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Individen bakom beskedet 
En kvalitativ studie av chefens upplevelse i uppsägningsprocessen 
 
Maria Larsson och Malin Nilsson 
Högskolan i Halmstad 
Vårterminen 2009 
 

Sammanfattning 
Arbetsmarknaden i Sverige har, likt övriga världen, påverkats av den finanskris som inleddes 
under 2008. Detta har medfört att fler i ansvarspositioner ställs inför beslutet att säga upp 
medarbetare. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för uppsägarens upplevelser av 
att genomföra uppsägningar. Rapportens övergripande problemställning är hur upplever 
uppsägaren sin situation i uppsägningsprocessen och vilka förväntningar riktas mot 
honom/henne? För uppsägaren finns det också en informell sida av hans/hennes yrkesmässiga 
position vilket mynnar ut i underfrågan hur påverkas uppsägarens informella sida av 
hans/hennes yrkesmässiga position och vilka känslor är förknippade med 
uppsägningsprocessen för uppsägaren? Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och intervjuer 
genomfördes med fem personer som sagt upp anställda på grund av arbetsbrist under 2008. 
 
Resultatet av studien visar att organisationsstrukturen avgör vilken position uppsägaren har 
samt vilka påverkansmöjligheter han/hon har i uppsägningsprocessen. I och med uppsägarens 
position tillskrivs han/hon en roll mot vilken krav, förväntningar och normer riktas. I 
uppsägarens fall är normen att känslor inte skall ta överhand vilket styr individens agerande i 
uppsägningsprocessen. Resultatet visar också att uppsägningsprocessen innehåller många 
olika känslor för de inblandade men respondenterna framhåller vikten av att agera utifrån det 
krav och förväntningar som ställs på den formella sidan av yrkesrollen.  
 
 
Nyckelord: Uppsägare, uppsägningsprocess, relationer, roller, känslor. 

 



The individual behind the order 
A qualitative study of the manager´s experience in the termination process 
 
Maria Larsson och Malin Nilsson 
Högskolan i Halmstad 
Vårterminen 2009 
 

Abstract 
The labor market in Sweden has, like as the rest of the world, been affected by the financial 
crisis that began in 2008. This has resulted in an increased number of forced decisions, for 
those in charge, to execute layoffs. The purpose of this study is to increase understanding of 
the experiences felt by the persons who are forced to implement these layoffs. The general 
problem presented in this study is: how do those who are forced to implement layoffs 
experience their situation during the downsizing process and what expectations are directed 
towards him/her? For those forced to implement downsizing there is also an informal part of 
his/her professional position which leads to the sub questions: how is the denouncers informal 
part of his/her professional position affected and which are the feelings associated with the 
downsizing process? This essay is of a qualitative nature and interviews were conducted with 
five individuals who have terminated employees because of labor shortages in 2008. 
  
The results of the study show that the organizational structure determines the position of the 
denouncer and also determines what influence he/she has in the downsizing process. Because 
of the position of the denouncer a role is attributed to him/her to which the demands, 
expectations and standards are addressed. The norm during downsizing is that emotions 
shouldn't be given to much room which in turn governs individual conduct in the downsizing 
process. The results of this study also shows that the downsizing process contains a wide 
variety of emotions for those involved, but the respondents stressed the need to act on the 
demands and expectations placed on the formal side of the professional role. 
 
 
Keywords: denouncer, downsizing process, relationship, roll, feeling.  
 

 



Förord 
Den läroprocess vi genomgått i och med skapandet av denna kandidatuppsats kan liknas vid 
en resa kantad av både upp- och nedgång. Lärdomen vi tar med oss är att vägen till målet inte 
alltid är linjär, utan som författare gäller det att ha ett öppet sinne för nya infallsvinklar och 
idéer.  
 
Vi vill rikta ett stor tack till de personer som ställt upp med tid och engagemang genom att 
delta i intervjuer och samtal kring uppsägningsprocessen. Vi är också tacksamma för all den 
hjälp som vår handledare Eivor Hoffert Pålsson bidragit med genom sina inspirerande och 
motiverande tips och råd.  
 
Vi önskar dig en trevlig läsning och hoppas att du som läsare finner rapporten intressant.  
 
 
 
Maria Larsson Malin Nilsson 
 
Halmstad 2009-05-27 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsägarens situation vilket sedan mynnar ut i 
rapportens övergripande frågeställningar. För att ge läsaren en ökad förståelse kring 
uppsägarens situation följer nedan en redogörelse för hur arbetsmarknaden har förändrats i 
och med den finanskris som inleddes under 2008. Därefter följer en beskrivning av hur en 
uppsägning går till där viktiga begrepp såsom exempelvis arbetsbrist och varsel presenteras 
och förklaras.  
 

1.1 Bakgrund 
Under 2008 upphörde arbetsmarknaden att expandera vilket tydligt gav sig till känna under 
den andra halvan av året (www.arbetsformedlingen.se). Finanskrisen blir mer uttalad vilket 
leder till att sysselsättningen bromsas in vilket innebär färre rekryteringar och att antalet 
varsel ökar. Under 2008 får 95 864 människor i hela landet besked om uppsägning på grund 
av varsel. I Hallands län har antalet varsel stigit med nära 50 procent från hösten 2008 till 
februari 2009 vilket åskådliggörs i följande figur:  

Antal

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

0

200

400

600

800

Källa: Arbetsförmedlingen  

januari 1992 - februari 2009

Hallands län
Totalt antal personer berörda av varsel om uppsägning

                                            
Figur 1. Hallands län - Totalt antal personer berörda av varsel om uppsägning  
Källa: www.arbetsformedlingen.se   

Arbetsmarknaden i Sverige har, likt övriga världen, påverkats av finanskrisen som inleddes 
under 2008. I media rapporteras dagligen om varsel och uppsägningar och för allt fler 
människor i vår närhet har finanskrisen blivit märkbar. I nyhetsrapporteringen ligger fokus på 
den person som blir uppsagd. Även de personer som får behålla sina arbeten uppmärksammas 
i nyhetsrapporteringen. En artikel som visar på detta är den som publicerades i Dagens 
Nyheter den andra april 2009 (Dagens Nyheter/DN.JOBB 2009:04:02) som inriktar sig på de 
skuldkänslor som kvarvarande personer ofta upplever. 

En iakttagelse vi har gjort är att de personer som måste fatta beslut om uppsägning och sedan 
verkställa dem, uppsägarna, inte ges lika mycket utrymme. Den information som finns kring 
uppsägarens situation är vanligtvis utformad som råd om tips för hur vederbörande ska agera 
för att ”säga upp på rätt sätt”.  
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Exempelvis påpekas i tidningen Chef & Ledarskap att det kan vara svårt att lämna ett 
uppsägningsbesked och att det därför är viktigt att vara förberedd och påläst.  

I Chefstidningen intervjuas vd:n för nätverket Competenscompagniet som bland annat 
specialiserat sig på krishantering. Ur intervjun framgår att som chef bör han/hon veta sin roll i 
processen. Får inte chefen det stöd som han/hon behöver från organisationen bör detta stöd 
sökas utifrån. Trots att chefen bör få stöd i en uppsägningssituation, då denna process ställer 
höga krav, glöms detta stöd oftast bort (Kinding & Gotthardson, 2001:17–19). 
Uppsägningssamtal innefattas i kategorin ”obehagliga samtal” som en chef måste genomföra, 
då det ingår i chefens yrkesroll. Uppsägningssamtal försvåras om chefen har personliga band 
till personen som måste sägas upp, exempelvis om de har barn på samma dagis eller om de 
har känt varandra i många år. En chef måste kunna skilja på sin roll som privatperson och sin 
roll som chef, ”I den svåra kampen mellan ”intellekt och känsla” måste du välja intellekt” 
(Kinding & Gotthardson, 2001:19). Denna inställning förklaras med att vid varsel om 
uppsägning är det en befattning som kommer att försvinna.  
  
”Hur ska det bli? Kommer de att bli arga? Eller börja gråta? Kommer de att lämna jobbet på 
studs? Ska jag vara den som utsätter andra för det här? Hur kommer jag själv att reagera?” 

(Chef & Ledarskap, 2009:4 ) 
 
Ovanstående citat illustrerar frågor som en chef funderade på inför att hon var tvungen att 
säga upp flera av sina medarbetare. Ett annat exempel hämtat från tidningen Chef & 
Ledarskaps hemsida är en artikel som handlar om en persons erfarenheter från att behöva säga 
upp anställda: 
 

”Jag har sagt upp medarbetare flera gånger sedan dess. Det jag har lärt mig är att det 
viktigaste är att vara ärlig, öppen och tydlig och noga följa upp. Men känslomässigt är det 
lika jobbigt, man vänjer sig aldrig. Och gör man det ska man överlåta det åt någon annan” 

(www.chef.se 2009)
 
Enligt Kinding och Gotthardson (2001:74–77), som är konsulter och specialiserat sig på bland 
annat personalavveckling, ska uppsägningssamtalet genomföras av den anställdes närmaste 
chef. För att en uppsägning ska bli så ”bra” som möjligt bör den anställde förstå budskapet, 
känna sig behandlad med respekt samt veta nästföljande steg. För att uppfylla detta är det 
viktigt att han/hon som ska ge beskedet är väl förberedd. Ett vanligt misstag som chefen begår 
vid en uppsägningssituation är att han/hon inte kan skilja på sin formella roll som chef och 
den mer informella rollen som arbetskamrat till den anställde som måste sägas upp. Detta får 
till följd att chefen blir allt för känslosam och mer sårbar för personliga angrepp. Individen 
som skall förmedla uppsägningsbeskedet bör därför sträva efter att vara neutral och 
undertrycka sina egna känslor vilket underlättas om fokus ligger på uppgiften. Det är viktigt 
att samtalet är faktainriktat och att bakgrunden till beslutet och händelseförloppet redogörs 
för. Chefen ska inte vara rädd för tårar utan visa respekt och rådet författarna ger är: ”… Fyll 
inte ut med tomt prat utan våga låta det vara tyst. Visa empati och hänsyn till medarbetarens 
känslouttryck, men försök låta bli att själv bli känslosam eller hamna i affekt” (Kinding & 
Gotthardson, 2001:77). 
 
Trygghetsrådet (TTR) har mer än 30 års erfarenhet av omställningsarbete och verkar som en 
oberoende aktör på den svenska arbetsmarknaden. TTR skriver om problematiken som kan 
uppstå när medarbetare måste sägas upp: 
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”Som chef gäller det att leda företaget med målsättning att säkra företagets lönsamhet och 
överlevnad. Samtidigt är det svårt att driva ett framgångsrikt företag utan lojala och 

kompetenta medarbetare. Att vara chef vid uppsägningar är svårt[…]” 
(TRR:5). 

 
Det ökade antalet varsel i Sverige har väckt en undran hos oss om hur uppsägaren upplever 
sin situation. Uppsägningsprocessen kan utåt ses som en hård och fyrkantig process eftersom 
den är styrd av lagar och regler men det finns också en mjukare sida innehållande känslor och 
relationer. I uppsägningsprocessen finns det en person som har till uppgift att meddela de 
anställda beslutet om uppsägningen, vanligtvis är detta en chef eller företagsledare. Denna 
person väljer vi fortsättningsvis i rapporten att omnämna som uppsägaren.  
 

1.2 Syfte och problemställning 
Med utgångspunkt i att antalet varsel ökat under 2008 och 2009 är det fler personer i 
ansvarspositioner som också ställs inför beslutet att säga upp medarbetare. Syftet med 
undersökningen är att öka förståelsen för uppsägarens upplevelse av att genomföra 
uppsägningar till följd av arbetsbrist. Eftersom uppsägarens roll och tankar kring sin situation 
är ett relativt outforskat område är förhoppningen att denna uppsats ska kunna fylla en del av 
de kunskapsluckor som finns inom området.  
 
Vår utgångspunkt för undersökningen är att en uppsägare är anställd och har genom sin 
befattning som exempelvis produktionschef eller personalchef en viss position i verksamheten 
och tilldelas då också en roll. I och med sin position har uppsägaren en viss grad av makt som 
medför möjligheten att fatta beslut. Mot uppsägarens roll riktar omgivningen som i det här 
sammanhanget består av andra befattningshavare och anställda krav och förväntningar, en del 
är uttalade och andra outtalade. I och med den roll som uppsägaren får genom sin position i 
verksamheten kan han/hon hantera sina känslor på olika sätt exempelvis känna medlidande 
eller oro gentemot de anställda. Graden av stöd som uppsägaren får under 
uppsägningsprocessen kan också påverka hur han/hon hanterar sina känslor. Då 
uppmärksamhet inte har riktats mot uppsägarens situation är det intressant att se hur han/hon 
upplever sin situation och om han/hon påverkats och i så fall på vilket sätt.  
 
Rapportens övergripande problemställning är hur upplever uppsägaren sin situation i 
uppsägningsprocessen och vilka förväntningar riktas mot honom/henne? 
 
För uppsägaren finns det också en informell sida av hans/hennes yrkesmässiga position vilket 
mynnar ut i underfrågan hur påverkas uppsägarens informella sida av hans/hennes 
yrkesmässiga position och vilka känslor är förknippade med 
uppsägningsprocessen för uppsägaren? 

 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med bakgrundsinformation till hur en uppsägningsprocess ser ut och vilka 
aktörer som är involverade, detta för att ge läsaren en ökad förståelse för processen och 
problematiken kring uppsägningar. Sedan presenteras ett kapitel som redogör för den tidigare 
forskning som finns inom området.  
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Därefter följer ett teoriavsnitt där generella teorier och begrepp presenteras. Uppsatsen har sin 
grund i begreppen relationer och roller. För att fånga uppsägarens skilda upplevelser från 
olika infallsvinklar innehåller teorikapitlet även följande områden: 
 

 Struktur och organisationsstruktur med underkategorierna makt och beslut 
 Känslor med underkategorierna social kompetens och emotionell intelligens samt 

socialt stöd och stöttning 
 

Sedan följer ett metodkapitel som inleds med en presentation av det vetenskapliga 
förhållningssätt och metodval som styr den empiriska undersökningens upplägg. Därpå följer 
en redogörelse för insamling av teoretiskt material och undersökningens genomförande. Till 
sist presenteras valet av analysmetod samt en diskussion om metodens kvalitet och etiska 
aspekter.   
 
I resultatkapitlet redovisas innehållet från vår empiriska undersökning som genomförts med 
uppsägare. Avsnittet inleds med en kortfattad presentation av intervjupersonerna och hur 
uppsägningsprocessen gått till för att ge läsaren en ökad förståelse. Materialet redovisas 
genom olika teman hämtade från uppsägningsprocessen för att komma åt upplevelsen i de 
olika stegen då känslan kan se annorlunda ut: 
 

 Uppsägningsprocessen för intervjupersonerna 
 Förberedelser och delaktighet i processen 
 Upplevelser i processen 
 Uppsägningssamtalet 
 Upplevelser efter processen  

 
Därefter redovisas uppsatsens analyskapitel där teori används för att vända och vrida på 
intervjusvaren och frågeställningarna besvaras. Rapporten avslutas med ett diskussionskapitel 
där ett djupare resonemang förs kring uppsatsens slutsatser samt förslag till fortsatt forskning 
ges.  
 

1.4 Bakgrundsinformation om uppsägningsprocessen 
Begreppet arbetsbrist 
Arbetsbrist kan innebära brist på arbete inom en organisation men även brist på: kapital, 
likvida medel eller intresse (Iseskog, 2003:10-14). Begreppet arbetsbrist hänvisar till olika 
situationer där arbetsgivaren av någon företagsekonomisk eller verksamhetsekonomisk 
anledning måste ändra organisationens innehåll eller inriktning. Bevisbördan när det är frågan 
om arbetsbrist ligger enligt svensk rätt på arbetsgivaren och när arbetsgivaren påstår något har 
han/hon följaktligen också bevisbördan för sitt påstående. Lagstiftningen utgår från att det är 
arbetsgivaren som avgör hur hennes eller hans verksamhet ska bedrivas. Det får till följd att 
rättsväsendet måste ”lita på” det argument som arbetsgivaren framför. 
 
