den är nästa person som skall lämna organisationen 

och att hoppet om att vara kvar inte längre finns, ser vi att motivationen försvinner hos 

individen. Vi ser också att denna oro hos de anställda ledde till stora spekulationer. Det tycks 

finnas funderingar på om ledningen verkligen gjorde tillräckligt mycket för att organisationen 

skulle överleva en tuff period. Charlie säger: “Man börjar spekulera om varför inte vi fick de 

olika jobben, och då börjar man spekulera om vi inte har så bra säljare, eller att vi satsar på 

fel saker.” De anställda ansåg att ledningen borde ha förutsett hur marknaden såg ut och 

agerat i tid så de inte skulle behöva drabbas av nedskärningar.  

 

4.1.5 Liten respektive stor organisation gällande oro 

 

Tabell 3 

 

                   Organisationens storlek 

 

 

 

 

Aspekter 

av oro 

 Liten organisation Stor organisation 

Grad av oro Relativt stor oro Relativt stor oro 

Insyn 

arbetsmarknad 

Stor insyn i 

arbetsmarknad och 

konkurrens 

Mindre insyn i arbetsmarknad och 

konkurrens 

 

Acceptans Mer acceptans 

 

Mindre acceptans 

 

Vi kan se att oron utifrån denna studie skiljer sig mellan individer beroende på om de arbetar 

i en liten eller stor organisation. I den lilla organisationen verkar oron vara mer centrerad 

kring företagets brist på arbetsuppgifter och den ekonomiska påfrestningen. Det finns en 

insyn i arbetssituationen hos de anställda och redan innan ett varsel läggs har de anställda 

spekulerat i utvecklingen av organisationen. Individer i en liten organisation verkar vara mer 

måna om att organisationen skall klara av den konkurrens som finns. De är medvetna om att 

det är en liten organisation och andra företag finns i närheten som är inom samma bransch, 
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och att konkurrensen om jobben är stor. Utifrån våra respondenters svar tolkar vi det som att 

små organisationen drabbas av det Budros (2002, s 336) kallar för ofrivilliga nedskärningar 

och handlar om ekonomiska påfrestningar i organisationen. De anställda får en större 

förståelse och acceptans för att en nedskärning behöver göras. I den stora organisationen 

verkar oron vara mer fokuserad på en själv och handla om överlevnaden, både gällande 

arbetet och den ekonomiska biten. Det finns också en oro då de anställda inte alltid förstod 

anledningen till nedskärningen och ansåg att besluten fattades innan andra alternativ sågs 

över. Detta ledde till att de anställda kände sig osäkra samt otrygga och visste inte när nästa 

nedskärning skulle ske. En del nedskärningar som gjordes i den stora organisationen fattades 

på ett centralt kontor långt bort, vilka enligt våra respondenter inte var insatta i verksamheten. 

Där nedskärningar gjordes gick verksamheten med vinst och när ett beslut om nedskärning i 

sådana fall görs skapas det osäkerhet hos kvarvarande personal och ingen känner sig säker i 

framtiden. Den makt som ledningen sitter på menar Poder (2004, s 159) skapar starka 

emotioner hos de anställda som reflekterar över huruvida de behandlas rättvist eller inte av 

ledningen. I de fall nedskärningar inte känns befogad av de anställda tolkar vi det som att 

organisationen gör det som Budros (2002, s 308f) kallar för frivillig nedskärning. Detta 

innebär att organisationen inte har någon ekonomisk påfrestning utan genomför en förändring 

som en förebyggande åtgärd. Vi ser tendenser till att frivilliga nedskärningar genomförs i den 

stora organisationen, speciellt i de fall besluten fattas i en högre hierarkisk nivå på annan ort 

och acceptansen och förståelsen för dessa nedskärningar från de anställda är liten.   

 

4.1.6 Emotionen lättnad 

Den sista centrala emotionen vi ser hos våra respondenter är lättnad. Denna känsla skiljer sig 

inte nämnvärt mellan våra respondenter och organisationer. Däremot finns det skillnad i hur 

de vågar visa och uttrycka denna emotion i liten respektive stor organisation.  

 

 
 

Figur 5 Emotionen lättnad 

 

I Mishra och Spreitzers (1998) typologi beskriver de olika reaktioner på emotioner som 

kvarvarande personal kan drabbas av vid en nedskärning. Lättnad är en reaktion som är 

vanlig hos kvarvarande personal och som också stämmer överens med de respondenter som 

ingår i vår studie. Sam beskriver i citatet här nedan hur den första känslan av oro övergick till 

en lättnad då hen fick reda på att hen skulle vara kvar i organisationen och att Sam inte 

behövde oroa sig för ekonomin. Sam uttryckte “Det var ju oroligt under hela 

varslingsperioden, men så fort det blev färdigt så kom en våg av lättnad. Det är ju klart att 

man blir lättad när man får vara kvar, då vet man ju att pengarna kommer in.” Det finns ett 

mönster bland våra respondenter som tyder på att känslorna övergick från oro till lättnad när 

beskedet att de klarat sig kom. Utifrån vår studie framkom det även att känslan av lättnad 

kopplas ihop med den ekonomiska säkerheten som ett arbete innebär vilket även kan stärka 

       Skuld 

 

       Oro 

 

                  
 
Lättnad 
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känslan av trygghet. Trots att respondenterna kände lättnad skilde det sig huruvida de kunde 

uttrycka och visa denna känsla. Respondenten Kim uttrycker att det var svårt att visa de 

känslor som hen egentligen upplevde när hen fick reda på att hen skulle vara kvar. På frågan 

om hen kunde visa sina känslor efter ledningens besked svarade Kim såhär:  

 

Nej nej nej, gud nej! Jag log inte, jag skrattade inte, jag gjorde ingenting för det var inte läge. 

Herregud, det var... “ja ja okej, bra, då vet jag, tack” och så gick jag därifrån och så var det 

bara stoneface. 

- Kim 

 

Vi ser ett mönster hos respondenterna som har svårt att visa de egentliga känslorna av respekt 

gentemot de kollegor som fick lämna organisationen. Precis som Kim uttrycker här ovan 

gäller det att vara så neutral som möjligt och inte visa att de är lättade över sin egna situation. 