Iseskog (2003:21), som är arbetsrättsexpert, skriver att arbetsgivaren har befogenhet att 
bedöma om arbetsbrist föreligger. Arbetsbrist innefattar också sådana förändringar som 
innebär att verksamheten på något sätt kommer att ändras. Det innebär i sin tur att lagen om 
medbestämmande (MBL) blir aktuell att tillämpa. Enligt denna lag är arbetsgivaren skyldig 
att förhandla med de fackliga organisationer som har kollektivavtal med verksamheten. Det 
innebär att arbetsgivaren har skyldighet att förhandla och kan således inte fatta något beslut i 
frågan innan de har förhandlat med fackförbundens företrädare (Kinding & Gotthardson, 
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2001:55). Iseskog (2003:23–25) skriver däremot att arbetsgivaren inte är skyldig att i det här 
stadiet förhandla eller informera den enskilda individen men att han/hon skriftligen måste 
informera den fackliga organisationen om följande: 
 

a) skälen till de planerade uppsägningarna, 
b) antalet arbetstagare som avses bli uppsagda samt vilka kategorier dessa tillhör, 
c) antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör, 
d) den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas och 
e) beräkningsmetoder för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller 

kollektivavtal vid uppsägning (Iseskog, 2003:23) 
 

Varsel 
Arbetsbrist drabbar inte bara organisationen utan påverkar också samhället i stort (Iseskog, 
2003:29). För att samhället ska få en rimlig chans att motverka konsekvenserna som kommer 
av uppsägningar, kräver lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (Lag (1974:13)) att 
arbetsgivaren ska varsla samhället. Planerar arbetsgivaren att säga upp minst fem personer 
eller mer måste arbetsförmedlingen få in ett skriftligt varsel minst två månader i förväg. 
Varselperioden kan skifta mellan två, fyra och sex månader beroende på hur många anställda 
som sägs upp (Kinding & Gotthardson, 2001:51–52). Enligt arbetsförmedlingen ska ett varsel 
innehålla väsentlig information kring de planerade uppsägningarna exempelvis den 
bakomliggande orsaken och antalet arbetstagare som verksamheten planerar kan komma att 
bli uppsagda (www.arbetsformedlingen.se). Arbetsförmedlingen är enligt lag skyldig att 
behandla alla varselärenden med sekretess. 
 
Regler för uppsägning 
Vid arbetsbrist ska arbetsgivaren följa de regler för uppsägning som finns i lagen om 
anställningsskydd (LAS) (Iseskog, 2003:39–40). De olika momenten kan sammanfattas i tre 
faser. Den första fasen benämns som turordningsfasen och innebär att verksamheten bedömer 
hur stor arbetsbristen blir, det vill säga vilka personer som i första hand kommer att drabbas. 
Den andra fasen kallas för omplaceringsfasen vilket medför att arbetsgivaren är skyldig att 
försöka hitta annat arbete inom organisationen för de som drabbas, för att försöka undvika 
uppsägning. Den sista fasen omnämns som företrädelserättsfasen och innebär ”att 
arbetstagare bereds ett slags efterskydd i anställningen” (Iseskog, 2003:40).  Denna fas 
inträffar när arbetsgivaren har försökt omplacera sin personal, men om det fortfarande finns 
anställda som hotas av arbetsbrist blir uppsägningen ett faktum. Uppsägning innebär att 
anställningskontraktet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren upphör att gälla när den 
avtalade och lagliga uppsägningstiden gått ut. Bryter arbetsgivaren mot de regler och lagar 
som finns rörande uppsägningar riskerar han/hon att bli skadeståndsskyldig. 
 

2. Tidigare forskning 
Detta kapitel syftar till att ge en bild av den forskning som finns kring uppsägarens roll. En 
stor del av de undersökningar som finns, fokuserar antingen på de anställda som blir 
drabbade eller på huruvida organisationen tjänar på nedskärningar eller ej. Inledningsvis 
presenteras Wright och Berlings studie från 1998 där syftet var att skapa en förståelse för 
uppsägaren och hans/hennes roll i processen. Därefter följer en text kring vilka kriterier 
uppsägaren måste uppfylla med stöd från Iseskog (2003) och avslutningsvis presenteras vad 
Skogsberg och Ögren (1993) skriver om chefens ansvar vid en uppsägningssituation.  
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I forskningsartikeln ”The Executioners´ Song”: Listening to Downsizers Reflect on their 
Experiences (1998) presenterar professorerna Wright och Berling en undersökning med syfte 
att skapa förståelse för vilka effekter, om det finns några, som är sammanlänkade med att 
behöva säga upp anställda. Tidigare forskning inom området har fokuserat på de personer som 
faller ”offer” för nedskärningar samt de som ”överlever”. Författarna påpekar att uppsägarna 
inte studerats i samma utsträckning.   
 
Wright och Berling (1998) kom i kontakt med sina respondenter via ett utbildningsprogram 
för chefer/företagsledare och valde ut åtta personer som genomfört uppsägningar.  
Intervjuerna kompletterades med ytterligare två respondenter, som också de sagt upp 
personal, för att skapa en kontrast i sitt resultat. Alla respondenter som deltog hade 
personligen sagt upp minst fem medarbetare. Den respondent som hade sagt upp flest antal 
medarbetare hade sagt upp 100 stycken. I studien genomfördes djupintervjuer med deltagande 
företagsledare/chefer.  
 
Utifrån intervjuerna kom Wright och Berling (1998) fram till att det utkristalliseras fem 
övergripande teman som kan bidra till förståelse kring varför upplevelserna att behöva säga 
upp personal är professionellt eller yrkesmässigt påfrestande. Dessa teman är: rollöverlastning 
som syftar till att respondenterna fick en högre arbetsbelastning till följd av nedskärningarna. 
När förväntningar som individen har på sig överstiger vad som är rimligt att kunna prestera 
uppstår rollöverlastning. Respondenterna ville skapa sig en förståelse för nedskärningarna och 
på så vis uppnå en personlig mening i nedskärningarna. I och med genomförandet av 
nedskärningar uppstår det en isolerande situation både socialt och organisatorisk för 
uppsägaren. Respondenterna återgav att uppsägningen påverkade deras hälsa både 
emotionellt, fysiskt och beteendemässigt. Genom att respondenterna hade en ansträngande 
situation på arbetet påverkades också deras familjeliv negativt.   
 
Utifrån dessa teman skapar Wright och Berling (1998) en modell (se figur 2) för att visa vilka 
effekter det får på chefen/företagsledaren att behöva genomföra en nedskärning. Efter att 
besked om nedskärning har givits till de anställda känner uppsägaren i första steget skuld och 
rollöverlastning uppstår. I andra steget uppstår en konflikt mellan arbetsförhållanden och 
familjeförhållanden, uppsägaren kan uppleva en emotionell utmattning samt en försämring av 
sitt hälsotillstånd. I det tredje steget upplever uppsägaren en känsla av ensamhet.  
 
 

Downsizers`experienced felt demands 
 
First step Second step  Third step 
Guilt Work-family  Loneliness 
 conflict        
 
Role  Emotional exhaustion 
overload  
 Decreased well-being 

 
 
 
 
 
 
 

Objective event 
 
Downsizing 
announcment 

 
 
 
 
Figur 2: Modell över effekter som uppsägare upplever 
Källa: Wright & Berling (1998: 349 figur 1)  
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Denna modell utgör Wrights och Berlings (1998) teoretiska ram då de använt sig av en 
grounded theory approach (grundad teori) i sin undersökning och redovisning i artikeln, där 
de låtit det empiriska materialet utgöra grunden för detta material.  Vidare skriver författarna 
att undersökningen fann en gemensam historia hos uppsägarna då deras upplevelser påminde 
om varandras.  
 
Den empiriska undersökningen som ligger till grund för denna rapport innehåller en del 
likheter med Wrights och Berlings (1998) undersökning. Båda undersökningar strävar efter 
att studera uppsägarens upplevelse och de effekter som uppstår till följd av att behöva säga 
upp en anställd. Olikheten mellan undersökningarna finns i tillvägagångssättet då Wright och 
Berling (1998) inte utgår ifrån en teoretisk referensram. Viktigt att poängtera är att 
rapporten har hämtat inspiration från Wrights och Berlings (1998) studie men att rapporten 
har egna infallsvinklar och syftet är därmed inte att göra en kopia av Wright och Berlings 
forskning.  
 
Vid en uppsägning finns det i LAS vissa kriterier som arbetsgivaren måste uppfylla i form av 
att uppsägningen måste vara skriftlig och arbetstagaren måste informeras om sina juridiska 
rättigheter (Iseskog, 2003:104). Chefens situation vid en uppsägning påverkas enligt 
Skogsberg och Ögren (1993:31) av faktorer såsom omfattningen av uppsägningarna, chefens 
personlighet och ledarstil samt hur uppsägningarna berör det egna verksamhetsområdet.  
 
Enligt Skogsberg och Ögren (1993:34–38) har chefen vid uppsägningssituationer både ett 
informations- och utvecklingsansvar samt ett socialt ansvar. Informationsansvaret innebär att 
chefen regelbundet informerar de anställda. För att ge tillfredställande information bör chefen 
aktivt söka information genom olika kanaler. Författarna skriver att chefen exempelvis i ett 
tidigt skedde bör skaffa sig information om beslutprocessen, när uppsägningen tidigast 
kommer äga rum samt hur lång uppsägningstiden är för de anställda. Utvecklingsansvar vid 
en uppsägning kan handla om att försöka stärka de anställdas position på arbetsmarknaden 
genom att försöka erbjuda dem hjälp utanför den befintliga arbetsplatsen. Det sociala 
ansvaret innebär att chefen ska informera de anställda om deras situation. Organisationen har 
det största ansvaret att stötta chefen i sitt personalansvar (Skogsberg & Ögren, 1993:49).  
 

3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en förklaring och redogörelse av begreppen relation och roll. 
Utifrån dessa begrepp sker en fördjupning i följande områden: struktur och 
organisationsstruktur samt känslor. Dessa olika områden ger möjligheten att undersöka 
uppsägarens upplevda situation utifrån skilda synsätt. Kapitlet avslutas med en teoretisk 
sammanfattning och det är ovan nämnda begrepp som kommer användas som analysverktyg.  
 

3.1 Relationer 
I rapporten utgår vi ifrån att relationer är ett väsentligt begrepp då alla organisationer består 
av sociala relationer dels vertikala som exempelvis mellan ledningen och de anställda och 
dels horisontella, exempelvis mellan ekonomi- och personalchef. En skiss över en 
linjeorganisation (se figur 3) visar vilka olika positioner som finns i en verksamhet men också 
relationerna. Till varje position är det knutet relationer uppåt, nedåt och i sidleds inom 
organisationen beroende på var individen befinner sig.  
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Vår undersökning fokuserar på de relationer en person med personalansvar har vid en 
uppsägning. Vad som inte framgår i figur 3 är de relationer dessa personer har med fackliga 
ombudsmän då dessa står utanför organisationen. Undersökningens respondenter besitter 
positioner inom det sträckande området. 

Inom detta 
område rör 
vi oss.  

    

igur 3: Schematisk översikt av relationer i en organisation 

3.1.1 Sociala relationer 
 (2005:156) återger Webers beteckning av begreppet sociala 

sterberg (1991:83) skriver om den tyska sociologen Simmel som beskrev samhället som ett 

lationer spelar en betydande roll för hur en individ trivs och hur väl han/hon presterar inom 

 
F
 

Boglind, Eliason och Månson
relationer, ”flera individers handlande, så till vida som det med hänsyn till sitt 
meningsinnehåll innebär att varje aktör tar i beaktande de andras handlande och orienterar 
sitt handlande därefter”. Vad Weber säger är att en aktör tar hänsyn till situationen han/hon 
befinner sig i och är uppmärksam på vad andra gör och rättar sitt agerande därefter. Sociala 
relationer uppkommer genom sociala handlingar, de styrs bland annat av individens 
uppfattningar kring den legitima ordning som råder. Den legitima ordningen, det som är 
accepterat, måste upplevas som giltig för att sociala handlingar skall äga rum och bilda sociala 
relationer.  
 
Ö
nätverk av interaktionsrelationer där sociala relationer ingår. Israel (1979:69–71) som var 
professor i sociologi skriver att sociala relationer är relationer mellan individer. Individen kan 
inta både ett aktivt och ett passivt förhållningssätt till en social relation. Intar individen ett 
aktivt förhållningssätt betyder det att han/hon tar initiativet till kontakten, exempelvis genom 
att ringa upp eller skicka ett e-mail. Om individen är passiv är han/hon föremål eller 
mottagare för andras handlingar. Förändras de sociala relationerna påverkas individen som 
person. Det är uppenbart att individer påverkas av sin miljö och de människor som finns runt 
omkring henne/honom (Österberg, 1991:84).   
   
Re
organisationen (Bolman & Deal, 2006:205–206). Human Relation (HR) – perspektivet 
fokuserar främst på relationen mellan individ och organisation men här framhålls att det 
viktigaste för individen är relationen till människorna han/hon har i sin omgivning. Relationer 
är avgörande både för individuell tillfredställelse inom organisationen och när det handlar om 
hur effektiv organisationen kan komma att bli.  
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3.2 Roller  
En utgångspunkt för oss är att individer uppträder genom olika roller i olika situationer som 
han/hon ställs inför. En individ agerar exempelvis annorlunda i sin yrkesroll och i sin privata 
roll beroende på att kontext och situationer ser annorlunda ut. Uppsägaren har i sin 
yrkesmässiga position en formell roll som det finns förväntningar på, vilka individen måste ta 
ställning till när det kommer till  hur han/hon skall agera. Eftersom alla individer framträder 
i olika roller innebär det att dessa roller förr eller senare kommer att interagera med 
varandra och om de olika rollerna ställer olika förväntningar på individen kan detta leda till 
att en rollkonflikt uppstår.   
 
Vår tolkning är att informella roller bygger på individuella förutsättningar och inte på 
formella förväntningar. Den informella rollen går att sammanlänka med en individs känslor 
medan den formella rollen grundar sig i de formella krav och förväntningar som ställs på en 
individ eller en viss position. 
 

3.2.1 Rollbegreppet  
Lennéer-Axelson och Thylefors (2005: 83) hänvisar till en definition tagen från sociologen 
Aubert (1970) för att förklara rollbegreppet: ”Roller är summan av de normer och 
förväntningar som hänför sig till en viss uppgift eller position”. Begreppsparet status/position 
och roll står för en orörlig (statisk) respektive rörlig (dynamisk) form av ett och samma 
fenomen (Österberg, 1991:48–49). Exempelvis kan ett yrke i en statisk form innebära att en 
individ besitter en speciell status/position, såsom en chefsposition. Den dynamiska aspekten 
av ett yrke innebär att individen utövar yrket vilket medför att individen delvis på ett 
förutbestämt sätt kommer att handla utifrån bestämda krav och uppgifter. Status/position och 
roll kan förstås utifrån följande citat: ”Vi blir samhällsmedlemmar – vi socialiseras – genom 
att tillägna oss en status- eller rollmängd, som i hög grad föreskriver för hos hur vi skall 
känna, tänka, uppleva, handla och se ut” (Österberg, 1991:49). 

 
Social roll innebär att individer framträder i och uppträder utifrån olika roller för varandra och 
genom sitt agerande döljer sitt sanna jag (Österberg, 1991:50–51). Begreppet rolluppsättning 
syftar inte på de roller som en individ spelar, utan på de förväntningar och normer som är 
knutna till de olika roller en och samma individ utför i olika sammanhang. Eftersom han/hon i 
sin position har många kontakter med olika aktörer finns det olika förväntningar. Hochschild 
(2003:48–49, 37-39) skriver att individer måste lära sig att hantera sina känslor utifrån de 
olika roller individen framträder i. Alla individer spelar, mer eller mindre, med olika 
känslonivåer och med olika mycket inlevelse. Den ena typen av agerande kallas för ”surface 
acting”, vilket innebär ytligt agerande/spelande. Individen försöker spela en roll på ett 
trovärdigt sätt utan att bli rollen. Individen i fråga är medveten om att han/hon går in i en roll 
och att denna roll inte definierar vem han/hon är. Ett exempel på ”surface acting” är när 
uppsägaren går in i sin formella roll och distanserar sig från sin privata roll. Företaget 
fungerar likt en regissör och sätter ramarna för hur individen ska agera. Detta medför i sin tur 
att individen formar sig efter organisationen och intar den formella rollen som legitimeras av 
verksamheten: ”As a farmer puts blinders on his workhorse to guide its vision forward, 
institutions manage how we feel.” (Hochschild, 2003:49) (Fritt översatt: Likt en bonde som 
sätter skygglappar på sin arbetshäst så att hästens uppmärksamhet riktas mot vad händer 
framför honom, styr institutioner hur vi ska känna). Den andra typen av agerande är ”deep 
acting”, agerande på en djupare nivå. Här agerar individer inte utefter förväntade känslor utan 
han/han handlar utefter vad som faller sig naturligt i situationen. Gränsen mellan den spelade 
rollen och vem individen faktiskt är löses upp. Det innebär att individen kan lura sig själv, 
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eftersom personen är så djupt inne i sin roll att han/hon inte ens reflekterat över hur han/hon 
skulle reagera som privatperson. 
 
Ett samhälle består av många olika sociala strukturer där individer utövar många olika roller 
(Österberg, 1991:50–51). En person som behöver säga upp en medarbetare kan exempelvis 
inneha rollen som chef men det finns även en informell sida av rollen då de privat kan vara 
kamrater. Rollkonflikter inträffar när en individ har svårigheter att förena sina skilda roller. 
Beroende på i vilket sammanhang och i vilken kontext individen befinner sig har han/hon 
olika roller att agera utefter. Eftersom individer ingår i olika sociala relationer, innehållande 
olika förväntningar på personen, kan här lätt uppstå en rollkonflikt eftersom individen inte vet 
vilken av sina olika roller han/hon skall spela (Wolvén, 2000:184–185). 
 
Traditionellt syftar roller till den formella position som en tjänst medför, men på en 
arbetsplats uppstår det ofta informella roller (Bolman & Deal, 2006:218). De informella 
rollerna innehåller både uppgiftsinriktade och personliga parametrar och fungerar på ett mer 
underförstått sätt än en officiell roll som följer med en titel eller arbetsbeskrivning. Lennéer-
Axelson och Thylefors (2005:84–85) skriver, precis som Bolman och Deal (2006: 218), att 
formella roller är knutna till en titel eller position inom en organisation vilket medför vissa 
förväntningar på denna person och dess arbetsuppgifter. I takt med att arbetslivet utvecklas 
uppstår informella roller och de förväntningar som finns på dem är inte lika hårt reglerade 
utan formas mer av traditioner, behov och normer som finns inom organisationen. Wolvén 
(2000:185) skriver att det går att utskilja tre olika typer av roller: arbetsroller, som kan 
motsvara en reaktion på den formella rollen, sociala roller, som syftar till att upprätthålla 
fungerande informella relationer och en god atmosfär, samt personliga roller som står för 
individens egna uppfattningar kring de förväntningar som finns relativt oberoende av 
omgivningen. Eftersom individer ingår i många olika sociala interaktioner och sammanhang 
utsätts han/hon för förväntningar från olika håll, vilket gör att individen tvingas framträda i 
olika roller. Beroende på den sociala relationens karaktär måste individen ikläda sig rätt roll 
för att fungera på rätt sätt.  
 

3.3 Struktur och organisationsstruktur  
I rapporten utgår vi ifrån att en organisation eftersträvar lönsamhet och ekonomisk vinst och 
när det ej uppnås behöver en organisation förändra sin struktur. När ekonomisk olönsamhet 
råder kan uppsägningar vara ett sätt att förhindra fortsatt ekonomisk nedgång. Genom 
uppsägningar på grund av arbetsbrist kan organisationen således fortsätta bedriva sin 
verksamhet. Organisationens struktur skapar riktlinjerna för de formella krav som ställs på 
individen genom vilken befattning den innehar samt riktlinjer för arbets- och 
ansvarsfördelningen. En yrkesmässig befattning som exempelvis personalchef eller 
produktionschef innebär att personen i fråga måste ställas inför uppgiften att säga upp en 
medarbetare. Organisationens struktur säger också något om ordningen för hur arbetet ska 
utföras.   
 
Det strukturella perspektivet grundar sig på en tro på rationalitet och den formella ordningen 
(Bolman & Deal, 2006:75). Perspektivet utgår från sex olika antaganden som har sin grund i 
sociologen Webers idealtyp för byråkratiska organisationer: 
 

1) Organisationer existerar för att uppnå formella mål 
2) Effektivitet och utfall förbättras genom specialisering och tydlig arbetsfördelning 
3) Använder samordnings och kontrollformer  
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4) Rationalitet framför personliga preferenser och yttre tryck 
5) Strukturer måste utformas så att de passar organisationens villkor 
6) Problem och försämrade prestationer uppstår till följd av strukturella svagheter och 

kan åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering  
 
Det strukturella perspektivet fokuserar på organisationens struktur, dess relationer mellan 
befattningar och uppgifter, och ser således förbi individen. Organisationen styrs av mål som är 
utformade och framtagna högst upp i organisationsstrukturen (Bolman & Deal, 2006:231). 
Boglind, Eliason och Månson (2005:209) skriver att Durkheims huvudtes innebär att 
individens förutsättningar bestäms av samhällets struktur. Strukturer skapas för att frambringa 
ett visst organisatoriskt resultat då det är sammanlänkat med verksamhetens syfte (Jackson & 
Carter, 2002:50). Österberg (1991:15–17) som är professor i sociologi skriver att social 
struktur är ett begrepp som används för att beskriva skilda delar av den sociala verkligheten. 
Social struktur tar sin utgångspunkt i ett samhälleligt perspektiv där samhället består av 
individer. Varaktighet och oföränderlighet är två begrepp som betonar att den sociala 
strukturen blir som tydligast när relativt beständiga drag i samhället studeras så som 
exempelvis befattning och yrkesfördelning. Strukturen bland resurser och regler är beroende 
av strukturen hos en individs handlingar och vice versa. ”Strukturation betyder att struktur 
[relationer] är något som hela tiden blir till genom aktörernas verksamhet och deras 
reflexion över denna verksamhet” (Österberg 1991:17). En individ kan inte handla utan någon 
befintlig struktur och strukturen kan inte existera om individen inte vidmakthåller strukturen 
genom sina handlingar. Enligt Guneriussen (2003:83) försökte Durkheim visa att sociala 
strukturer inte enbart kan förklaras utifrån tillstånd hos enskilda individer utan individer 
bygger sociala kontrakt i mötet med varandra som i sin tur bygger på givna, det vill säga att 
de delar, sociala förutsättningar. Några av dessa villkor utgörs av rådande lagar och andra 
institutionella förhållanden. 
 
Organisationsstrukturen innebär att personer träder in i en position eller anställning och i och 
med detta uppstår relationer till andra (Jacobsen & Thorsvik, 2002:83, 87). I samband med en 
position finns vissa uppgifter på förhand framtagna och dessa uppgifter ska lösas på ett mer 
eller mindre förutbestämt sätt. I uppsägarens fall innebär detta att i en anställning som 
exempelvis personalchef ingår också uppgiften att behöva säga upp en medarbetare. Normer 
och förväntningar knyts till varje organisationsstruktur och beroende på en människas plats i 
organisationsstrukturen finns uppgifter, plikter och ansvar för hur han/hon bör agera. 
Befattningen anger vilka skyldigheter verksamheten förväntar sig av den anställde, således 
genom den formella rollen som individer har inom organisationen, exempelvis rollen som 
produktionschef med befogenheten att kunna säga upp en anställd.  
 
Organisationsstrukturer förändras förr eller senare genom exempelvis en omorganisering eller 
omstrukturering vilket kan få till följd att en befattning tillkommer eller försvinner (Bolman & 
Deal, 2006:103). Detta då organisationen ständigt utsätts för yttre tryck från omvärlden 
genom exempelvis ökad globalisering och konkurrens. Omstrukturering eller omorganisering 
ses som försök att nå bättre resultat dock kan det vara förknippat med stora risker för 
företaget. Detta eftersom processen tar i anspråk stora resurser såsom tid och pengar men ett 
lyckat resultat kan inte garanteras i förväg.  
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3.3.1 Makt  
Giddens (1994:129) definierar makt enligt följande: ”Med makt menar vi den förmåga en 
individ eller grupp besitter för att göra sina egna intressen gällande, trots andras motstånd.”  
Makt är en viktig beståndsdel i nästan alla sociala relationer exempelvis mellan anställd och 
chef (Giddens 1997:338–3339). Jacobsen och Thorsvik (2002:199) skriver att makt vanligtvis 
definieras ”som en aktörs (en persons eller grupps) förmåga att övervinna motstånd för att 
uppnå ett önskat mål eller resultat” vilket står i linje med Giddens definition.  
 
Jackson och Carter (2002:100–101) skriver att äganderätten har ett djupt inrotat värde för 
individen som förklarar hur det kommer sig att en organisation vet vad de anställda ska göra. 
En individ som äger någonting är, ”… förutsatt att hon inte förstör andra människors 
rättigheter, fri att göra vad hon vill med sin egendom. Ägarens eller företagsledarens rätt att 
bestämma karaktäriserar fortfarande arbetet i dagens organisationer. Denna makt som 
Jacobsen och Thorsvik (2002) samt Jackson och Carter (2002) skriver om handlar om makt 
över en annan individ. En annan synvinkel på maktbegreppet är makt att handla annorlunda i 
situationer (makt i). Jacobsen och Thorsvik (2002:207) presenterar olika former av makt, 
exempelvis befattningsmakt som är knuten till en persons befattning inom en organisation. Ju 
högre upp en anställd befinner sig desto mer kontroll förfogar den över. Placeringen i 
organisationshierarkin får också betydelse för hur mycket information en person får ta del av.  
 
Makt kan användas för att påverka de beslut som fattas inom organisationen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002:393–396). Det kan uppstå tvister mellan olika parter gällande vilka mål som 
ska uppnås samt hur organisationen ska gå tillväga för att uppnå dessa. De viktigaste besluten 
som fattas inom en organisation rör fördelning av begränsade resurser såsom ekonomiska 
medel, material eller personella resurser. Oftast står parterna som är oeniga i frågan på lika 
hierarkiska nivåer vilket innebär att förhandlingar måste äga rum innan ett beslut kan fattas. 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002:392) innebär makt att besitta information. Inom en 
organisation finns det anställda som besitter olika typer av information beroende på deras 
yrkesmässiga befattning. 
  

3.3.2 Beslut  
Det fattas på daglig basis beslut inom en organisation som får konsekvenser för såväl 
anställda som externa intressenter (Jacobsen & Thorsvik, 2002:366, 370). Ett beslut fattas 
genom en process där information först samlas in och därefter sker ett val och när valet är 
fattat verkställs beslutet. När det gäller vilket val individen ska fatta har en individ vid 
beslutsfattande en begränsad rationell förmåga. Detta innebär att individens beslut påverkas 
av en mängd olika faktorer. En förklaring till detta är att individen måste ta hänsyn till 
organisationens mål.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2002:482) hänvisar till Mintzberg och skriver att en person med makt 
i en organisation utgör en central figur när beslut ska fattas. Mintzberg (1973:92–93) har 
utformat en tabell över vad som kännetecknar innehållet i de olika roller som en ledare 
besitter. En ledare kan inta olika roller enligt Mintzberg och beslutsrollen för chef/ledare 
innebär: 
 

 Beslut som leder till att förbättra organisationens struktur genom att anta rollen som 
entreprenör.  

 Beslut kring kriser såsom förlust eller hotande förlust av resurser, konflikter i 
förhållande till andra organisationer samt konflikter mellan medarbetare.  
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 Beslut som handlar om att fördela de resurser som organisationen har till sitt 
förfogande. 

 Beslut som innebär att kunna förhandla med organisationens yttre intressenter.  
 
Organisationsstrukturen påverkar de beslut som fattats (Jacobsen & Thorsvik, 2002:386). 
Eftersom strukturen definierar: 1) var formella beslut i en organisation fattas, 2) vem som kan 
eller måste delta vid beslutsfattande samt 3) vilka regler som ska tillämpas under 
beslutsprocessen. Två personer på skilda hierarkiska nivåer inom en organisationsstruktur 
upplever organisation på olika sätt (Jackson & Carter, 2002:59, 61). Människor i 
organisationer måste handla utifrån särskilda regler som legitimeras av en viss rationalitet, 
vilket kan innebära att aktörerna inte delar samma uppfattning. I fallet med en 
uppsägningsprocess formas denna av vilka lagstadgade regler som ligger till grund för att en 
uppsägning ska ske på ett legitimt sätt. Detta får som konsekvens att människor inom en 
organisation ibland agerar därför att de måste och inte därför att de vill, ”Organisationer drivs 
av önskan att nå vissa resultat, inte av delad förståelse” (Jackson och Carter ”2002:61).   
 

3.4 Känslor  
I rapporten utgår vi ifrån att uppsägningar är en arbetsuppgift som får konsekvenser dels för 
organisationen men även för den enskilde individen som genom sin befattning är formellt 
ansvarig att genomföra uppgiften. En uppsägning är en omtumlande upplevelse för den det 
drabbar, då det kan innebära en förändring av livssituationen. Därför är det intressant att se 
hur den som lämnar beskedet och medverkar i processen känner och tänker kring hela 
situationen. Det är också relevant att undersöka om social kompetens och emotionell 
intelligens kan bidra till att förstå uppsägarens upplevelse samt vilken betydelse existerandet 
av stöd och stöttning har.   
 

3.4.1 Begreppet känsla  
Hochschild (2003:29–30) skriver att alla känslor har en signalfunktion vilket innebär att varje 
känsla kan ses som en grundfunktion. Exempelvis om en individ utsätts för en hotfull 
situation reagerar denna instinktivt med antingen försvar eller flykt, det är kroppens sätt att 
skydda individen på. Trots att en individ som reagerar med rädsla kan göra misstag är det 
bättre att i alla fall reagera än för en individ som inte känner några känslor överhuvudtaget. 
Denna individ har förlorat sitt varningssystem. Vidare skriver författaren att ”Emotion locates 
the position of the viewer. It uncovers an often unconscious perspective, a comparison.” 
(Hochschild, 2003:30) (Fritt översätt: Känslor lokaliserar åskådarens position. Den avslöjar 
ett ofta omedvetet perspektiv, en jämförelse.) Känslor underlättar för individen i hennes 
relation till omvärlden, då de hjälper till att skapa mening i det individen ser och upplever och 
med känslornas hjälp jämför man exempelvis att det här gäller dig och inte mig.  
 

3.4.2 Social kompetens och emotionell intelligens  
Sociala färdigheter och emotionell intelligens behövs hos individerna i en organisation för att 
relationer mellan individer i organisationen och mellan individ och organisation skall fungera 
(Bolman & Deal, 2006:213). Thorndikes (i Bolman & Deal 2006:213) definition av social 
intelligens lyder: ”förmågan att förstå och hantera män och kvinnor, flickor och pojkar – att 
handla klokt i sina relationer med andra människor”. Enligt Goleman (1999: Bilaga 1) syftar 
emotionell intelligens till förmågan att hantera känslor och relationer samt en medvetenhet om 
sig själv och sin omgivning. Social kompetens och emotionell intelligens är viktiga 
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färdigheter att besitta för att kunna upprätta och behålla fungerande relationer inom en 
organisation och för att på bästa sätt genomföra förändringar och förnyelse (Bolman & Deal, 
2006:213). Förmågan att hantera sociala utmaningar och upprätthålla en god kommunikation 
är avgörande för att de vardagliga relationerna inom organisationen skall fungera. Hochschild 
(2002:62) skriver om begreppet känslostyrning som innebär att en individ formar sina känslor 
utifrån den situation han/hon befinner sig i. Det ökar förståelsen för att det är av vikt för 
personer i ledande positioner inom organisationer att besitta en hög grad av social kompetens 
innehållande exempelvis: empati, lyhördhet och kommunikativ talang (Wolvén, 2000:291).  
 

3.4.3 Stöd och stöttning  
Socialt stöd för en individ i arbete är av betydelse, dels på grund av att de tillgodoser 
grundläggande behov av samhörighet och gruppkänsla, men också på grund av att de fungerar 
som en buffert när det råder obalans mellan krav i arbetet och möjligheten till egenkontroll 
(Eriksson & Larsson, 2002:134). Det sociala stödet kan ta sig utryck på olika sätt genom 
emotionellt, värderande och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet fokuserar på 
individens välbefinnande. Att han/hon känner att omgivningen i form av arbetskamrater och 
chef/ledning bryr sig om en. Det värderande stödet fokuserar på huruvida individen får den 
feedback som han/hon behöver. Till sist kommer det instrumentella stödet vilket fokuserar på 
konkret samarbete. Det sociala stödet kan komma från såväl kunder/klienter som 
arbetskamrater och chefer. En modell som behandlar funktionerna med socialt stöd är Karasek 
och Theorells Krav- kontroll- stöd modell. Jeding och Theorell skriver i forskningsartikeln Ett 
friskt arbetsliv (1999: 45, 37) att socialt stöd syftar till det sociala stöd som fås på 
arbetsplatsen. Vidare skriver de att socialt stöd i denna modell visar på ökad hälsa och trivsel, 
kontra att det i många fall kan mildra konsekvenserna av dåliga förhållanden. Begreppet 
socialt stöd kan ha olika betydelser och sträcker sig från en individuell nivå till en kollektiv 
nivå (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006:140). Det sociala stödet kan 
ha olika betydelser, från att uppfylla mänskliga behov till att skapa skydd för arbetsgruppen. 
Nedan redovisas fyra typer av socialt stöd:  
 

1. Socialt stöd för att känna kamratskap och grupptillhörighet 
2. Socialt stöd som en socialisationsfaktor 
3. Socialt stöd som en resurs i arbetsbelastning 
4. Socialt stöd som skydd för arbetsgruppen ur ett strukturellt perspektiv 
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3.5 Sammanfattning 
Den teoretiska referensramen fokuserar på relationer och roller då dessa begrepp är 
grundläggande för att förstå uppsägarens upplevelse av sin situation. Relationer och roller 
bygger å ena sidan på den formella sidan av yrkesutövningen men också på den informella, 
mindre observerbara, sidan av yrkesutövningen. Den formella sidan försöker vi förstå genom 
struktur och organisationsstruktur där position och förväntningar på yrkesrollen står i 
centrum. Makt och beslut är också två parametrar som formar den formella sidan av den 
yrkesmässiga positionen. Den informella sidan formas av känslor och känslostyrning och kan 
förstås genom social kompetens och emotionell intelligens samt graden av socialt stöd och 
stöttning.    
 