Vi tolkar att det finns en viss rädsla att deras reaktion skall upplevas som provocerande av 

andra i organisationen, speciellt i de fall där respondenterna besitter en högre position än de 

som blir drabbade vid en nedskärning.  

 

4.1.7 Liten respektive stor organisation gällande lättnad 

 

Tabell 4 

                              Organisationens storlek 

 

 

 

Aspekter 

av 

lättnad 

 Liten organisation Stor organisation 

Upplevd lättnad Stor lättnad  

 

Stor lättnad 

Möjlighet att 

uttrycka lättnad 

Visar emotioner öppet  

 

Visar inte emotioner öppet 

 

 

 

Vi kan se att lättnad är en central emotion i både en stor och liten organisation. Det finns 

dock skillnad på hur de uttrycker denna emotion i organisationen. I den lilla organisationen är 

kommunikationen mer öppen mellan de som var kvar och de som skulle sluta. I studien 

framgår det att kvarvarande personal i en liten organisation inte är rädda för att visa de 

känslor som uppstår. Dock är de mer insatta och förberedda i vilka som eventuellt skulle bli 

drabbade av en nedskärning. Denna vetskap bidrar till den öppna kommunikationen de 

anställda emellan. Däremot tolkar vi det som att det inte läggs någon större energi på att älta 

emotionerna. De tar upp det, ventilerar och går sedan vidare. I den stora organisationen är de 

mer restriktiva med att visa lättnad och vi ser att det finns två skäl till att denna emotion inte 

kunde visas upp. Det var dels på grund av respekt till de drabbade, dels av att det finns en 

uppdelning mellan tjänstemän och kollektivarbetare. Detta bidrog till att de som var kvar fick 

vara försiktiga med vad de visade utåt. Vi ser att en nedskärning i sig bidrar till en negativ 
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stämning i organisationen, därför tolkar vi att det fanns en rädsla för att emotionerna skulle 

missuppfattas och vara ytterligare aspekter till negativ stämning. 

 

4.1.8 Mishra och Spreitzers typologi  

Enligt Mishra och Spreitzer (1998) finns det fyra olika kategorier som baseras på olika 

reaktioner kvarvarande personal kan uppleva vid nedskärning. Vi har här nedan delat in våra 

respondenter i den kategorin utifrån deras svar vi tolkar att de tillhör. Reaktionerna innehåller 

emotioner, som exempel oro, ilska och lojalitet. När det kommer till lojalitet finns det inom 

forskningen delade uppfattningar om huruvida den bör ses som en emotion eller inte. Connor 

(2007) är en av forskarna som anser att lojalitet absolut bör ses som en emotion.  

 

Mishra och Spreitzer menar att individer kan pendla mellan dessa kategorier beroende på var 

i förändringen de befinner sig. En del av respondenterna var enklare att placera in i modellen 

medan andra tydligt pendlade i två av dessa kategorier. Då respondenterna upplever att 

nedskärningarna inte var nödvändiga visade de mycket irritation och ilska samt var kritiska 

till de beslut som togs av ledningen. 

 

 

Figur 6 Respondenters reaktioner 

 

 

I kategorin “trofasta anhängare” har vi placerat in Marcel, Charlie och Mika. De respondenter 

som befinner sig här är inte deltagande i förändringsprocessen. De tror sig inte finna 

lösningar på problemen som kan uppstå i en organisation utan låter istället ledningen ta 
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ansvaret och sköta arbetet med förändringen. Dock är de lojala och villiga att lyda order och 

det som förväntas av dem. Enligt Mishra och Spreitzer känner inte dessa individer sig hotade 

eller oroliga av en nedskärning då de anser att om de visar lojalitet mot ledningen kommer de 

i sin tur visa skonsamhet mot dem. Vi anser dock inte att detta stämmer in i våra 

respondenters fall då alla visade tecken på oro i samband med nedskärningen. Däremot är de 

lojala och är villiga att lyda order samt visar förståelse för nedskärningen. Marcels citat visar 

att hen hade en förståelse kring varför nedskärningen var nödvändig: “Det var ju brist på 

jobb, det fanns ingenting att göra. Ordrar kom inte in och då kan man inte ta med tio personer 

för mycket.” Vi anser att de individer som befinner sig här är pendlar minst i reaktionerna 

som enligt typologin kan uppstå. Marcel och Charlie som befinner sig i denna del av 

typologin arbetar i en liten organisation. Detta tror vi kan vara en orsak till att de hamnar här 

då relationen till ledning är nära och att de på så sätt får mer förståelse för behovet av en 

nedskärning. Mika däremot som hade studier som huvudsysselsättning behövde inte vara lika 

orolig vid en nedskärning och kände sig inte hotad av den. Mika fick tidigt veta att hen skulle 

vara kvar vid nedskärningen. Denna vetskap samt studiernas trygghet gjorde att Mika inte 

behövde engagera sig i nedskärningen utan endast kunde följa order och jobba på som 

vanligt. 

 

“Aktiva försvarare” känner sig heller inte hotade av nedskärningen, de tar ofta själva initiativ 

för att vara med och lösa problem som kan uppstå samt att de är villiga att ta risker för att 

utveckla organisationen. De vill gärna samarbeta med ledningen för att förändringen skall bli 

så lyckad som möjligt. Alex är den enda av våra respondenter som hamnar i denna kategori. 

Hen uttryckte flertal gånger att det var spännande med en förändring inom organisationen. 

Hen försökte vara aktiv och bidra till att förändringen skulle bli så lyckad som möjligt. Dock 

beror det helt på vad för slags nedskärningar som gjorts och vad anledningen till dessa varit. 

De gånger hen inte ansett att nedskärningarna har varit nödvändiga hamnar hen under 

kategorin “De kritiska” då hen uttryckte irritation och även viss ilska för de beslut som 

ledningen i dessa fall tagit.  

 

Kim och Robin är de två respondenter som hamnar i kategorin “De kritiska”. Dessa uttryckte 

starka emotioner såsom irritation, ilska och hämnd. Mishra och Spreitzer menar att dessa 

emotioner kan leda till kontraproduktiva beteenden och Kim uttrycker denna irritation tydligt: 

“Om de [ledningen] vill spela hårt mot hårt så varsågoda.” Vi tolkar att Kims citat visar 

tydliga tecken på att hen är hämndlysten och om ledningen vill bråka så får de räkna att 

mötas av motstånd. Kim är inte statisk utan pendlar mellan “De kritiska” och “Trofasta 

anhängare”. I Kims fall kan vi se att pendlandet beror på vilken typ av nedskärning som görs 

då även hen varit med om flertal nedskärningar. I de fall då hen ansett att nedskärningar varit 

nödvändiga har hen varit lojal mot ledningen och inte motsatt sig besluten. Robin hamnar i 

denna kategori då hen tydligt visade irritation och missnöje gentemot ledningens beslut. Hen 

menar att ledningen inte tog vara på den kompetens som fanns i organisationen. Dock ser vi 

att Robin pendlar mellan “De kritiska” och “De sårade” då hen uttrycker stor oro och rädsla 
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på grund av att hen saknar den formella utbildningen som organisationen värdesätter högt vid 

en nedskärning.  

 

I kategorin “De sårade” placerar vi respondenten Sam. Här hamnar de som upplever stor oro 

och rädsla samt känner sig hotade av en nedskärning. Det är vanligt att individer känner 

hjälplöshet och tror att det är de själva som skall bli drabbade. Detta stämmer väl i det Sam 

uttrycker när hen säger: “Ja men det var rätt givet att det var jag som skulle åka dit…” Sams 

oro grundande sig i att hen var en av de som hade jobbat kortast tid i organisationen samt att 

hen hade minst erfarenhet. Sam visade inte några tecken på att tydligt pendla i sina emotioner 

utan visade störst tecken på oro och rädsla.  

 

Även fast flera av våra respondenter hamnar inom kategorin “Trofasta anhängare” anser vi att 

det ändå finns en del destruktiva känslor hos alla då de flesta uttrycker stor oro i en situation 

där personalstyrkan kommer att minska. Även Mishra och Spreitzer (1998) menar att 

människor pendlar mellan dessa kategorier och i vår studie är detta tydligt, speciellt i de fall 

då respondenterna varit med om flera olika typer av nedskärningar.  

  

4.2 Har arbetsgruppen betydelse i en nedskärningsprocess och i så fall hur? 

Härnäst kommer vi att analysera samt besvara vår andra frågeställning som lyder; Har 

arbetsgruppen betydelse i en nedskärningsprocess och i så fall hur? Vi kommer ta hjälp av 

Lysgaards (1981) teori om arbetarkollektivet samt Olsson och Lindgrens (2008) resonemang 

kring buffertkulturer för att analysera denna frågeställning. arbetarkollektivet uppstår enligt 

Lysgaard som en buffert mellan det teknisk-ekonomiska- och det mänskliga systemet. Dessa 

två system står på vardera sida, där det teknisk-ekonomiska systemet har fokus på 

organisationen och dess effektivitet och produktivitet, medan det mänskliga systemets fokus 

är på de mänskliga behoven. Arbetarkollektivet finns i mitten mellan dessa två system som en 

skyddande buffert för den anställde (Lysgaard 1981; Karlsson, et al. 2015). Vår studie visar 

att arbetarkollektivet har stor betydelse för våra respondenter och är till hjälp när 

organisationen drabbas av en nedskärning. Arbetarna tycks stärkas av varandra i en svår tid 

som ju en nedskärning innebär. Alex beskriver arbetsgruppens betydelse och hur 

nedskärningen för gruppen närmare varandra. Vi tolkar Alex svar som att gruppen inte bara 

stärks emotionellt utan att de också skapar en skyddande buffert mellan dem och ledningen.   

 

Man kan uppleva att folk kommer närmare varandra och ser företaget eller ledningsgruppen 

som den gemensamma fienden. Det kan vara sammanknytande men sen blir det jobbigt när 

några i den här gruppen inte ska vara kvar [...] Så på nåt sätt stärker det gruppen.  

- Alex 

 

Citatet belyser att det finns en uppdelning och ett “vi och dem” mellan arbetstagare och 

ledning. När nedskärningar av de anställda anses vara obefogade stärks banden mellan de 

anställda men också behovet av att ha någon att se som fiende. Vi tolkar att de anställda 

känner sig hotade av ledningen och att deras beslut om nedskärning bidrar till en splittring av 
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arbetsgruppen. Detta tror vi leder till att arbetsgruppens utser ledningen till en fiende. 

Kollektivet som skapas mellan de anställda är till hjälp då de i en sådan situation har behovet 

av att hantera krav som uppstår i de olika systemen. De anställda anser att ledningen inte 

tänker på deras bästa utan bara på organisationen. Det blir således ett tydligt tecken på att 

organisationen befinner sig i det teknisk-ekonomiska systemet medan arbetarna är i det 

mänskliga systemet där de mänskliga behoven och individers fulla potential sätts i fokus.  

 

Robin beskriver hur organisationen såg människor med stor kunskap som utbytbara och 

slarvade bort värdefull kunskap som individer hade. Robin ansåg att organisationen borde ha 

utnyttjat denna kunskap genom att överföra kunskapen vidare i organisationen, innan den 

försvann helt. “Mycket kunskap har slarvats bort. Det var ju aldrig så att de som försvann, att 

man hade tid att lära upp sig utan det kändes som att de [anställda] försvann och sen försvann 

kunskapen också.” Vi tolkar det som att organisationen är girig i sitt tänkande att 

effektivisera verksamheten men att det istället blir en motsatt effekt av detta då de i hopp om 

att hitta något bättre förlorar den kunskap de redan har. Citatet visar på att det finns en 

obönhörlighet i organisationen vilket innebär att individer känner sig otrygga i organisationen 

när de märker att de enkelt kan bytas ut, antingen genom att ersättas mot andra som till 

exempel har en högre formell utbildning eller mot effektiva maskiner. Denna otrygghet ökar 

behovet av att buffergrupper skapas så att de anställda får möjlighet att ventiler sina 

emotioner hos varandra. Olsson och Lindgren (2008) menar att buffertgrupper ger 

arbetskamrater möjlighet att vända sig till varandra när de har behov att prata av sig. 