 

Relationer och roller 

Formell sida av yrkesrollen Informell sida av yrkesrollen 

Struktur och 
organisationsstruktur 

Social kompetens och 
emotionell intelligens 

Socialt stöd 
och stöttning

Makt Beslut 

Känslor 

 
 
Figur 4: Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
 

4. Metod  
Detta kapitel inleds med att presentera det vetenskapliga förhållningssätt som uppsatsen 
grundar sig på. Därefter redogörs för hur det teoretiska och det empiriska materialet har 
samlats in. Analysmetoden kommer sedan att presenteras och avslutningsvis följer en 
diskussion kring uppsatsens reliabilitet, validitet samt vilka etiska aspekter som har bejakats.  
 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt och val av metod 
Rapporten har sin grund i ett kvalitativt förhållningssätt då syftet är att skapa en ökad 
förståelse för uppsägarens upplevelse av sin situation i uppsägningsprocessen genom att tolka 
deras egna tolkningar. Det är hur uppsägaren upplever och tolkar sin verklighet, i förhållande 
till tidigare erfarenheter, som är kärnan i undersökningen. Valet att använda en kvalitativ 
ansats styrks av Jacobsen (2002:145) som skriver att kvalitativt förhållningssätt bäst passar in 
om forskarna vill skapa en ökad förståelse kring ett begrepp eller fenomen exempelvis 
uppsägningsprocessen. För att kunna besvara rapportens frågeställningar, hur uppsägaren 
upplever sin situation i uppsägningsprocessen, behöver vi se hur uppsägaren tolkar och förstår 
sin upplevda situation av händelseförloppet. Ett annat argument till varför det kvalitativa 
förhållningssättet används som metod är att det finns relativt få tidigare undersökningar som 
berör hur uppsägaren upplever sin situation. Detta får till följd att rapporten till viss del är 
explorativ till sin karaktär då ett förhållandevis nytt ämne utforskas. 
 
Enligt Jacobsen (2002:145) innebär en kvalitativ undersökning en öppenhet mot oväntade 
händelser, som kan uppstå när ett förhållandevis nytt fenomen undersöks. En av fördelarna 
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med detta förhållningssätt är en öppenhet för respondenternas svar. En kvalitativ ansats 
begränsar i den utsträckningen att inga generella slutsatser går att utläsa från det empiriska 
materialet. Rapportens resultat och slutsatser är bara representativa för de svar respondenterna 
uppgav vid ett på förhand specifikt tillfälle. Detta medför enligt Jacobsen (2002:144) att 
rapporter av denna karaktär får svårigheter med att uppnå hög extern giltighet. En annan 
nackdel som vi i högsta grad varit medvetna om är vad Jacobsen (2002:144) benämner som 
undersökningseffekten som uppstår på grund av den nära kontakt som finns mellan den som 
intervjuas och den som leder intervjun. Det finns en risk vid kvalitativa uppsatser att 
intervjupersonen medvetet lämnar felaktiga svar. Vi bedömer att deltagande respondenter 
svarade så uppriktigt som möjligt eftersom de frivilligt ställde upp i undersökningen.  
 

4.2 Insamling av teoretiskt material  
Det teoretiska material, som används i rapporten, består främst av skriftliga källor i form av 
böcker. För att skapa förståelse kring ämnet samt för att kartlägga tidigare forskning har även 
en del artiklar samt internetkällor använts. Inledningsvis har vi läst Backmans (1998) bok för 
att skapa en bild av hur en uppsats bör utformas. Enligt Hartman (2004:218) bör forskarna, 
efter att de satt sig in i teoribildningen, utforma och utveckla ett tillämpligt teoretiskt ramverk 
som är relevant för den underökning de vill utforma. Ramverket bör bestå av teman som är 
relevanta och ingår i teorin. Genom att söka och bearbeta relevant litteratur har författarna av 
denna rapport valt teorier som känns relevanta i relation till det område som undersökts. Vi 
har i enlighet med Denscombe (2009:317) förhållit oss kritiska till det material och litteratur 
som vi använt sig av, då en medvetenhet kring att materialet kan ha utformats för ett annat 
ändamål har funnits. Att vi kontinuerligt har källgranskat vårt teoretiska material bidrar till att 
stärka rapportens trovärdighet då risken för slarv minimeras vilket rekommenderas av 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004:303). 
 

4.3 Undersökningens genomförande  

4.3.1 Urval av respondenter  
För att få en uppfattning om hur varselsituationen såg ut valde vi att söka på internet efter 
statistik och information kring situationen i Hallands län. Utifrån vårt sökresultat kontaktades 
fem företag som varslat minst fem personen under 2008. Anledningen till varför deltagande 
respondenter blev uppringda var för att det fanns en tro på att de kunde bidra med 
betydelsefull information. De kritirer som styrt valet av respondenter var: (1) de innehar en 
position inom en verksamhet som innebär att de har behövt säga upp anställda under det 
senaste året, deras yrkesmässiga befattning skiftar emellertid, (2) samt en geografisk närhet 
för att praktiskt underlätta undersökningens genomförande. Faktorer som respondentens kön, 
ålder och utbildning styrde inte urvalet eftersom vi inte ansåg att de var relevant för 
undersökningens syfte.  Vi är emellertid medvetna om att samtliga faktorer kan ha påverkat 
uppsägarens svar. Enligt Esaiasson, Gilljam m.fl. (2004:286) ligger utmaningen vid intervjuer 
i att komma åt respondenternas egen tankevärld. Följande råd ges när det handlar om att välja 
respondenter: välj främlingar, välj ett litet antal samt välj inte ”subjektiva” experter. 
Respondenterna som deltog i undersökningen uppfyller dessa punkter. Beträffande den sista 
punkten har de flesta av deltagarna som var med i studien varit relativt förskonade från att 
tidigare behöva säga upp anställda. Den fackliga företrädan tillhör ett av Sveriges största 
tjänstemannaförbund. Då vi har haft kontakt med detta förbund tidigare skedde urvalet med 
hjälp av ett bekvämlighetsurval. 
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4.3.2 Insamling av empiriskt material  
Uppsatsen syfte och vårt val av vetenskapliga förhållningssätt bidrar till att vi valde att 
genomföra individuella intervjuer för att komma åt respondenternas tankar kring sina egna 
upplevelser. Intervjuerna ägde rum minst tre månader efter att respondenterna avslutat 
uppsägningsprocessen. Individuella intervjuer passar enligt Jacobsen (2002:160) då relativt få 
enheter skall undersökas och när forskaren är intresserade av vad den enskilde individen säger 
samt dennes tolkningar av olika fenomen. Alla dessa kriterier passade in på undersökningens 
syfte vilket gjorde att det föll sig naturligt att genomföra intervjuer. Vi är emellertid medvetna 
om risken att intervjupersonens svar blir beroende av vem som ställer frågorna och vi växlade 
därför mellan att anteckna och att ställa frågor vid de olika intervjutillfällena.   
 
Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med uppsägarna grundar sig i Wright och 
Berlings (1998) artikel där inspiration till att fråga om de olika områdena av 
uppsägningsprocessen hämtades. Dessa områden är: rollöverlastning, personlig mening i 
nedskärningarna, social och organisatorisk isolering, en försämring av hälsan och påverkan på 
familjen. Innan intervjuerna med respondenterna inleddes genomfördes först en testintervju 
med en person i vår närhet som nyligen har befunnit sig i en liknande situation som de utvalda 
respondenterna. Anledningen till detta var för att testa frågorna i intervjuguiden. Att använda 
sig av en person som påminner om de ”riktiga” respondenter ligger i linje med Esaiasson, 
Gilljam m.fl. (2004:294) resonemang. Utifrån svaren personen uppgav skedde en reducering 
och omformulering av intervjuguiden för att på så vis säkerställa att respondenterna skulle 
förstå och känna sig bekväma med frågorna. Därefter ägde en intervju (se bilaga 1) med en 
facklig representant rum för att se hur uppsägningsprocessen ser ut från deras sida och vad de 
betonade. Utdrag ur denna intervju delges i rapportens redovisning av empiriska material och 
resten av intervjun har använts för att förstå hur en uppsägningsprocess ser ut.  
 
Den intervjutyp som är mest lämpad för de intervjuer som genomförts i undersökningen är en 
semistrukturerad intervju, då vi strävade efter att skapa ett så öppet klimat som möjligt. 
Respondenterna fick känna att de dels hade möjlighet att utveckla sina svar men även att de 
fick tala fritt kring de ämnen som togs upp. Detta står i linje med vad Denscombe (2009:234) 
skriver om den semistrukturerade intervjun, att forskaren innan har en mall med ämnen men 
låter respondenten tala fritt utifrån dessa. I Wright och Berlings (1998) undersökning skedde 
liknande intervjuer där respondenterna fick förklara hur processen vid uppsägningar såg ut. 
Detta för att komma åt de känslor individen upplevde vid de olika tillfällena. Under samtliga 
intervjuer med uppsägarna användes en intervjuguide (se bilaga 2). Eftersom en intervjuguide 
användes skedde en förstrukturering, vilket Jacobsen (2002:162) skriver är nödvändigt när 
anteckning skall ske.  
 
Enligt Jacobsen (2002:160) kan den öppna intervjun liknas vid en vanlig dialog där forskare 
och respondent möts i ett samtal. De intervjuer som genomfördes skedde samtliga ansikte mot 
ansikte på vederbörandes arbetsplats och varade mellan 35 till 70 minuter beroende på hur 
utförligt respondenten valde att svarade. Enligt Jacobsen (2002:167) kan det vara svårt att 
uttala sig om hur lång en intervju bör vara, men maxtiden bör inte överstiga en och en halv 
timme. För att underlätta dokumentation spelades samtalen in då samtliga respondenter gav 
sitt godkännande till detta och därför anses deras svar inte ha påverkats nämnvärt av 
bandningen. Som en extra säkerhet förde den av oss som var passiv anteckningar under 
intervjuerna.  
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4.4 Analysmetod av det empiriska materialet 
Utifrån det empiriska materialet kommer respondenternas svar presenteras utifrån fem 
övergripande teman som grundar sig i uppsägningsprocessen:  
 

 Uppsägningsprocessen för intervjupersonerna 
 Förberedelser och delaktighet i processen 
 Upplevelser i processen 
 Uppsägningssamtalet 
 Upplevelser efter processen  

 
Dessa teman återspeglar skilda händelser i uppsägningsprocessen som påverkat uppsägarens 
upplevelse av sin situation. Innehållet i dessa teman tolkas med hjälp av meningstolkning som 
enligt Kvale (1997:182) innebär att forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och 
detta perspektiv styr sedan tolkningen. De teoretiska områdena struktur och 
organisationsstruktur samt känslor står i förbindelse till relationer och roller. Dessa kommer 
att appliceras på materialet för att skapa ett djup i innehållet.    
 
Efter intervjuernas genomförande skedde transkribering där tal överfördes till skrift, detta 
kallas enligt Jacobsen (2002:220) för asynkron. Enligt Jacobsen (2002:220) är fördelen med 
detta att forskaren senare kan läsa igenom sitt material och göra anteckningar vilket 
underlättar arbetet med att finna gemensamma nämnare i de olika intervjuerna. Dessutom 
finns det en garanti om att allt respondenterna säger kommer med, vilket stärker uppsatsens 
tillförlitlighet. Då genomförandet av undersökningarna skedde under en begränsad tidsperiod 
är det svårt att avgöra om en teoretisk mättnad uppnåddes. Denscombe (2009:139) skriver att 
teoretisk mättnad innebär att ytterligare data, insamlat genom intervjuer, inte längre tillför 
något nytt till intervjun utan snarare bekräftar det som redan finns i analysen. Vi försökte 
uppfylla detta krav då det ger mer substans till materialen, men är medvetna om att det kan 
vara svårt att uttala sig om huruvida en teoretisk mättnad faktiskt uppnåddes. När samtliga 
intervjuer ägt rum har vi tolkat respondenternas svar med de teoretiska begrepp som fungerar 
som analysverktyg. 
 

4.5 Reliabilitet  
Reliabilitet syftar, enligt Hartman (2004:146), till pålitlighet och tillförlitlighet i 
undersökningens instrument. I rapportens fall bidrog tidigare forskning till att stärka 
reliabiliteten i vår intervjuguide då den användes som stöd. Metodvalet påverkar 
undersökningen då intervjuer kan innebära att respondenterna svarar olika vid olika tillfällen 
beroende på faktorer såsom vem som intervjuar samt sinnestämningen. För att sträva efter en 
god reliabilitet deltog vi båda vid intervjuerna. Vid intervjutillfällena skedde både 
anteckningar och ljudupptagningar. Enligt Jacobsen (2002:273) är det alltid att föredra att en 
intervju spelas in för att stärka tillförlitligheten till det insamlade materialet. Respondenternas 
citat är till en viss del språkligt korrigerande men innebörden förblir densamma. 
Noggrannheten kring intervjuerna och bearbetningen av materialet efteråt har bidragit till att 
minska hotet mot trovärdigheten som enligt Jacobsen (2002:273) kan uppkomma på grund av 
bristande uppmärksamhet från forskarens sida.  
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4.6 Validitet 
Enligt Denscombe (2004:124–125) hänvisar validiteten till kvaliteten i data och förklaringar, 
då dessa måste stämma överens med det som är sant och verkligt. Forskaren måste kunna 
bevisa att dennes insamlade data är förankrat i något verkligt, autentiskt och tillförlitligt. 
Respondenterna i undersökningen bestod av individer som varit i direkt kontakt med det 
undersökta femomenet, och enligt Jacobsen (2002:262) stärks validitet genom att 
förstahandskällor används.  
 
Vår uppfattning är att de intervjupersoner som valt att ställa upp är tillförlitliga och inte haft 
anledning att ljuga. Jacobsen (2002:259) skriver att ett ytterligare sätt att fastställa validiteten 
är att kritiskt granska sina använda källor. Då respondenterna ställde upp på frivillig basis 
samt att de var förstahandskällor som varit direkt delaktiga i uppsägningsprocessen bedömde 
vi deras svar som trovärdiga. Då rapporten är av kvalitativ karaktär är avsikten inte att 
generalisera resultatet till en större population och därför går det ej att uttala sig om den 
externa giltigheten.  
 

4.7 Etiska aspekter  
Samhällsforskare bör enligt Denscombe (2004:218) alltid behandla det insamlade materialet 
och data konfidentiellt, i och med detta bör forskarna ej diskutera sina resultat på ett sådant 
sätt att informationen går att spåra till uppgiftslämnaren. Vi har haft detta i åtanke och behållit 
en så hög konfidentiell nivå som möjligt genom att varken diskutera resultatet från 
intervjuerna med andra respondenter eller med andra forskare som inte berörs av rapporten.  
 
Eftersom undersökningarna i rapporten syftar till att undersöka respondenternas känslor i 
vissa situationer kan ämnet uppfattas som känsligt, men för att undvika obekväma situationer 
för respondenterna informerades de om syftet redan i ett tidigt skede så de själva hade 
möjlighet att avgöra om de ville medverka eller inte. Detta står i linje med vad Jacobsen 
(2002:483) skriver om informerat samtycke, alltså att respondenten har fått full information 
angående undersökningens syfte och på så vis själv kan avgöra om han/hon vill delta. För att 
försöka garantera respondenterna anonymitet så kommer inga namn eller organisationer anges 
i rapporten, författarna kommer istället att använda sig av pseudonymen A-E vilket 
Denscombe (2004:219) skriver är ett bra alternativ. Dock skriver Jacobsen (2002:487) att det 
vid undersökningar med ett fåtal respondenter kan vara svårt att garanterna anonymitet och att 
man som forskare istället bör informera respondenterna om att deras data/ 
uppgifter/information kommer att behandlas konfidentiellt.   
 