 

Olsson (2008) menar att buffertgrupper kan utvecklas på olika sätt och detta skyddar dem 

mot girigheten hos organisationen. Olsson menar vidare att lyckade interaktionsritualer har 

stor betydelse dels för att sammanhållningen i gruppen skall stärkas, dels för att skydda sig 

mot de stora krav organisationen ställer på individerna. Vår studie visar att interaktionen 

arbetskamrater emellan har stor betydelse och umgänget arbetskamrater emellan kan se ut på 

många olika sätt. Att äta lunch tillsammans eller gå på After Work, ha årliga sommar- och 

vinterfester med mera, är några exempel på de olika umgängessätt som respondenterna 

nämner. Dessa menar de har stor betydelse för gruppen och sammanhållningen, speciellt 

under en nedskärningperiod då stämningen beskrivs som tung och jobbig. Charlie beskriver 

här nedan betydelsen av gruppens sammanhållning: 

 

Det kändes som att man kom lite närmare varandra liksom, på ett sånt sätt att man kunde prata 

med varandra lite mer intimt. Det blev lite djupare saker man pratade om, jag kom närmare en 

del av mina arbetskamrater på grund av det.  

- Charlie 

 

Citatet belyser hur dessa interaktionsritualer är viktiga för de anställda, dock är det inte bara 

de anställda som inser vikten av dessa interaktionsritualer. När organisationer anordnar årliga 

fester eller liknande skapas möjligheter att de anställda och organisationen binds ihop 
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tillsammans på ett positivt sätt vilket Olsson menar är en viktig och nödvändig del för 

organisationen.  

 

 

4.2.1 Liten respektive stor organisation gällande buffertkultur och arbetarkollektivet 

 

Tabell 5 

 

                        Organisationens storlek 

 

 

 

 

 

Buffertgrupp 

och 

arbetarkollektiv 

 Liten organisation Stor organisation 

Uppdelning ”Vi 

och dem” 

 

 

 

Ingen uppdelning mellan 

anställda och ledning 

 

Större ”vi och dem” 

tänkande mellan 

anställda och ledning, 

samt mellan de olika 

avdelningarna på 

arbetsplatsen 

 

Informell 

organisering på 

arbetsplatsen 

Liten informell 

organisering 

Större informell 

organisering 

 

 

Betydelsen av arbetskamraterna är lika stora i båda organisationerna, däremot då 

uppdelningen inte är så stor mellan ledning och anställda i den lilla organisationen så blir 

heller inte arbetarkollektivet så synligt där. I den stora organisationen är uppdelningen mellan 

teknisk-ekonomiska- och mänskliga systemet mycket större vilket gör att arbetarkollektivet 

blir mer framträdande och har en större betydelse för de anställda. Behovet av att skapa en 

buffert gentemot ledningen är mycket större i den stora organisationen. Det finns även ett 

mycket större “vi och dem” tänkande i den stora organisationen, detta gäller inte bara 

anställda och ledning emellan utan även avdelningar emellan. Särskilt i de fall då gamla 

arbetskamrater har klättrat hierarkiskt i organisationen. Glappet blir väldigt tydligt dessa 

individer emellan. Robin som tidigare hade arbetat i verkstaden och nu arbetade som 

tjänsteman beskriver stämningen mellan hen och gamla kollegor som mycket spänd: “Jag var 

storfräsare liksom som kom i civila kläder, oj oj oj…[skratt] Det var ju lite pinsamt att gå ut i 

verkstaden nästan för folk pekade och sa "nu kommer Robin här." Robin beskriver hur hen 

blir behandlad på ett helt annat sätt och det märks tydligt att hen inte längre ingår i 

arbetarkollektivet då de ser Robin som en av “de andra”. Robin tror att detta beror på att det 

är den äldre arbetargenerationen som sätter normen. Dock upplever hen att denna 

gränsdragning mellan kollektivarbetare och tjänstemän under senare tid håller på att suddas 

ut. “Det har väl alltid varit lite sådär tror jag, det var väl en arbetargeneration. Och det var 
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skillnad på arbetare och tjänstemän då, medan idag tycker jag väl att det har suddats ut 

litegrann.” Vi ser dock att det fortfarande finns ett mönster i detta tänk och att det finns en 

tydlig uppdelning mellan avdelningar i den stora organisationen. Denna uppdelning var dock 

knappt märkbar i den lilla organisationen. Där tycks det istället finnas en gemenskap bland 

alla anställda oavsett var de i organisationen arbetar. Marcel som arbetar i en liten 

organisation beskriver relationen mellan ledningen och de anställda som mycket god och här 

finns inga tecken på girighet hos arbetsgivaren som i den stora organisationen.  

 

Företaget är väldigt måna om oss känns det som för de tar verkligen hand om oss, ja som nu 

då, de stöttar ju mycket, mycket sommarfester, julfester, after work där vi hittar på grejer. 

Företaget bygger en väldigt bra gemenskap. 

- Marcel  

 

Den nära relationen bidrar till en ömsesidighet hos både ledning och de anställda. Det finns 

en förståelse från bådas håll när organisationen drabbas av en nedskärning och när de 

anställda känner sig uppskattade och att de får det stöd de behöver i en utsatt situation leder 

detta till att gränsen mellan ledning och anställda inte blir så stor. Ledningen visar 

uppskattning, inte bara i form av fester och after work utan även genom att erbjuda alla 

anställda möjlighet till kompetensutbildning, även de som skall lämna organisationen. Detta 

gör att känslan om att ledningen är måna om de anställda stärks ännu mer och är en av 

aspekterna till att det inte uppstår något “vi och dem” tänkande i organisationen.  

 

Kim som arbetar i en stor organisation beskriver det motsatta och menar att ledningen lsutade 

bry sig om dem och försökte inte göra något för att hålla ihop arbetsgruppen när de behövde 

det som mest. Hen berättar hur de tidigare hade olika tillställningar där de kunde mötas och 

umgås samt där de tillsammans kunde stärka relationerna i gruppen men att ledningen efter 

nedskärningen slutade anordna dessa tillställningar.  

 

Företaget har ju totalt skitit i oss. Vi fick ingen julklapp, ingen julfest, ingen sommarpresent, 

vi fick ingenting, ingenting! [...] Det gör så mycket med en fest och det gör så mycket med en 

present eller en liten gåva eller nåt sånt, för det gör att man känner att “åh, en uppskattning.” 

- Kim 

 

Till skillnad från den lilla organisationen där personalen kände att ledningen var måna om 

dem under nedskärningen kände Kim det motsatta, att ledningen inte brydde sig över huvud 

taget. Vi tolkar att detta kan vara en av aspekterna till att “vi och dem” tänkandet blir ännu 

starkare och att personalen söker sig till varandra samt att den gemensamma bilden av 

ledningen som fienden blir tydligare.   
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4.3 Hur upplever den kvarvarande personalen att kommunikationen varit 

mellan ledning och anställda? 

Här kommer vi att analysera vår tredje och sista frågeställning som lyder; Hur upplever den 

kvarvarande personalen att kommunikationen varit mellan ledning och anställda? Vi 

kommer analysera med hjälp av Gandolfi (2013), Yukl (2013) och Noer (1993). Gandolfi 

(2013) menar att en öppen och ärlig kommunikation är av stor vikt för att en nedskärning 

skall bli så lyckad som möjligt. Det är även viktigt att information ges i rätt tid och att den är 

tydlig så att personalen inte skall känna sig uteslutna. Yukl (2013) och Maertz, et al. (2010) 

menar att vissa positioner kan försvinna eller förändras i samband med en nedskärning. 

Arbetstagaren kan känna sig osäkra och att nedskärningen är orättvis om de inte är delaktiga i 

nedskärningsprocessen. Yukl påpekar att det är viktigt att arbeta aktivt i samband med 

nedskärningar för att undvika stress och andra psykiska åkommor hos personalen.  

 

Vikten av att tydlig information ges till personalen i tid bekräftas av Kims berättelse då 

många blir chockade av beslutet som tagits: 

 

Det var som en bomb som exploderade. Speciellt när de kallade till stormötet, vi bara "nu 

kommer det" och när de sa hur många …. “Är det ett skämt eller? Vad fan” var reaktionen. 

[...] Det betyder att nästan halva företaget får gå. 

- Kim 

 

Här är det tydligt att ledningen inte har förberett de anställda vad som komma skall. Kim 

berättar att det var 250 personer som blev drabbade vid denna nedskärning och att den 

otydliga kommunikationen ledde till att de anställda reagerade med chock som sedan 

övergick till oro och spekulationer. De hade till viss del insett att det var nåt på gång då 

verksamheten inte gick bra, men de hade inte fått någon information om detta från ledningens 

sida. Gandolfi (2013) menar att om ledning skall skapa förtroende gentemot personalen måste 

informationen komma ut på ett övertygande sätt. Med största sannolikhet kommer rykten att 

spridas om ledningen inte är tydlig gällande informationen kring nedskärningen. Genom att 

informera på ett övertygande sätt skapar det en bra förutsättning för att personalen fortsatt 

skall samarbeta på ett bra sätt och hålla igång engagemanget. Informationen i Kims fall kom 

via ett möte där alla anställda i företaget deltog. Ledningen delgav de anställda information 

om att företaget skulle dra ned med cirka 50 procent av personalstyrkan och främst 

kollektivarbetare. De gav ingen vidare information om nedskärningen vilket ledde till 

osäkerhet och otrygghet hos de anställda. På liknande sätt beskriver Alex upplevelsen av 

nedskärningsperioden. Hen beskriver hur bristen på information samt utlämnande av de 

anställda i processen leder till oro som man hade kunnat undvikit.  
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Vi fick en kallelse till ett stormöte och det är inget som vi regelmässigt har, då vet man att nu 

är det nåt stort på gång. Nu kommer det ett halvår av osäkerhet och folk som sjukskriver sig. 

Sen slutade det med att ganska många sökte nya jobb, många gick i pension och några tog ut 

sin pension tidigare. Det var nästan ingen som behövde gå hem… Då blir man såhär "Jaha?” 

och då gick vi där och var oroliga och funderade mycket i onödan. 

- Alex 

 

Vi tror att organisationen i fallet här ovan hade kunnat undvikit den oro och stress som 

personalen upplevde genom att dels analysera personalgruppen innan beslut om varsel 

fattades, dels genom att involvera personalen i processen. På så sätt hade ledningen kunnat 

fått fram om det fanns några i personalen som kunnat tänka sig ta ut förtidspension, vilka som 

hade intresse av att flytta på sig eller studerat vidare med mera. Alex berättar att det varslet 

som till en början var stort slutade med att knappt några behövde gå, och att den upplevda 

oron var helt onödig. Detta visar att en bättre kommunikation ledning och anställda emellan 

kunnat varit en del av problemlösningen. 

 

Mika beskriver att de inte heller fick någon förberedande information att nedskärning skulle 

göras, vilket chockade de anställda på organisationen. 

 

Information kom ju ganska snabbt inpå, det var ju liksom ingen som hade någon aning om att 

det skulle ske, och i och med att de anställde mig ganska nyligen så hade jag ingen tanke på 

att jobbet skulle försvinna om åtta eller nio månader. Så det kom ju som en överraskning, som 

en chock liksom.  

- Mika 

 

Genom citatet här ovan och andra respondenters svar tolkar vi det som att ledningen är vaga i 

informationen till de anställda samt att informationen alltid kommer oväntat och utan 

förvarning. I den stora organisationen tycks det vara vanligare att de anställda reagerar starkt 

och är oförberedda på det som sker. Detta gör att förståelsen och acceptansen för en 

nedskärning är betydligt mindre här än i den lilla organisationen. De tycks istället ha en större 

insyn i verksamheten och är mer beredda på att nedskärningar kan göras i de perioder som 

verksamheten drabbas av arbetsbrist.  

 

De flesta har ju varit i branschen så de vet att de inte säger upp oss med vilja. De [företaget] 

har inget val. Det är bara att man rättar sig efter det, man vet ju hur det funkar, det är inget 

agg mot företaget eller något sånt upplevde jag, inte ifrån någon, utan det är så det är.  