5. Redovisning av empiriskt material  
Inledningsvis presenteras respondenterna och denna presentation finns även som bilaga 3. I 
syfte att underlätta läsningen kan denna bilaga med fördel rivas ut. Materialet från våra fem 
uppsägare redovisas gemensamt för att skapa en röd tråd genom texten. Uppsägarnas 
upplevelser kommer att redovisas inom följande områden: uppsägningsprocessen för 
intervjupersonerna, förberedelser och delaktighet i processen, upplevelser i processen, 
uppsägningssamtalet, upplevelser efter processen. Avslutningsvis presenteras ett utdrag ur en 
intervju med en facklig ombudsman för att skildra uppsägarens situation ur ett annat 
perspektiv.   
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5.1 Kortfattad presentation av respondenterna  
Gemensamt för samtliga respondenter som deltagit i undersökningen är att de arbetar inom 
organisationer som är verksamma inom tillverkningsindustrin och är geografiskt belägna 
inom Hallands län. Samtliga företag har påverkats av rådande konjunkturläge med sinande 
orderingång som följd. Intervjupersonerna har vid detta uppsägningstillfälle behövt säga upp 
mellan fem till tjugo medarbetare. För tre av intervjupersonerna är det vid intervjutillfället 
(april 2009) en ny erfarenhet att säga upp anställda medan två intervjupersoner har genomfört 
uppsägningar tidigare. För samtliga respondenter har det gått minst tre månader mellan 
uppsägningsprocessen och intervjutillfället. 
 
Intervjuperson A arbetar som produktionschef och ingår i ledningsgruppen inom företaget och 
ansvarar för bland annat: produktion, fastighet, personal och säkerhet. Arbetsplatsen har mer 
än 100 anställda, och cirka 80 av dem arbetar i produktionen. Intervjupersonen har vid 
tidigare tillfälle genomfört uppsägningar men då rörde det uppsägningar på grund av 
personliga skäl.  
 
Intervjuperson B arbetar som produktionschef med ansvar för planering, produktutveckling 
och produktansvar inom organisationen samt ingår även i ledningsgruppen. B ansvarar för 
hela produktionslinjen vilket betyder att B har allt ansvar för all produktionspersonal. I 
dagsläget har företaget cirka 50 anställda. Intervjuperson B har aldrig tidigare behövt 
genomföra uppsägningar eftersom verksamheten aldrig tidigare behövt genomföra 
nedskärningar.   
 
Intervjuperson C arbetar som VD och har det officiella ansvaret för hela verksamheten, samt 
är en av tre delägare av företaget. Företaget har cirka 40 anställda. Intervjuperson C har aldrig 
tidigare behövt säga upp någon personal.  
 
Intervjuperson D arbetar som personalchef. Företaget har verksamhet på flera orter och på 
dessa orter har nu nedskärningar gjorts till följd av arbetsbrist. Detta har påverkat D:s 
arbetssituation. På D:s företag arbetar det cirka 80 personer, och omkring 65 av dessa arbetar i 
produktionen. D har aldrig tidigare behövt säga upp någon. 
 
Intervjuperson E arbetar som platschef och har ett övergripande ansvar för produktionen. 
Detta innebär att se till att verksamheten levererar rätt volym till rätt pris med rätt kvalité. 
Verksamheten ingår i en koncern och på E:s arbetsplats arbetar cirka 70 anställda. Personen i 
fråga har tidigare erfarenhet av uppsägningar, dock ej på denna arbetsplats.  
 

5.2 Uppsägningsprocessen för intervjupersonerna 
För deltagande respondenter i undersökningen har uppsägningsprocessen börjat med att 
organisationen i fråga har tittat på helheten inom verksamheten. Nedskärningarna är i samtliga 
organisationer en följd av rådande lågkonjunktur som har påverkat organisationernas 
orderingång och efterfrågan, vilket har fått ekonomiska konsekvenser för organisationerna. 
Intervjuperson B uttrycker denna utveckling med dessa ord: 
 

”Man får nu tänka strikt företagsmässigt, vad vi behöver för att företaget skall fungera och 
vad som behövs för verksamheten.”(B) 

 
På intervjupersonernas arbetsplatser har en verksamhetsanalys genomförts för att se hur 
organisationen kan spara pengar. Beslutet har tagits att företagen måste skära ner i sin 
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personalstyrka. Respondenterna har deltagit aktivt i hela uppsägningsprocessen men för 
intervjuperson E har situationen sett annorlunda ut. Eftersom verksamhen ingår i en koncern 
som behövde göra ekonomiska besparingar kom beslutet att säga upp personal uppifrån, trots 
att den specifika verksamheten som E arbetar inom är lönsam. E uttrycker det i termer av:  
 

”[…] jag hade inte själv valt att säga upp X antal personer om jag hade fått bestämma helt 
och hållet, [men] det är en hel hierarki uppåt med folk som bestämmer och vi fick bara 

uppdraget att vi skulle genomföra [nedskärningen] och då är det min sak att gå igenom och 
se hur vi kan lösa detta.” (E) 

 
Uppsägningsprocessen har i samtliga fall pågått från två veckor till två månader. Nästa steg i 
processen, efter beslut om uppsägningar tagits, är för intervjupersonerna att ta kontakt med 
facket. Detta för att informera dem om den aktuella situationen samt inleda de lagstadgade 
förhandlingarna som måste hållas vid varsel. Åsikterna kring kontakten med facket går isär. 
Vissa intervjupersoner har en mer sval inställning till sin relation medan andra uppfattade 
kontakten med de fackliga ombudsmännen som värdefull. Dessa förhandlingar kunde dock 
vara stormiga och turbulenta. Intervjuperson D beskriver att en del förhandlingar var kantade 
av stridigheter men att det i slutänden mynnat ut i att relationen dem emellan stärkts. En av 
förklaringarna till att det kunde vara stormigt men att relationerna ändå utvecklades tror D är 
för att båda parter var väldigt engagerade. 
 
Alla respondenter, utom en, beskriver att de använde sig av turordningslista med ”vissa” 
undantag. Kompetens är ett ledord när det kommer till undantag från listan. Samtliga är 
överens om att värdefull kompetens försvinner vid uppsägningar. Intervjuperson B säger att 
det fanns en viss skillnad i personalens reaktioner när undantag från turlistan gjordes. B tror 
att det i dessa fall blir mer ifrågasättande från personalens sida än vad det skulle bli om 
turordningslistan följts. Intervjuperson A berättar att det uppstod oroligheter mellan de som 
blev uppsagda och de som fick behålla sina jobb till följd av de undantag som gjordes från 
LAS-listan.  
 
Information och informera 
Utifrån intervjuerna framkommer det att det är viktigt att informera och kontinuerligt 
uppdatera personalen om situationen. Intervjupersonerna informerade genom formella 
informationsmöten där samtliga anställda samlades men även genom informella kanaler 
såsom spontana samtal. En av anledningarna till varför information är viktigt enligt 
intervjupersonerna är att personalen visar större förstående om de vet vad situationen handlar 
om. Samtliga respondenter betonar vikten av att det är rätt källa som förmedlar rätt 
information för att minimera risken för missförstånd. Ytterligare en anledning till varför 
information är viktigt är enligt intervjuperson A: 
 

”Det måste finnas grunder till en uppsägning, och alla måste veta varför de genomförs 
eftersom det drabbar individer väldigt hårt.” (A) 

 
I de fall där det rör sig om börsnoterade företag skiljer sig situationen något från de andra 
företagen då de behöver vidta fler försiktighetsåtgärder. Varslet måste föregås och komma i 
samband med en pressrelease. För personerna i fråga är hemlighetsmakeriet, som kommer sig 
av att de har information som de anställda inte får ta del av, påfrestande. Efter 
uppsägningarnas genomförande använde intervjupersonerna sig av olika metoder för att 
underlätta för de som sagts upp, exempelvis att hjälpa till med CV-skrivning, bidra med 
coachning samt hålla i uppföljningssamtal.  
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5.3 Förberedelser inför och delaktighet i processen  
Förberedelser inför förhandlingar och uppsägningsbeskedet 
Förberedelserna inför förhandlingarna ligger för intervjupersonerna i att de har läst på med 
rätt information och på så vis har ordentligt med underlag. Intervjuperson B summerar detta 
under intervjun så här: 
 
”[…] vid förhandlingar gäller det att jag har på fötterna för att påvisa att de jag behåller har 

den breda kompetens och flexibilitet som behövs för att driva verksamheten vidare.[…] Det 
gäller att jag har en bra förklaring till varför jag har valt att låta viss anställda stanna medan 

andra får gå ”(B) 
 
Respondenterna förbereder sig på olika sätt inför uppsägningssamtalet. Några 
intervjupersoner besvarar frågan utifrån en känslomässig synvinkel.  Intervjuperson A uppger 
att det för henne/honom är viktigt att förebereda sig på att alla individer reagerar olika. 
Förberedelserna ligger i att vara öppen och lyhörd för hur individen kommer att reagera. 
Intervjuperson A summerar det i:  
 

”Det finns ingen mall för hur man kan förbereda sig, det står inte i någon skolbok hur folk 
kommer att reagera. Det gäller att vara uppmärksam.”(A) 

 
Intervjuperson C beskriver att en av hans/hennes förberedelser ligger i att han/hon måste vara 
beredd på att läsa av situationen, då alla individer reagerar olika i sådana situationer, och: 
 

”[…] inte vara för hård, men inte heller börja gråta tillsammans med personen, för då är 
man ju inget stöd. Och inte prata för mycket om vädret och annat utan i princip gå direkt på 

de viktiga i samtalet. […] man måste försöka stålsätta sig och försöka vara ett stöd”(C) 
 
Intervjuperson E förbereder sig genom att tänka sig in i situationen för de anställda och 
försöker behandla de anställda som E själv skulle vilja bli behandlad i en motsvarande 
situation.  
 
Några respondenter svarar med att beskriva sina praktiska förberedelser av bland annat 
dokumentation. Intervjuperson D befinner sig i en situation som skiljer sig från övriga 
respondenter. Intervjuperson D:s företag har fokuserat på att försöka finna andra arbeten till 
dem som företaget har sagt upp. De anställda som har haft en heltidsanställning inom D:s 
företag har erbjudits en likvärdig tjänst på ett annat företag.  
 
Delaktighet  
Det varierar hur delaktiga respondenterna varit under uppsägningsprocessen. Det finns de som 
deltagit aktivt från början till slut. Dessa intervjupersoner har då varit med och tagit fram det 
underlag som uppsägningarna grundar sig på samt haft ansvar för hela uppsägningsprocessen.  
Dessa personer sitter även med i organisationernas ledningsgrupper. C uttrycker sitt 
deltagande så här:  
 
”Jag är med från början, jag förhandlar med facket, skriver uppsägningar, har de personliga 

samtalen, så det är från början till slut.”(C) 
 
Andra respondenter fick beskedet att de skulle genomföra uppsägningar från andra i sina 
verksamheter. Bland de fall där respondenterna uppger att processen varit av denna karaktär 
går att utläsa en skillnad i deras situation. D berättar att beslutet har sett ut så och på grund av 
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avtagande orderingång hade D redan känt detta. Utifrån dessa premisser fick D sedan arbeta 
fram vilka anställda som skulle beröras av detta varsel samt hur villkoren för uppsägningarna 
skall se ut. E:s delaktighet i uppsägningsbeslutet är, likt D:s delaktighet, inte lika stor som 
övriga respondenters och han/hon försökte agera likt en lobbyist för att påverka det fattade 
beslutet. E reflekterar kring detta genom följande citat:  
 

”Det är ekonomin som styr och hur mycket vinst man gör är det som är det intressanta för 
företaget. Kan vi minska oljeförbrukning, elförbrukningen och så vidare, att företaget först 
försöker spara in i det skiktet men är enda utvägen att dra ner på personal kanske ett mer 

kollektivtansvar måste tas för att finna nya lösningar”(E) 
 
I E:s fall gick beslutet inte att påverka och motreaktionerna från både anställda och fack blev 
starka. De hade uppfattningen att de hade så mycket att göra på företaget att uppsägningar 
skulle leda till att de andra nästan skulle "slita ihjäl sig”. 
 

5.4 Upplevelsen under processen  
Hur har uppsägaren påverkats? 
Vid uppsägningar blir människor ledsna och intervjuperson A uppger att det kan vara tufft att 
lämna uppsägningsbesked och att han/hon får agera jourhavande medmänniska. För A 
fungerar det att blanda den yrkesmässiga sidan av rollen med rollen som medmänniska dock 
poängterar A vikten av att beskedet måste överlämnas på ett professionellt sätt: 
 
”Man kan inte gå runt och tänka ”åh nej nu får Kalle gå hem som har fru, barn och lån”, det 
kan jag inte bry mig om. Jag är anställd på det här företaget för att skapa vinst och jag kan 

inte bry mig om det privata.” (A) 
 
Även respondent C beskriver att han/hon tycker att det är viktigt att stänga av känslorna och 
fokusera på företagets bästa, trots detta säger C att han/hon ibland känner sig ledsen och 
tycker det är tråkigt. För C handlar om att styra om kompassen och uppträda som VD.  

 
”… man måste hålla isär rollerna för annars äter det upp en inifrån.”(C) 

  
B har upplevt att det är mycket känslor inblandade vid en uppsägning, både från den uppsagda 
personen men också för B själv. Då denna respondent har arbetat tillsammans med många av 
de personer som nu sagts upp under en lång tid och känner dem som kamrater beskriver B att 
det har varit en tragisk och tung period.  
 
”… det är så pass tungt så det var nog den tuffaste arbetsdag jag har haft tror jag, man blir 

helt psykiskt slut av att hålla dessa samtal [uppsägningssamtal].”(B) 
 
Trots att B har personliga relationer till dem som sagts upp framhåller B att hans/hennes 
uppgift handlar om: 
 

”… jag kan ju inte ha några känslor i detta för det är mitt arbete, det är inte jag mot den 
personen utan min arbetsroll mot hans arbetsroll […] Så det är väl de man får ta som den 

professionella biten, att jobben är en sak och fritiden en annan.” (B) 
 
Enligt intervjuperson D hjälper det inte de uppsagda om D sitter och tycker synd om dem. D 
framhåller att det är bättre att försöka vara saklig och hjälpa den uppsagde att fokusera framåt. 
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D framhåller också att det är många känslor inblandade i en sådan här process och ser inte det 
som något konstigt. D berättar att han/hon inte kan stå inför de anställda och vara ledsen trots 
att D själv känner så. Det gäller att inför det anställda gilla läget och göra sitt jobb utan att 
gnälla. 
 

”… det är klart att folk blir arga på mig för jag är den som kommer med budskapet, de 
kommer du inte ifrån att de finns en ilska” (D) 

 
E upplever att uppsägningar rakt igenom är tragiska och att det går emot hans/hennes 
ledarskapsfilosofi som är att kunna garantera anställda trygghet. E beskriver att det finns 
känslor som nederlag och svek under processen. Självkritiska frågor har under processen dykt 
upp, exempelvis berättar E att han/hon ställt sig frågan om det är E själv som misslyckats: 
 

”Man har relativt bra betalt men samtidigt är pengar inte allt, utan sinnesfrid är också 
väldigt mycket värt.” (E) 

 
Samtidigt som E känner ett ansvar gentemot företaget finns även ett ansvar gentemot 
personalen och E poängterar därför hur viktigt det är att finna en lösning som passar samtliga 
parter. A berättar att han/hon inte har upplevt att han/hon har mått dåligt av att behöva 
genomföra uppsägningar eftersom A vet att besluten fattats med fakta som underlag. 
 
B uppger att inte heller han/hon påverkas av att genomföra uppsägningar då han/hon ser det 
som baksidan med sitt jobb. Dock upplevde B en psykisk trötthet den dagen 
uppsägningssamtalen ägt rum. Till skillnad från intervjupersonerna A och B beskriver C sig 
ha upplevt vissa sömnsvårigheter och nedstämdhet under uppsägningsperioden och kände sig 
ibland nästan som en robot. Sömnsvårigheter och allmänna stressymtom var någonting som 
också D drabbades av under uppsägningsperioden. E har upplevt sömnsvårigheter inför de 
dagar då E hade planerat in att diskussioner med de anställda skulle äga rum men berättar att 
han/hon blev positivt överraskad av personalens bemötande vid diskussionerna, då de visade 
förståelse för situationen. 
 
Svårast och lättast i uppsägningsprocessen 
A upplever att det svåraste vid en uppsägningsprocess är den kompetensförlust som det 
innebär för verksamheten. B säger att det svåraste för dennes del är att besluta om vilka som 
ska sägas upp, och att inte fokusera på hur uppsägningen kommer att påverka dessa personer 
privat: 
 
”… men när du ska börja handplocka och sätta namn på de X antal anställda är det värre, det 
är den personliga kontakten som är det svåra.[…] det är ju tungt hur de drabbas privat” (B) 

 
För intervjuperson C blev den månad där varslet trädde i kraft till att de enskilda samtalen 
hölls den värsta i uppsägningsprocessen. Beträffande samtalen var C orolig för:  
 
”… vad jag ska säga, när jag ska säga det och hur jag ska säga det, jag menar att ha X antal 

personer framför sig och berätta tråkiga nyheter är inte så skoj.”(C) 
 
En annan sak som C upplevde som svår var att hålla reda på de olika regler och lagar som 
finns samt att lämna rätt information till personalen. Kompetenskraven för de som skulle 
undantas från LAS-listan och att vid förhandlingar hålla på allas gemensamma intresse i att 
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värna om personalen var enligt D det svåraste. För E var det svåraste att uppsägningarna 
kändes som ett misslyckande gentemot personalen.  
 
A uppger att inget var lätt, inte heller B kan nämna något som uppfattas som lätt i processen 
eftersom en sådan här situation alltid är tragisk. C berättar att mötet med facket, lite 
förvånande, var det lättaste i processen då de förstod hur situationen såg ut. Det lättaste för D 
var att visa för personalen att han/hon bryr sig om dem. För E skiljer sig situationen från de 
andras eftersom denna respondent visste att de hade arbete att erbjuda de som blivit uppsagda 
och därför kände E en viss lättnad i processen.  
 
Stöd och stöttning 
Respondent A uppger att han/hon får det stöd som denne upplever sig behöva. A vände sig till 
ledningsgruppen för att diskutera uppsägningarna och sina arbetskamrater och facket för att 
ha någon att bolla med när han/hon behöver det. B uppgav att han/hon hade mycket stöd från 
löneavdelningen med praktiska bestyr. Genom att också vara överens med arbetsledarna för 
de anställda som uppsägningen berörde upplever B sig ha haft det stöd som behövdes. C fick 
stöd från det omställningsföretag som anlitades vilket han/hon upplevde vara till stor hjälp. 
Detta eftersom C inte tror sig ha klarat av uppsägningarna lika bra som han/hon nu gjorde. 
Dock hade han/hon förhoppningar om att få mer stöd från sina delägare vilket inte inträffade 
och under denna tid upplevde C en ensamhet. E:s syn på stöd är följande: 

 
”Jag tror aldrig att man får det stöd som man behöver, [uppsägningar] är något som man får 

lära sig att hantera själv eftersom det ingår i mina arbetsuppgifter.” (E) 
 

”Vem tar hand om chefen.?” (D) 
 

Citatet ovan är en fråga som D ställde sig under intervjun. D har känt att det inte fanns något 
stöd under tiden som uppsägningsprocessen pågick, utan detta stöd kom när uppsägningarna 
var avslutade i form av feedback från både chefer och facket som då sa att D hade hanterat 
situationen på ett bra sätt. Känslomässigt stöd fick D hemifrån då hemmet fungerade som en 
ventil för D. Det var där hemma som han/hon fick stöd och stöttning genom att prata av sig 
och få uppmuntran. 
 

5.5 Uppsägningssamtalet  
Beträffande uppsägningssamtalen uppger respondent B och C att de genomförde samtliga 
uppsägningssamtal under en och samma dag. En reflektion som B i efterhand har kring detta 
är att de sista samtalen nästan blev slentrian då B redan hade genomfört tio samtal. Det menar 
B inte var riktigt rättvist mot de sista personerna. Samtidigt uttrycker B en lättnad över att 
samtliga samtalen kunde klaras av på en och samma dag. Respondent D hade en annan 
situation som skiljde henne/honom från övriga respondenter. Detta eftersom de anställda som 
riskerade uppsägning hade fått chansen att besöka ett annat företag för eventuella 
anställningar, vilket innebar att personerna i fråga visste vad det handlade om när de blev 
kallade till samtalet. Vid de uppsägningssamtal som A höll i fokuserade han/hon på att läsa av 
individen och forma samtalet där utefter eftersom alla individer fungerar olika.  
 
Intervjuperson D delar A:s uppfattning om hur viktigt det är att försöka läsa av individerna 
och handlar utefter de anställdas reaktioner. D förklarade detta med att det kan vara tio 
minuters tidsfrist mellan två samtal där personerna kan reagera helt olika. Exempelvis kan en 
anställd reagera genom att bli lättad och nästan glad över beskedet medan en annan reagerar 
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med förtvivlan. D förklarar detta med att alla individer hanterar en uppsägning olika. E 
strukturerade upp sina uppsägningssamtal likt en dialog och fokuserade både på den sociala 
situationen och på den arbetsmässiga situationen. En fördel som E hade var vetskapen om att 
det fanns behov av dem som blivit uppsagda i produktionen. E kunde därför erbjuda dem 
arbete, dock bara fem dagar i stöten. E beskrev samtalet enligt följande: 
 

”Och då tar man en dialog, en del blir jätteledsna och helt förtvivlade för [uppsägningen] 
drabbar inte bara den enskild individ utan drabbar hela familjer, och [därför] finns det en 

öppenhet mellan varandra i samtalet. […] Det lättaste [i uppsägningsprocessen] var att jag 
visste att vi mer eller mindre kunde garantera dem jobb även efter de blivit uppsagda. ” (E) 

 

5.6 Upplevelsen efter processen  
A berättar att det efter uppsägningsprocessen inleds en ny process. I denna nya process ligger 
fokus på att ta hand om de anställda som mår dåligt. Eftersom en del av arbetsstyrkan 
försvinner har tempot i produktionen gått ner. Därför måste organisationen nu anpassa 
situationen och arbeta för att få upp produktiviteten igen genom att motivera den kvarvarande 
personalen. Även intervjuperson B uppger att det är viktigt att försöka motivera dem som fått 
behålla jobben eftersom de nu behöver jobba hårdare. B uppger också att han/hon kände en 
känsla av lättnad efter de genomförda uppsägningssamtalen. Denna lättnad upplevds även av 
C efter att han/hon genomfört sina samtal. C trodde att de som blev uppsagda skulle bli 
mycket mer ledsna än vad de blev. C hade innan samtalen uppfattningen att det skulle vara 
mycket svårare att genomföra uppsägningarna än vad det i verkligheten skulle visa sig vara. 
Anledningen till att det gick smidigare än förväntat var för att vissa fick jobb direkt och inte 
blev lämnade vind för våg. D kände förutom lättnad, över att uppsägningarna var avklarade, 
en oro över att de genomförda uppsägningarna inte skulle räcka till. Vid intervjutillfället har 
det införts en dags permission i veckan, valet stod mellan det och ett nytt varsel.  
 
E kände en revanschlust, då ingen skulle vara gladare än E om beslutet att säga upp skulle ha 
blivit hävt. Denna känsla säger E fungerar som en kraft för att driva de kvarvarande anställda 
framåt. E:s egen reflektion över sin chefsroll efter uppsägningarna är att det inte bara är 
positivt att vara chef, man måste också vara medveten om att man har ansvar för många 
människor på ”sina axlar”.  
 
Intervjuperson B har träffat några av de personer som han/hon behövde säga upp utanför 
arbetsplatsen och uppger att dessa möten gick ganska bra. Samtidigt uttrycker B en 
förhoppning om att inte behöva genomföra uppsägningar igen.  
 
E känner fortfarande ett ansvar gentemot dem som sagts upp, och vill inte se dessa som ett 
avslutat kapitel, och arbetar därför aktivt med att försöka skapa jobbmöjligheter för dem. E:s 
filosofi är att de anställda skall känna en trygghet i sin anställning vilket bidrar till att E 
upplever uppsägningar som ett misslyckande och att denne sviker sina egna ideal. 
 

”Det jag tycker är det jobbigaste är att man inte kan ge sina anställda denna trygghet och 
därför skulle jag vilja dra tillbaka klockan och ändra på det.”(E)  

 
Intervjuperson B berättar att frågan "hur processen skulle kunna se ut för att han/hon skulle 
må bättre" är något som B på senare tid funderat kring. B uppgav att istället för att de 
uppsagda fick papper med alla uppgifter kring uppsägningen, så skulle en tydligare 
redovisning innehållande förklaringar till situationen funnits. Detta eftersom en del av de 
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uppsagda inte förstod anledningen till varför just de fick gå. B tror att en bättre uppställning 
av informationen hade hjälpt de anställda att bättre förstå anledningen till uppsägningen samt 
förstå hur hela situationen ser ut.  
 
Intervjuperson A uppger att han/hon inte mått dåligt av att behöva säga upp någon eftersom 
denne haft faktagrunder att stå på. A påpekar dock att uppsägningssituationen kanske skulle 
kunna vara lättare om de anställda som blev uppsagda redan har ett nytt jobb att gå vidare till. 
Denna åsikt delades även av C som genom sitt samarbete med omställningsföretaget hade fått 
vissa indikationer om ett annat företag där nyanställningar skulle ske.  
 
För intervjuperson E handlar det om att till 100 procent ha kontroll över situationen för att på 
så vis kunna ha möjlighet att se om det finns något annat företaget kan skära in på innan man 
väljer uppsägningar. Dock var det inte så den här gången för E eftersom beslutet kom 
uppifrån i koncernen. 
 
Intervjuperson D berättar om ett tillfälle då han/hon behövde gå från att genomföra 
uppsägningssamtal till en social tillställning, vilket upplevdes som påfrestande. D hade gärna 
haft en extern resurs som kunde fungera som ventil för D under processen. D ser tillbaka på 
det med följande ord: 
 

”… man kanske skulle ha fått frågan och att någon tog tag i en, för egen del skulle det ha 
ingått att man fick prata med någon rent professionellt […] för det är ju faktiskt så att man 

måste få ut det någonstans för annars håller man inte ihop.”(D) 
 
Relationer 
Det varierar bland respondenterna huruvida de ser sig som en del av gänget eller inte bland de 
anställda efter uppsägningsprocessens genomförande. Att A förhöll sig på ett relativt 
distanserat sätt till de anställda framkommer i intervjun: 
 

”Jag kommer aldrig vara en i gänget, jag är ju chef! Så det är ingen skillnad i bemötandet 
från personalen.”(A) 

 
En kontrast till detta lämnar intervjuperson E som förklarar att för henne/honom bygger 
ledarskap på att vara en del i gänget och vara ute i produktionen så mycket som möjligt. 
Relationerna till de anställda som arbetar kvar har enligt E inte förändrats: 
 
”… vi är precis lika goda vänner idag som innan uppsägningarna och då tycker jag ändå att 
det är ett bevis på att vi från deras och från vår sida har hanterat saken på ett vettigt sätt.” 

(E) 
 
Intervjuperson B upplever sig inte som en syndabock i relationen till de anställda. B känner 
sig delvis fortfarande som en i gänget men eftersom situationen förändrat en del genom 
uppsägningarna har B fått ”peppa” den personal som fått stanna kvar för att de inte ska tappa 
motivationen. C upplever inte heller att hennes/hans relation har påverkats, eftersom han/hon 
har gjort sig tillgänglig och inte gömt sig för de anställda efter de genomförda 
uppsägningarna. C har känt dåligt samvete men genom att ha fortsatt god kontakt med de 
anställda upplevs detta förmildra omständigheterna. C uttrycker det i termer av: 
 
”Eftersom jag var ute i fabriken och i lunchrummet och att jag pratade med de anställda hela 

tiden så tror jag att jag fortfarande är en del i gänget.” (C) 
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Intervjuperson D upplever att genom uppsägningsprocessen har han/hon lärt känna en del 
anställda lite bättre och att förtroendet dem emellan inte har försämrats. 
 

5.7 Synen på uppsägaren från ett fackligt perspektiv  
Innan de intervjuer som rapportens empiriska material grundar sig i genomfördes en intervju 
med en ombudsman för en större fackförening. Utifrån hans/hennes erfarenheter av möten 
med uppsägare framgår att det finns en vid skala av olika ”uppsägare” Stora bolag har ofta 
förhandlingschefer som kan vara ”tuffa och kalla”. En förklaring till detta kan vara att de inte 
har någonting med de anställda att göra utan de ser till tjänsten som ska försvinna. 
Förhandlingscheferna har en mer realistisk och företagsekonomisk syn då många uppsägare 
understryker att de inte vill säga upp någon men att det är den enda utvägen. Mindre företag 
eller familjeföretag tenderar att bli mer känslomässigt involverade vid förhandlingarna och 
kan i vissa fall gråta. Uppsägaren har i dessa fall mer kontakt med de anställda och de kan 
exempelvis umgås på fritiden. Det är emellertid ändå viktigt att uppsägaren iklär sig en 
professionell roll då uppsägningar inte är en lätt sits för dem. När det kommer till att en 
arbetsgivare måste säga upp anställda måste denna person ikläda sig företagets roll. 
Uppsägningen kommer att innebära att folk reagerar på olika sätt och som uppsägare kan man 
inte säga ”vi vill inte säga upp…” utan personen måste stå för det företaget vill och det är där 
som man gör skäl för sin lön. Att säga upp är en svår position men han/hon måste kunna 
hantera det. 
 

6. Analys  
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att bearbetas med hjälp av rapportens 
teoretiska referensram. Rapportens frågeställningar används för att strukturera upp kapitlet 
och för att en tydlig röd tråd ska gå att följa. Inledningsvis under varje fråga kommer 
analysverktygen presenteras för att åskådliggöra analysens teoretiska utgångspunkter för 
läsaren.   
  

6.1 Hur upplever uppsägaren sin situation i uppsägningsprocessen 
och vilka förväntningar riktas mot honom/henne?  
Analysverktygen som används är Jacobsen och Thorsviks (2002) resonemang kring 
organisationsstruktur där Bolman och Deals (2006) tankar kring struktur vävs samman. Med 
utgångspunkt i befattningsmakt, som Jacobsen och Thorsvik (2002) tar upp, diskuteras 
betydelsen av äganderätt som Jackson och Carter (2002) skriver om. Makt och dess betydelse 
analyseras sedan utifrån Jacobsen och Thorsvik (2002). Ytterligare ett analysverktyg som 
används är Bolman och Deals (2006) diskussion kring konsekvenserna av omorganisering 
och omstrukturering. Avslutningsvis analyseras sociala relationer utifrån Boglid, Eliasson 
och Månsson (2005).  
 
För att få svar på frågan hur uppsägarna upplever sin situation bör det finnas en förståelse för 
hur en yrkesmässig position skapas vilket kan förstås genom Jacobsen och Thorsviks 
(2002:83) resonemang kring organisationsstruktur. En individs yrkesmässiga position sätter 
ramverket för den formella roll som individen agerar utifrån på arbetsplatsen. Den formella 
rollen sätter i sin tur riktlinjerna för de krav och förväntningar som ställs på individen. Var i 
organisationen uppsägaren befinner sig kommer att påverka hur individen upplever sin 
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situation. Struktur i en organisation bygger på olika antaganden vilka kan förstås genom 
Bolman och Deal (2006:75) där fenomen som lönsamhet och verksamhetsmål är väsentliga 
och organisationens verksamhet strävar efter att uppnå dessa. Detta kan ligga till grund för att 
förstå hur uppsägaren upplever sin situation. Uppsägarna i undersökningen framhåller att 
uppsägningar är en av många arbetsuppgifter som de måste utföra. Utifrån detta resonemang 
spelar det således ingen roll hur uppsägaren upplever sin situation, då uppsägningen är en 
handling som de yrkesmässigt måste genomföra. Som framgår av intervjupersonernas svar 
kan de inte agera utefter hur de själva vill utforma processen utan både processen och därmed 
de själva är styrda av de krav som lagar och avtal ställer på dem. Dessa krav kan i sin tur 
påverka hur de upplever situationen. Att intervjuperson E inte själv skulle ha valt att säga upp 
någon anställda, om denne själv fick bestämma, kan ha bidragit till hur denne upplevde 
situationen. I sin position som platschef har E makt att säga upp anställda men positionen 
innebär inte makt i beslutsprocessen. E fick inte själv fatta beslutet och det kan ha bidragit till 
att E kände ett misslyckande i att behöva säga upp anställda. E illustrerar också hur individen 
agerar utifrån de förväntningar som finns på hans/hennes yrkesroll, och möjligheterna att 
agera och utöva inflytande beror på vilken position individen har i verksamheten.  
 
En annan faktor som kan påverka hur uppsägaren upplever sin situation är graden av makt.  
Genom sin position inom organisationen har uppsägarna olika mycket makt att fatta beslut 
och därefter verkställa dem. En individs position avgör hur delaktig han/hon kommer att bli i 
uppsägningsprocessen, detta kan vara en indikator på individens maktposition. 
Respondenterna i undersökningen besitter olika hierarkiska positioner vilket har påverkat 
deras grad av delaktighet när det kommer till att fatta beslut kring uppsägningsprocessen. 
Denna beroendekedja som respondenterna styrs av kan förstås med stöd av Jacobsen och 
Thorsviks (2002:207) resonemang kring att befattningsmakten är knuten till en persons 
ställning inom en organisation. I rapportens undersökning har det framkommit att besluten 
kring uppsägningen har tagits högst upp i organisationshierarkin. Emellertid varierar svaren 
kring hur delaktiga respondenterna har varit i beslutsprocessen. I det fall där det rör sig om en 
individ med verkställande direktörsposition som besitter full makt över de beslut som fattas 
innehar han/hon en hög grad av äganderätt, men också beslutsrätt, vilket även de personer 
som ingår i ledningsgruppen innefattas av. Vilket betyder att VD:n samt personerna som ingår 
ledningsgruppen är fullt delaktiga i processen. Jackson och Carter (2002:100–101) skriver om 
begreppet äganderätt, och i uppsägarens fall kan äganderätten få betydelse för hur delaktiga 
uppsägarna är i beslutsfattandet kring nedskärningar. Då personer med stor äganderätt i 
egenskap av sina positioner ”äger” verksamheten.  
 