- Marcel 

 

Citatet visar en tydlig förståelse att organisationen drabbas av en ekonomisk påfrestning och 

tvingas göra en nedskärning. Denna nedskärning kan ses som ett strategiskt verktyg för att 

göra verksamheten mer lönsam (Gandolfi & Littler 2012, refererad i Gandolfi 2014). Den 

nära relationen som finns i den lilla organisationen mellan ledning och anställda gör att 

förståelsen för ledningens beslut blir större, även om det inte är en situation man önskar 
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befinna sig i. Även Charlie som arbetar i en liten organisation har stor förståelse för 

organisationen och känner medlidande för företaget. Hen uttrycker sig såhär:  

 

Det blev att man var orolig liksom... Och sen tycker man synd om företaget, man märker att 

de kämpar mycket med att få in jobben, och så får de inte in några jobb [...] Så man tyckte 

synd om dem liksom, så var det ju...  

- Charlie 

 

Vi tolkar Charlies svar som att det finns en förståelse för ledningen och företaget och att de 

också drabbas av nedskärningen. Hen påpekar att det var synd om företaget som trots många 

försök till att rädda situationen inte lyckades och behövde meddela ett tufft beslut om att 

några behövde lämna. Det kan förmodligen upplevas ovanligt att anställda tycker “synd” om 

organisationen i en sådan situation. Att Charlie har så stor sympati för organisationen och inte 

enbart tänker på sin säkerhet tror vi kan bero på dels hens unga ålder, dels organisationens 

placering i en liten ort där alla känner alla. Det kan vara svårt att skilja på emotionerna och 

hysa agg mot organisationen då alla drabbas.  

 

Utifrån våra respondenters svar som istället är verksamma i en stor organisation ser vi att 

irritation och frustration mot ledningen uppstår när informationen är bristfällig. Förståelsen 

för nedskärningen blir liten och avståndet mellan dem ökar.  

 

4.3.1 Liten respektive stor organisation gällande kommunikation 

 

Tabell 6 

 

Organisationens storlek 

 

 

 

Aspekter av 

kommunikation 

 Liten organisation Stor organisation 

Grad av 

kommunikation 

Tydlig kommunikation 

 

Otydlig kommunikation 

 

Information 

 

Stor information 

 

Liten information 

 

Arbetstagarnas 

förståelse för 

nedskärning 

Stor förståelse  Mindre förståelse 

 

Vid en jämförelse mellan en liten och stor organisation gällande kommunikation ser vi att det 

finns vissa skillnader, men även likheter. I den lilla organisationen tycks respondenterna 

uppleva att kommunikationen är tydlig mellan ledningen och dem. De anser att de får 

tillräckligt med information i samband med nedskärningen. Vi tror att då de får tillräckligt 

med information och är väl insatta i processen leder detta till en stor förståelse gällande 

besluten som tas. Att organisationen är liten och befinner sig på en liten ort kan leda till en 
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familjär kultur inom organisationen och att de flesta har en relativt nära relation. Detta kan 

också vara en bidragande orsak till stor förståelse. Trots denna förståelse och nära relation 

tycks information vara otillräcklig då vi ser att ryktesspridning och spekulationer kan 

förekomma även i den lilla organisationen. Noer (1993) skriver att de anställda har ett 

omättligt behov av information i ett sådant läge.  Detta betyder att informationen aldrig tycks 

vara tillräcklig i samband med nedskärning.  

 

I den stora organisationen tolkar vi utifrån vår studie att informationen är bristfällig och sker 

endast i ett gemensamt möte där alla anställda medverkar. Respondenterna beskriver att de 

inte får tillräckligt med information om varför nedskärningen görs och är vaga kring 

informationen om vilka som drabbas. Detta leder till mycket prat, spekulationer och misstro 

mot ledningen. Den bristfälliga informationen leder till att de anställda inte får förståelse för 

ledningens beslut.  
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5. Sammanfattande diskussion 

I denna del av studien kommer våra slutsatser att presenteras utifrån syfte och 

frågeställningar. Vidare kommer vi ta upp en diskussion kring studiens ämne och förslag på 

framtida forskning.  

 

5.1 Slutsatser 

Vi har i denna studie kommit fram till många resultat som har varit intressanta för att få en 

djupare förståelse för hur kvarvarande personal upplever nedskärning i både en större och 

mindre organisation. Slutsatserna kommer att presenteras utifrån respektive frågeställning 

som legat till grund för denna studie.  

 

5.1.1 Kan man urskilja centrala emotioner vid nedskärning och vilka i så fall är dessa? 

Vår studie visar att det är många emotioner som uppstår i samband med en nedskärning men 

att det är tre emotioner som är mest centrala. Dessa tre är skuld, oro och lättnad. Skulden 

uppstår på grund av att de som blir kvar får se andra gå samt att de jämför sig 

kunskapsmässigt med varandra. De som blir kvar börjar ifrågasätta om rätt val har gjorts och 

känner skuld då kompetent personal får lämna organisationen. Det uppstår också känslor av 

ifrågasättande hos sig själv om de verkligen förtjänar att vara kvar. Studien visar också att 

skulden är större då kvarvarande personal förlorar arbetskamrater som har en mer utsatt 

situation i det privata, till exempel familj, belånade hus och så vidare.  

 

Oro är nästa emotion som visade sig vara central hos våra respondenter. När information om 

nedskärning ges drabbas personalen av oroskänslor då de är rädda för deras säkerhet i 

organisationen. Vi ser även här ett samband mellan oro och livssituationen. När den 

kvarvarande personalen har familj och större ansvarstagande tycks oron också vara större. Vi 

ser också att insynen i organisationens utveckling påverkar oron hos personalen. När det finns 

en större insyn i verksamhetens ekonomi och konkurrens är personalen mer förberedda på när 

nedskärningar kommer och oron i dessa fall blir inte lika stor. I de fall nedskärningarna görs 

utan att personalen är införstådda och inte får veta anledningen till varför, visar sig oron vara 

större.  