Rent yrkesmässigt går det att finna en likhet mellan de olika respondenternas uppfattning om 
sin situation då fokus är riktat mot företagsmässiga aspekter. Lönsamhet och hur företaget på 
bästa sätt ska anpassa sig för att överleva, tolkar vi som en stark påverkansfaktor i hur 
uppsägarna upplever sin situation. Beroende på deras position i verksamheten har 
respondenterna haft olika grad av inflytande. Hur upplever då de som inte innehar samma 
grad av makt sin situation? En av respondenterna beskriver en otillfredsställelse då beslutet 
kom uppifrån och det uppfattades gå stick i stäv med verksamhetens rådande situation. Vilket 
medförde att respondenten upplevde en frustration över att inte själv kunna påverka det 
fattade beslutet. Som ett steg i att försöka påverka beslutet bedrev respondenten en form av 
lobbyverksamhet. Vilket kan ses som ett sätt att försöka utöva sin begränsade yrkesmässiga 
makt på och som Jacobsen och Thorsvik (2002:393–396) skriver, kan det uppstå tvister 
mellan de parter som besitter makt gällande vilka beslut som skall tas för att uppnå 
verksamhetens mål. Sådana tvister anser vi kan påverka hur uppsägaren upplever sin 
situation. Uppsägarna i undersökningen har haft olika grad av påverkansmöjlighet, trots detta 
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har de agerat i linje med det fattade beslutet rörande uppsägningarna. Genom uppsägarnas 
agerande upprätthålls strukturen inom organisationen vilket i sin tur innebär att de 
yrkesmässiga positionerna kvarstår.  
 
Det tycks finnas en relation mellan vilken position en individ besitter samt vilken information 
han/hon får ta del av.  Jacobsen och Thorsvik (2002:392) skriver att makt innebär att besitta 
information. Respondenterna i undersökningen fick genom sin maktposition ta del av den 
information som fanns kring uppsägningsprocessen. De respondenter som deltagit i 
undersökningen betonar vikten av att lämna rätt information vid rätt tillfälle samt hur 
frustrerande det kändes att i vissa situationer veta mer än de drabbade utan att ha möjligheten 
att avslöja något. Makten att inneha information, beskriver respondenterna, är inte alltid något 
positivt utan kan även uppfattas som en form av belastning, vilket kan ha påverkat 
uppsägarnas upplevelse av uppsägningsprocessen.  
 
I den yrkesmässiga positionen styrs uppsägarna av de verksamhetsmål som finns inom 
organisationen. Utifrån detta kan deras upplevelse av sin situation också påverkas av den 
kompetensförlust som sker vid uppsägningar. Här tolkar vi att det finns en parallell till 
Bolman och Deals (2006:103) resonemang kring omorganisering och omstrukturering. En 
uppsägning kan förstås som ett steg i en omorganisering och risken som företaget tar är att 
förlora en del av den kompetens som de uppsagda tar med sig ur organisationen när de slutar. 
Att veta att värdefull kompetens försvinner bidrar till att respondenterna stundtals upplever 
processen som frustrerande.  
 
En motpol till det som kan uppfattas som det hårda och styrda i strukturen såsom struktur och 
regler kan vara sociala relationerna som mer ser till de mjuka och mänskliga faktorerna vilket 
ger ytterligare en dimension på uppsägarens upplevelse. Ur denna synvinkel finns det 
ytterligare faktorer som påverkar hur uppsägaren upplever uppsägningen utifrån sin 
yrkesmässiga position. Till en position tillskrivs en roll till vilken krav och förväntningar 
riktas. Kring varje roll i en organisation finns ett antal olika sociala relationer som kan gå 
uppåt, nedåt och sidledes inom organisationen. För att sociala relationer skall uppstå måste 
människor agera och handla, det vill säga ta kontakt med varandra, och låta ett socialt 
handlande ske. Enligt Boglid, Eliasson och Månson (2005:156) styrs vilka kontakter som tas 
av vad individen uppfattar som legitimt det vill säga accepterat inom organisationen. Den 
legitima ordningen som råder styr de sociala handlingarna. Runt en uppsägare finns relationer 
till många olika aktörer som är involverade i uppsägningsprocessen exempelvis facket, de 
anställda samt ledningsgruppen.  I de fall där respondenterna i undersökningen har en god 
relation till facket uttrycker de en tillfredställelse över detta. Vilken i sin tur kan antas påverka 
uppsägarna i en positiv bemärkelse när det kommer till hur de uppfattar sin situation. Det 
finns ett regelverk som styr hur en uppsägningsprocess skall se ut. Regelverket kan liknas vid 
en legitim ordning eftersom alla parter, facket, arbetsgivare och arbetstagare, har accepterat 
detta tillvägagångssätt. Uppsägaren kan således förlita sig på detta regelverk när processen 
skall genomföras och detta bidrar till att ge henne/honom en form av trygghet i att veta att de 
har medhåll i lagen för vad som ska utföras och i vilken ordning. Detta kan skapa en inre 
trygghet som kan underlätta genomförandet. Regelverket, den gemensamt accepterade 
ordningen, reglerar vem/vilka som skall informeras och när och var i processen förhandlingar 
skall genomföras. Regelverket säger inte hur den informella sidan av processen bör se ut, det 
vill säga vilka former av information som ska delges, vad informationen skall innehålla samt 
hur samtalet bör gå till. Här står individen inför egna bedömningar.  
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Förväntningar 
De analysverktyg som används är Österbergs (1991) resonemang kring att en individ agerar 
utifrån på förhand bestämda krav och uppgifter. Detta kan också sammanlänkas med 
Bolmans och Deals (2006) tankar kring att positionen styr förväntningarna. Hochschilds 
(2003) diskussion kring känslor samt begreppsparet "surface" och "deep acting" används 
också som analysverktyg. Därefter används Wolvéns (2003) resonemang kring förväntningar 
samt vad Jeding och Theorell (1999) skriver om socialt stöd. Avslutningsvis används Eriksson 
och Larssons (2002) diskussion kring det värderande och emotionella stödet.  
 
Intervjupersonerna, som deltar i rapportens undersökning, agerar utifrån de förväntningar som 
finns ställda på deras yrkesmässiga roll: innehållande arbetsuppgiften och befogenheten att 
säga upp anställda. Trots att uppsägningar är en arbetsuppgift som beskrivs som något 
”nödvändigt ont” uppger respondenter att det är en uppgift som ingår i deras yrkesroll och 
något de måste genomföra. Detta ligger i linje med vad Österberg (1991:48–49) skriver om att 
en individ agerar utifrån på förhand bestämda krav och uppgifter. Intervjuperson A har 
exempelvis bestämda åsikter kring hur relationerna bör se ut till de anställda, som chef är A 
inte en del av gänget. En kontrast till denna åsikt är hur intervjuperson E upplever 
förväntningarna på sig själv att vara en i gänget och det skapar i sin tur förväntningar på hur 
han/hon skall agera gentemot sin personal. Detta tolkar vi går att applicera på Bolman och 
Deals (2006:218) tankar kring att en individs position styr de förväntningar som finns på 
henne/honom. Intervjupersonerna A och E illustrerar två skilda förväntningar som de själva 
ställer på sina yrkesmässiga roller.  
 
Vissa av respondenterna upplever att uppsägningsprocessen är en påfrestande process att 
genomgå, främst de uppsägningssamtal som måste hållas med de anställda. Respondenterna 
uppger exempelvis att det inte tjänar någonting till om de som personer sitter och gråter när de 
lämnar beskedet, utan de måste gå in i sin formella roll och utföra det arbete som deras 
position kräver av dem. Uppsägarna måste agera i linje med de krav och förväntning som 
ställs på deras yrkesroll, vad skulle hända om de inte agerar utefter dessa? Om individen inte 
agerar utifrån dessa förväntningar kan det vara som en av intervjupersonerna uppger att det 
inte tjänar något till att agera för känslomässigt för det inte gagnar den som sägs upp. Utifrån 
detta resonemang går det att se tendenser att det är gynnsamt för uppsägaren att hålla isär sin 
yrkesmässigt formella roll från den informella sidan. Detta går att förstå med hjälp av 
Hochschild (2003:48) som skriver att alla individer spelar olika roller och individen måste 
hantera sina känslor utefter vilken roll han/hon framträder i. Vilken roll individen förväntas 
framträda i kan påverka hur han/hon upplever situationen. Detta går igen i en av 
respondenternas svar; som uttrycker det i termer av att ”det gäller att stänga av sina känslor 
och tänka på företagets bästa”, trots att han/hon som person upplever situationen olustig. En 
annan respondent uttrycker det i termerna att det är ”viktigt att hålla isär rollerna för annars 
äter det upp en inifrån”. Det kan vara så att den roll intervjupersonen framträder i avgör hur 
han/hon upplever sin situation. Detta tankesätt leder oss in på det resonemang som Österberg 
(1991:50–51) för kring de normer och förväntningar som är knutna till den roll en individ 
agerar i. I uppsägarnas fall framstår det som att normen är att känslor inte skall ta överhand 
och styra individens sätt att hantera situationen. Samtidigt framhåller intervjupersonerna att en 
uppsägning innehåller många känslor och är en mödosam process. Trots detta intar 
uppsägarna den yrkesmässiga rollen, vilket kan förklaras av att de ser det i termer av att det är 
hans/hennes arbetsroll mot den uppsagdes arbetsroll.  
 
Hur uppsägarna upplever de förväntningar som ställs på deras yrkesroll kan även försöka 
förstås genom Hochschilds (2003:37–39) begreppspar ”surface” och ”deep acting”. Likt en 
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röd tråd som går genom undersökningens resultat är vår tolkning att respondenterna ägnar sig 
åt ”surface acting” då de inte är uppsägare 100 procent av sin tid. Det finns också en annan 
sida, den privata sidan, som tillåts bli mer påverkad än vad den formella sidan utåt visar. Detta 
ger sig i uttryck genom att vissa av intervjupersonerna beskriver att de har upplevt 
sömnsvårigheter, diverse stressymtom, nedstämdhet och psykisk trötthet. Trots att uppsägarna 
följer de förväntningar som ställs på deras yrkesroll samt att de håller isär rollerna innebär det 
inte att de förblir opåverkade av uppsägningarna. Förväntningarna är inte bara av yrkesmässig 
karaktär utan kan också komma ifrån det privata livet samt som Wolvén (2000:185) skriver i 
från hur individen själv uppfattar sin roll. Ett exempel på förväntningar som kom från 
individen själv ger sig till känna i en av respondenternas sätt att se på sitt ledarskap, då 
han/hon kände ansvar både mot företaget men också mot sin personal. Från vilket håll 
förväntningarna på individen kommer påverkar hur denne upplever sin situation. Att 
förväntningar kan komma ifrån olika håll och vara av olika karaktär stärks av respondenternas 
upplevelser, exempelvis var en person med om att gå från uppsägningssamtal till en social 
tillställning. I de olika situationerna som personen ställdes inför fanns det skilda förväntningar 
och individen måste kunna skifta roll och sätt att agera, något som respondenten beskriver 
som emotionellt påfrestande.  
 
Hur uppsägaren klarar av att hantera de förväntningar som ställs på utförandet i yrkesrollen 
kan påverkas av hur individen får uppbackning och om han/hon har tillgång till socialt stöd.  
Ur denna aspekt blir stöd och stöttningen en väsentlig infallsvinkel i uppsägarens upplevelse 
av sin situation. Jeding och Theorell (1999:45, 37) skriver att socialt stöd avser det stöd som 
fås på arbetsplatsen. De flesta av respondenterna uppger att de har fått det stöd de behöver 
under processen. Men kan det vara så att dessa respondenter nöjer sig med det stöd de får, för 
de anser att uppgiften att behöva säga upp någon ligger i deras arbetsuppgifter och i och med 
detta inte anser sig vara i behov av något stöd? Utifrån detta tankesätt styr uppsägarens egna 
förväntningar, som denne har på sin yrkesroll och hur han/hon ska agera, behovet av stöd från 
omgivningen. Förväntningar behöver således inte bara komma utifrån utan kan också handla 
om uppsägarens egna tankar kring sin yrkesmässiga roll.  
 
Det stöd som en av intervjupersonerna berättar om, går att liknas vid det värderande stöd som 
Eriksson och Larsson (2002:134) skriver om, i form av den feedback som gavs efter 
processen. Dock poängterar intervjupersonen att detta stöd hade varit tacksamt att få också 
under processen och inte bara efteråt. Det emotionella stödet går att finna i det stöd som vissa 
respondenter fick hemifrån. Genomgående i svaren framkom det dock att det verkade finnas 
relativt lite emotionellt stöd inom organisationerna. Ur ett organisationsinriktat perspektiv kan 
det vara så att organisationerna väljer att se till individens formella sida vilket innebär att den 
informella sidan av den formella yrkesrollen blir lidande, vilket ger sig till känna genom 
avsaknaden av stöd som respondenterna kunde känna.  
 

6.1.1 Hur påverkas uppsägarens informella sida av hans/hennes 
yrkesmässiga position och vilka känslor är förknippade med 
uppsägningsprocessen för uppsägaren?  
Analysverktygen som används är Bolman och Deals (2006) tankar kring den informella sidan 
av yrkesrollen samt Hochschilds (2003) resonemang kring känslor som signalfunktion där en 
koppling görs till Webers sociala relationer. Israels (1979) diskussion kring huruvida 
individen är aktiv eller passiv i sina relationer används även. Avslutningsvis analyseras 
resultatet utifrån vad Bolman och Deal (2006) skriver om social kompetens och emotionell 
intelligens vilket också utvecklas av Wolvén (2000). 
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Den informella sidan av yrkesrollen innehåller både uppgiftsinriktade och personliga 
parametrar som enligt Bolman och Deal (2006:218) fungerar på ett mer underförstått sätt i 
jämförelse med den formella sidan. Utifrån uppsägarens upplevelser, som framkommer ur 
intervjusvaren, är det områden såsom känslor och relationer som sammanlänkas med den 
informella sidan. Å ena sidan innehåller en uppsägning många skilda känslor men å andra 
sidan agerar uppsägarna i linje med den formella yrkesrollen, där fokus ligger på att inte ha 
för mycket känsloyttringar. I enlighet med Hochschilds (2003:29–30) resonemang kring 
känslor, där känslor fungerar som en signalfunktion, går detta att applicera för att förstå 
intervjupersonernas upplevelse. Respondenterna uppger att de måste läsa av klimatet och 
individen vid exempelvis uppsägningssamtalet och sedan agera där utefter på ett passande 
sätt. Det går här att utläsa en koppling till Boglind, Eliasson och Månssons (2005:156) 
återberättelse av Webers resonemang rörande sociala relationer. Weber lyfter fram att 
individen måste läsa av situationen för att sociala relationer ska uppstå. Detta går tydligt igen i 
respondenternas handlande. Det kan tolkas som att uppsägarna försöker balansera sina känslor 
på ett passande sätt i likhet med Hochschild (2003:29-30) som skriver att med känsla klarar 
individen ut i vilken position han/hon står till en annan. Avläsningen och uppfattningen kring 
den andra individen fungerar likt en signal för uppsägaren och hur denne känslomässigt ska 
agera. Å ena sidan uppger respondenterna att de inte försöker visa så mycket känslor i 
uppsägningsprocessen, men å andra sidan går det att utläsa ur intervjuerna att respondenterna 
går igenom många olika känslolägen. Detta visar att det i uppsägarens fall finns en informell 
sida av den formella yrkesrollen bestående av känslor och relationer som i olika 
utsträckningar berörs. Exempelvis uppger respondenterna en känsla av oro inför samtalen 
men också en känsla av lättnad efter processen. I och med detta är det värt att fundera på om 
uppsägningsprocessen är mer känslosam än intervjupersonerna vill uttrycka. Uppsägarnas 
formella sida har varit den dominanta sidan utåt, men kan det vara så att uppsägaren påverkas 
mer än vad han/hon utåt vill ”erkänna”?  
 