 

Lättnad är den sista centrala emotionen som visar sig i vår studie. När den kvarvarande 

personalen får besked om att de blir kvar i organisationen upplever de stor lättnad. Dock ser 

vi skillnad i hur de anställda kan uttrycka denna känsla. De respondenter som är verksamma i 

en liten organisation visar öppet att de blir lättade när de får veta att de blir kvar, medan 

respondenter i en stor organisation är försiktiga med att visa denna emotion då de är rädda att 

emotionen skall missuppfattas, samt av respekt av de som får lämna organisationen. 
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5.1.2 Har arbetsgruppen betydelse i en nedskärningsprocess och i så fall hur? 

Studien visar att arbetsgruppen har en stor betydelse i samband med en nedskärning. I en 

nedskärningsprocess finns ett stort behov för de anställda att skapa sig buffertgrupper som 

skyddar dem mot jobbiga emotioner som uppstår. Behovet av att ha någon att prata med och 

som förstår situationen är stor och ett sätt att hantera emotionerna. Det finns en viss skillnad i 

uppdelning mellan ledning och anställda i den lilla och stora organisationen. Den lilla 

organisationen är mer sammankopplad och relationen är inte bara stark de anställda emellan 

utan även mellan anställda och ledning. I den stora organisationen finns det en större 

uppdelning, dels mellan de anställda, dels avdelningar emellan och dels mellan ledning och 

anställda. Känslan av “vi och dem” är mycket större här. 

 

5.1.3 Hur upplever den kvarvarande personalen att kommunikationen varit mellan 

ledning och anställda? 

Utifrån vår studie ser vi att kommunikationen mellan ledning och anställda är vag och 

informationen i vissa fall är bristfällig. Även här finns det en skillnad mellan en liten och stor 

organisation. I den lilla organisationen är kommunikationen betydligt tydligare och 

information ges till de anställda både muntligt och skriftligt. I den stora organisationen ges 

information endast muntligt och vid ett tillfälle. Vi ser också att ju tydligare informationen är 

desto större förståelse visar den kvarvarande personalen gentemot ledningens beslut. Trots 

detta ser vi att bristande information leder till spekulationer och ryktesspridning bland de 

anställda. 

 

5.2 Diskussion 

Att studera den kvarvarande personalens emotioner vid nedskärning har varit mycket 

intressant och lärorikt. Vi upplever att tidigare fokus främst har riktats på emotioner hos 

personalen som får gå i samband med en nedskärning samt hur själva nedskärningen påverkar 

verksamheten ur den ekonomiska aspekten. Vi tycker naturligtvis att detta är bra och viktigt, 

dock anser vi att den kvarvarande personalen inte bör glömmas bort då dessa är de individer 

som skall föra organisationen framåt och genom att detta lyfts upp leder det till att även 

effektiviteten i verksamheten behålls. Enligt forskning som har gjorts inom ämnet visar det 

att organisationer lägger alldeles för lite fokus på den kvarvarande personalen. Det tas för 

givet att de anställda skall fortsätta arbeta vidare som om inget hänt och känna tacksamhet 

över att de fått behålla sitt arbete. Detta är också något som tydligt visar sig i vår studie. 

Respondenterna i denna studie beskriver att ledningen inte ger dem den uppmärksamhet som 

krävs vid en nedskärning för att förhindra att emotioner av skuld och oro uppstår.  

 

Vi har i denna studie valt att inte fokusera på kön. Dock vore det intressant att göra en 

jämförande studie gällande emotioner i samband med nedskärning hos kvinnor respektive 

män. Då den allmänna föreställningen är att kvinnor är mer emotionella än män samt att de 

har lättare att visa upplevda emotioner. Vår uppfattning är dock att denna förlegade syn kan 
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vara på väg att förändras. Det hade varit intressant att göra en sådan studie för att se om det 

faktiskt finns skillnader kring detta mellan kvinnor och män.  

 

Vi tycker att en kvalitativ metod har varit mest lämplig i denna studie då vi är ute efter att 

förstå emotionerna som uppstår hos kvarvarande personalen, arbetsgruppens betydelse samt 

kommunikationen mellan ledning och anställda. Dock tror vi att respondenternas ålder kan ha 

påverkat studiens resultat. Vi önskar att vårt urval hade varit mer varierande gällande åldern 

då vi anser att den är för homogen. Vi tror att ålder kan ha en betydelse för de upplevda 

emotionerna då vi tror att människor i olika åldrar befinner sig i olika situationer som kan 

påverka ens upplevelser i olika grad vid nedskärning. Respondenternas ålder var inget 

medvetet val från vår sida utan kan ha påverkats av urvalet, som i detta fall var ett 

snöbollsurval. Efter bearbetning av det empiriska materialet framgick det tydligt att det fanns 

en skillnad mellan upplevda emotioner i en liten respektive stor organisation. Att genomföra 

en jämförande analys mellan dessa två var inget hade planerat i början av denna studie. Det är 

mycket intressant att dessa skillnader framstod såpass tydligt som de gjorde. Det var heller 

inget vi hade föreställt oss.    

 

Vi anser att emotioner hos kvarvarande personal vid en nedskärning bör belysas mer i 

organisationer för att förhindra både psykiska och fysiska åkommor hos personalen. I vår 

studie framkommer det i jämförelse mellan en liten och stor organisation hur viktigt det är att 

anställda får uppmärksamhet och att kommunikationen är tydlig. Ledningen har också ett 

stort ansvar gällande sammanhållningen i personalgruppen samt att skapa möjligheter för de 

anställda att umgås och för att på så sätt stärka gruppen i en jobbig situation. Vi föreslår att 

företag som står inför en nedskärning skapar stödgrupper som de anställda kan använda sig 

av när behovet för detta finns. Vi anser också att organisationen bör utveckla en noga 

bearbetad plan som innehåller tydliga riktlinjer på hur information skall ges ut till anställda, 

samt välja ut en specifik person vars huvuduppgift under processen är att informera de 

anställda och som alla kan vända sig till vid behov av information. Vi tror att om 

informationen kommer från en och samma person kan det till viss del hindra ryktesspridning 

och spekulationer bland de anställda.  

 

Utifrån våra respondenters svar framgår det att vissa individer reagerar starkt då de får höra 

att organisationen skall skära ner. En del individer blir så illa berörda och oroade, att de till 

och med blir handlingsförlamade. Tanken med en nedskärning i en organisation är att 

effektivisera verksamheten, men i de fall då den kvarvarande personalen glöms bort leder det 

istället till det motsatta, att personalen blir ineffektiva och gör organisatoriskt motstånd.  

 

En nedskärning påverkar och berör många organisationer och för att nerskärningen skall 

lyckas bör man se över alla nivåer i organisationen, allt från arbetstagare upp till högsta 

ledningen. Även de som tvingas ta ett beslut om nedskärning drabbas på ett negativt sätt 

emotionellt. Det framgår i denna studie att det skapas ett avstånd mellan ledning och 

anställda i samband med ett besked om varsel. De anställda i den stora organisationen anser 
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att ledningen drar sig undan och inte visar sig när frågor och funderingar uppstår. I den lilla 

organisationen finns istället en förståelse att ledningen inte heller mår bra av att behöva 

genomgå denna process.  

 

Inom detta område föreslår vi för vidare forskning att istället fokusera på hur ledningen 

agerar vid en nedskärning och vilka emotioner som uppstår hos dem, samt hur kraven från 

både verksamhetens utveckling och de anställdas krav påverkar deras välmående. Forskning 

ur ett ledningsperspektiv vid en nedskärning kan bidra till en större förståelse kring till hur 

ledning arbetar med kommunikation samt vad de vidtar för åtgärder för att förhindra 

ryktesspridning.  
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BILAGOR 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. Berätta lite kort om dig själv: Ålder, utbildning etc 

2. Kan du beskriva vad dina arbetsuppgifter består av? 

3. Hur länge har du jobbat på företaget? 

4. Hur ser du på framtiden? (Kommer du jobba kvar här?) 

(Ställs om personen jobbar kvar på företaget som gjort nedskärningar) 

 

Upplevda emotioner 

1. Beskriv gärna hur du kände när du fick reda på att nedskärningar skulle göras?  

(Var det stressigt/oroligt eller var allt som vanligt?, beskriv, på vilket sätt) 

2. Förändrades något på arbetet under eller efter varsel/nedskärningarna?  

(På vilket sätt? arbetsbelastning/trivsel) 

3. Vilka var dina första känslor när du fick reda på att nedskärning skulle göras?  

(Stress, oro, rädsla, ilska?) 

4. Förändrades dessa känslor under processen? 

5. Förändrades din vilja att gå till arbetet under denna tid?  

(På vilket sätt?) 

6. Hur kände du när du fick reda på att du skulle få behålla arbetet? (Kunde du visa 

dessa känslor?) 

7. Du som blev kvar på företaget, hur kändes det att några av dina kollegor fick gå? 

8. De som fick lämna, hur reagerade de? 

 

Kommunikation 

9. Hur kom informationen att nedskärning skulle göras?  

(När? Vad tänkte du då? Vad fick du för typ av information?) 

10. Känner du att du fått tillräckligt med information gällande nedskärningen? 

11. Hur har diskussionen sett ut gällande förändringen på arbetsplatsen mellan er 

arbetskamrater?  

(Utveckla, Hade du velat att det togs upp mer?) 

12. Har du fått reda på varför nedskärningar gjordes? 

13. Anser du att nedskärningen var nödvändig? 

14. Har du på något sätt varit delaktig i förändringsarbetet? (utveckla, har du fått gett 

synpunkter? Känt dig hörd?) 

 

Arbetarkollektivet 

1. Hur ser samarbetet ut mellan er arbetskamrater? 

2. Hur ser samarbetet ut mellan personer från olika yrken/avdelningar ut på företaget? 



  

55 

3. Hur mycket inflytande har ni över arbetsuppgifterna?  

(Är det alltid någon annan som bestämmer eller kan ni bestämma själva gällande 

arbetsuppgifterna?) 

4. Upplever du att det finns något “vi-dem” tänk gällande er gentemot ledningen/chefer?  

(Om ja: kan du utveckla, vad handlar det om isf?) 

 

Buffertkultur 

1. Vilken betydelse har arbetskamrater för dig?  

(Socialt i ditt arbete) 

2. Känner du att ni kollegor som var kvar på arbetsplatsen har stöd av varandra i 

nedskärningen?  

(Hur? På vilket sätt?)  

3. Hur umgås ni på arbetsplatsen? (Vad har ni för kontakter sinsemellan? Har ni tillgång 

till gemensamt fikarum/lunchrum? Hur ser dialogen ut mellan er kollegor i 

lunchrummet/fikarummet?) 

4. Upplever du att du kan uttrycka dina åsikter och vara ärlig bland dina arbetskamrater? 

 

Är det något som vi inte har berört som du skulle vilja tillägga? 
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Missivbrev 

Hej!  

  

Vi heter Lisa och Mirre och läser Arbetsvetenskap C på Karlstads Universitet. Vi håller just 

nu på att skriva vårt examensarbete som kommer handla om hur kvarvarande personal har 

upplevt nedskärningar.  

  

Vi kommer genomföra intervjuer som kommer ta ca 1 timme och är väldigt tacksamma att 

Du vill ställa upp på en intervju.   

  

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer som innebär att ditt 

deltagande är frivillig och om Du vill avbryta intervjun så är detta Ok. Både organisationen 

och Du som intervjuas kommer vara anonyma, vilket innebär att inga riktiga namn kommer 

att användas i uppsatsen. Vi kommer att spela in intervjuerna och dessa kommer att 

transkriberas men inte publiceras bortsett från enstaka citat som kommer att användas i 

uppsatsen. Det material som samlas in kommer enbart att användas i syftet för denna 

kandidatuppsats. Vi kommer att radera all material så fort vi är klara med vår uppsats. Dessa 

intervjuer behöver genomföras senast vecka 16. Vi anpassar oss efter Dig gällande tid och 

plats.  

  

Om du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss för mer 

information.  

      

Med vänliga hälsningar,  

Lisa Jernberg   L******@live.se  0768XXXXXX 

Myrvete Rama   m******@gmail.com  0706XXXXXX 

       

Handledare Jonas Axelsson j******@kau.se 
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