Israels (1979:69–71) resonemang kring huruvida en individ är aktiv eller passiv i en relation 
går att applicera på uppsägaren och den uppsagde. Uppsägaren har en aktiv roll då han/hon 
besitter makt att avgöra den andra individens ”öde”. Vid uppsägningssamtalet intar 
uppsägaren en aktiv roll då han/hon har ett visst handlingsutrymme att bestämma hur samtalet 
skall utformas. En av intervjupersonerna formade samtalet likt en dialog med fokus på både 
det sociala och det arbetsmässiga. Detta innebär att skifta mellan en aktiv och en passiv roll i 
samtalet men som vi tolkar det även mellan sin formella och informella sida av sin yrkesroll. 
Det ovan nämnda handlingsutrymmet påverkas av de förväntningar som åläggs uppsägaren i 
hur han/hon yrkesmässigt ska agera. Men som en intervjuperson framhåller finns det inte 
någon specifik mall för hur ett uppsägningssamtal bör se ut, utan det gäller att läsa av 
individen och agera därefter. Detta visar återigen på att uppsägaren använder sig av sin 
informella sida då det handlar om mänskliga möten innehållande en hög grad av 
känsloyttringar. En annan aspekt som kan påverka upplevelsen av processen är graden av 
tidigare erfarenheter av att behöva säga upp personal. Erfarenheter bidrar till en ökad 
förståelse för hur processen bör gå till vilket borde underlätta för uppsägaren.  
 
Uppsägningssamtalen sätter uppsägarens sociala kompetens och emotionella intelligens på 
prov. Bolman och Deal (2006:213) skriver att dessa begrepp syftar till att individen ska 
handla klokt i sin relation med andra människor. Detta går att applicera på uppsägaren då 
han/hon inte bara kan agera utifrån sin formellt yrkesmässiga roll utan måste använda sin 
informella sida. Uppsägarna är medvetna om att en uppsägning för negativa konsekvenser 
med sig för den uppsagde, en intervjuperson uttrycker sig i termer av att en uppsägning är en 
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tragedi. Det finns en medvetenhet hos respondenterna i att deras anställda kan reagera på olika 
sätt vilket i sin tur ställer krav på att uppsägaren måste styra sitt agerande efter de enskilda 
individerna och på så vis fungera som ett stöd för dem. Detta står i linje med vad Wolvén 
(2000:185) skriver angående den informella rollens innehåll med fokus på relation. En 
intervjuperson uttrycker detta i termer av att ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”. 
Detta går att förstå med hjälp av det Wolvén (2000:291) skriver, att en person i en ledande 
position bör besitta en hög grad av social kompetens. Respondenterna framhåller vikten av att 
värna om de uppsagda och ta hänsyn till deras känslor. Samtidigt gäller det att koppla från 
känslorna och gå in i den yrkesmässiga rollen, vilken skapar en kontrast. Två motsatta 
förklaringar till detta är som en intervjuperson uppger att han/hon fokuserar på de 
företagsekonomiska aspekterna eftersom han/hon är anställd för att skapa vinst och kan därför 
inte bry sig om det privata. En annan respondent väljer att koppla bort sina känslor då han/hon 
anser att det inte är till någon hjälp för den uppsagde om han/hon tycker synd om dem utan 
fokus ska ligga på att vara saklig och hjälpa vederbörande framåt. Att bry sig om den privata 
rollen eller att helt fokusera på det företagsekonomiska kan leda till att en konflikt mellan den 
informella och den formella sidan av yrkesrollen kan uppstå. I undersökningens svar finns det 
dock inget som tyder på att en sådan konflikt uppstått. 
 

7. Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel inleds med en sammanfattning av resultatet i analysavsnittet för att underlätta 
för läsaren och skapa förståelse för fortsatt diskussion kring varför resultatet blev som det 
blev. Vidare diskuteras och problematiseras resultatet i relation till tidigare forskning och 
erfarenhetsbaserade råd från konsulter. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom 
området. 

7. 1 Kortfattad sammanfattning av resultatet i analysen 
Var i organisationen uppsägaren befinner sig styr hur han/hon upplever sin situation. 
Uppsägarna i undersökningen betonar att uppsägningar är en av många arbetsuppgifter som 
måste genomföras. Rent objektivt spelar det ingen roll hur uppsägaren upplever sin situation 
då uppsägningen är något som denne yrkesmässigt måste genomföra. Uppsägarna agerar 
utefter de krav och förväntningar som riktas mot deras yrkesmässiga position. Uppsägarna har 
genom sina positioner haft olika grader av makt när det kommer till att fatta beslut i 
uppsägningsprocessen. Hur delaktig uppsägaren har varit har till en viss del styrt hur de har 
upplevt situationen. Exempelvis verkar den respondent som varit minst delaktig i 
beslutsprocessen uppleva en känsla av frustration i att inte kunna påverka. I och med sin 
position och den makt denna medför får uppsägarna ta del av information. Detta upplevs 
enligt respondenterna vid vissa tillfällen som negativt eftersom de vet mer än vad de anställda 
vet utan att ha möjligheten att delge dem denna information.  
 
Kring uppsägarens yrkesmässiga roll finns ett antal sociala relationer knutna. För att sociala 
relationer skall uppstå måste rollinnehavare agera. Vilka sociala relationer uppsägaren har 
uppåt, nedåt och sidledes i organisationen tolkar vi har påverkat upplevelsen. De respondenter 
som exempelvis etablerade goda relationer till facket trots stormiga förhandlingar uttrycker 
detta som något positivt.  
 
I och med att uppsägarna uppträder i sin formella roll hanterar de sina känslor utifrån vilken 
roll de framträder i. I uppsägningsprocessen har individen möjlighet att välja hur han/hon vill 
uttrycka sin roll exempelvis med betoning på rollen som chef eller medmänniska. Detta 
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påverkar hur han/hon upplever sin situation. Individen måste hantera sina känslor utefter var 
han/hon väljer att lägga betoningen i sin roll. Detta då det alltid finns normer och 
förväntningar som är knutna till de positioner och roller som en individ innehar och framför. I 
uppsägarens fall är normen att känslor inte får ta överhand och detta styr individens agerande i 
uppsägningsprocessen.  
 
Då känslor och relationer sammanlänkas med den informella sidan påverkar dessa hur 
uppsägaren upplever sin situation. Det som framkommer ur det empiriska materialet och 
utifrån den teoretiska referensramen är hur viktigt respondenterna anser att känslostyrning är. 
Uppsägaren måste behärska och utforma sina känslor för att kunna möta känslorna hos den 
person som blir uppsagd. Uppsägarens egna förväntningar, som denne har på sin yrkesroll och 
hur han/hon ska agera, styr behovet av stöd från omgivningen. Förväntningar behöver således 
inte bara komma utifrån utan kan också handla om uppsägarens egna tankar kring sin 
yrkesmässiga roll. 
 
Genom sin position har uppsägaren ett visst handlingsutrymme och kan i och med detta 
bestämma hur uppsägningssamtalet ska utformas. Trots att uppsägaren har makten och 
handlingsutrymme så uppger respondenterna att de formar sitt agerande efter individen, vilket 
visar på att uppsägaren använder sig av sin informella sida av den formella yrkespositionen.  
 

7.2 Diskussion om resultatet av studien 
Uppsägaren vet i och med sin position att han/hon måste utföra uppgiften, att säga upp 
personal, och därför ”förmildras” kanske deras upplevelse. Det är inte individens privata jag 
som säger upp utan det är organisationen som handlar genom uppsägningar. Utifrån detta 
perspektiv kan uppsägarens position förstås som en aktör i en större kontext och likt en 
spelpjäs ska han/hon handla för att bidra till organisationens bästa. Uppsägarnas upplevda 
situation kan därför ha påverkats av de normer och värderingar som finns kring hur en person 
i deras position bör agera. Kan det vara så att uppsägarens upplevelser medvetet eller 
omedvetet styrs av vetskapen om att det är en arbetsuppgift? Utifrån detta tankesätt hämmas 
kanske respondenterna till att inte fullt ut våga återge sina känslor och tankar kring processen 
under intervjun. Det är intressant att se att respondenterna å ena sidan framhåller att de inte 
påverkas av uppsägningar då det är en arbetsuppgift. Men å andra sidan upplevde i stort sett 
alla respondenter någon form av fysisk eller psykisk påverkan. Dessa två upplevelser utgör 
motpoler till varandra och indikerar att en individ påverkas på flera sätt oavsett om han/hon 
vill eller inte. Upplevelsebaserade erfarenheter från konsulter (Kinding & Gotthardson 2001) 
inom ämnet framhåller vikten av att skilja på sin formella roll som chef och sin roll som 
arbetskamrat. Detta är applicerbart på det empiriska materialet där respondenterna till synes 
verkade agera utifrån detta tankesätt. Uppsägning är kanske en sådan svår arbetsuppgift för 
individen att han/hon måste skilja på sina roller för att inte känslomässigt gå under. Individen 
måste klargöra för sig själv vad som är en del av yrkesförväntningen och vad som måste 
lämnas utanför för att inte individen skall krackelera. En aspekt som vi reflekterat över är 
huruvida det är mer påfrestande att behöva säga upp en medarbetare på grund av personliga 
skäl än på grund av arbetsbrist. Det som talar för att det skulle vara mer påfrestande är de 
faktum att en sådan situation kan bli mer personlig eftersom det här handlar om brister hos 
individen. Vid arbetsbrist beror uppsägningen istället på brister i organisationen. Det skulle 
kunna vara så att vid uppsägning på grund av arbetsbrist upplever uppsägaren sig ha mer 
neutrala och företagsekonomiska anledningar. Vilket kan upplevas som mer känslomässigt 
hanterbart än att behöva säga upp en person på grund av personliga skäl då det vid dessa 
tillfällen rör sig om brister i den enskildes arbetsförmåga.  
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Graden av delaktighet i uppsägningsprocessen har påverkat respondenternas upplevelse av 
situationen. Den individ som var minst delaktig i beslutprocessen kring uppsägningen var 
också den som uttryckt störst grad otillfredsställelse över hur processen genomförts. Finns det 
ett samband mellan graden av delaktighet och graden av otillfredsställelse i processen? Då vi 
använt en kvalitativ ansats går det inte att uttala sig om huruvida så är fallet generellt, men 
utifrån respondenternas svar går det att utläsa att en besvikelse finns över att behöva göra 
detta mot sina anställda. Det hade varit intressant att se om respondenten upplevt samma svek 
mot sin personal om han/hon hade fått fatta beslutet. Detta indikerar att faktorer såsom 
påverkansmöjlighet och delaktighet i beslut har styrt uppsägarnas upplevelse av sin situation i 
processen. 
 
I Wright och Berlings (1998) modell presenteras tre olika steg som innehåller uppsägarens 
olika upplevelser i processen. I relation till vår undersökning är vi tveksamma till huruvida 
våra respondenter uppnår samtliga av dessa steg. Vissa av respondenterna tycks uppnå steg ett 
och två som bland annat innebär en känsla av skuld och försämrat hälsotillstånd. Beträffande 
det sista steget, som innehåller känslan av ensamhet till följd av social och organisatorisk 
isolering för uppsägarna, ser vi inte att våra respondenter beskriver något som vi kan tolka hör 
till denna fas. Vi ställer oss undrande till hur det kan komma sig att Wright och Berlings 
respondenter uppvisade sådana starka känslor medan våra respondenters känslor verkade mer 
opåverkade. En anledning som vi diskuterat är om antalet personer som uppsägarna behövt 
säga upp har påverkat deras erfarenheter. Dock var det bara en av Wrights och Berlings 
(1998) respondenter som behövt säga upp hundra personer, övriga håller sig inom samma 
intervall som vår respondentgrupp. Därför tror vi inte att detta är anledningen till varför 
resultaten skiljer sig. Kan det röra sig om kulturella skillnader mellan amerikanska uppsägare 
och svenska uppsägare? Anledningen till varför vi spekulerar kring detta är för att vi upplever 
att det i USA är mer accepterat att visa känslor medan det i Sverige medvetet hålls en lägre 
känslomässig profil. En annan tänkbar förklaring till skillnaden kan vara att uppsägarna i 
Wright och Berlings (1998) studie inte haft samma skyddsnät runt sig som de svenska 
uppsägarna i vår undersökning. Med skyddsnät syftar vi bland annat på externa aktörer såsom 
exempelvis fackliga organisationer.   
 
Erfarenhetsbaserade råd från konsulter (Kinding & Gotthardson 2001) visar att det är av 
största vikt att chefen får stöd vid en uppsägningsprocess. I undersökningen framhävde flera 
av respondenterna att de ansåg sig få det stöd det behövde. Kan det vara så att förväntningar, 
krav, normer och värderingar som riktas mot uppsägaren gör att det kanske inte är ”okej” att 
erkänna att det är svårt att ha en ledande befattning, detta kanske ses som en svaghet? Ställs 
det stöd som respondenterna fick i relation till vad de erfarenhetsbaserade råden säger står det 
att finna att respondenternas stöd inte är tillräckligt, då en uppsägningsprocess ställer höga 
krav på personen som ska genomföra den. Kan det vara så att respondenterna själva inte anser 
att de är värda eller är i behov av stöd vid uppsägningen och att de i och med detta inte tror sig 
ha det stödbehovet? Det tycks nästan finnas en uppfattning bland respondenterna i 
undersökningen om att chefen inte behöver något stöd utan att han/hon i och med sin titel bör 
klara av de mest krävande arbetsuppgifterna utan att nämnvärt påverkas. Utifrån artiklar, 
tidigare forskning och expertråd som denna rapport tidigare tagit upp kan det sägas att så inte 
är fallet. Om och om igen påpekas vikten av att ge chefen/ledaren det stöd som behövs, 
antingen inom organisationen eller genom externa kanaler. Trots detta kan vi genom vår 
undersökning utläsa att respondenterna inte anser sig behöva det stöd som expertisen 
poängterar behövs. Detta kan kanske i förlängningen få konsekvenserna att fler och fler 
organisationer har anställda på ledande positioner som känslomässigt inte mår bra.  
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I rapporten framkommer att kraven som ställs på uppsägaren formar hur han/hon beter sig i 
processen, ett av dessa krav är kravet på känslostyrning. Att intervjupersonerna utövar 
känslostyrning kan ha påverkat upplevelsen av uppsägningen. Detta eftersom 
känslostyrningen går ut på att uppsägaren formar sitt agerande och applicerar ”rätt” känsla 
utefter hur en annan individ agerar. Som konstateras genom rapporten inverkar strukturella 
krav och förväntningar på hur uppsägaren uppträder, vilket gör att det även går att säga att 
organisationen bidrar med en viss känslostyrning för uppsägaren. Detta då normen att inte 
visa för mycket känslor tycks dominera inom organisationerna. Erfarenhetsbaserade råd från 
konsulter (Kinding & Gotthardson 2001) säger att uppsägaren å ena sidan inte ska försöka att 
själv bli känslosam men å andra sidan ska uppsägaren visa empati och hänsyn till 
medarbetarna. Hur kan en individ visa empati utan att agera känslomässigt? Detta uppfattar vi 
sätter fingret på problematiken inom området, var går gränsen mellan att visa känslor och att 
känna för mycket? Visa känslor gör uppsägaren genom att visa empati, genom att agera likt 
en medmänniska men uppsägaren får inte låta känslorna ta överhand även om individen är 
ledsen innerst inne. Den tidigare forskningen inom området tar upp att uppsägningar kan vara 
professionellt eller yrkesmässigt påfrestande. I vår undersökning framhåller alla respondenter, 
mer eller mindre, att de måste skilja på den formella och den informella sidan av sin yrkesroll. 
Dessa sidor måste emellertid kombineras för att individen skall visa empati under 
uppsägningssamtalet. Skulle inte detta kunna leda till en yrkesmässig påfrestning då individen 
måste ge av sig själv? Den informella sidan förväntas bidra med en mjuk framtoning vilket vi 
tror i förlängningen påverkar individen negativt då han/hon splittras mellan kraven som ställs 
på den formella respektive informella sidan. 
 
Bilden av att uppsägaren inte får låta känslorna ta överhand förmedlas klart och tydligt i 
intervjuerna. Uppsägaren ska forma sina känslor utefter den som blir uppsagd men 
uppsägaren ska även forma sina känslor utefter de krav som organisationen ställer. Detta kan 
bidra till att uppsägaren förlorar makten över sina egna känslor och utifrån denna synvinkel 
blir det problematiskt för uppsägaren att förmedla sina känslor av processen. Utifrån den 
intervju som gjordes med en facklig ombudsman gick denna känslomässiga problematik att se 
hos uppsägare som befinner sig i mindre organisationer. Enligt den fackliga ombudsmannen 
tenderar dessa personer att bli mer påverkade än förhandlingschefer inom stora 
organisationer. I rapportens undersökning syns detta tydligt hos de personer som arbetat länge 
inom organisationen. En konflikt mellan att göra sitt jobb, genomföra uppsägningen, och säga 
upp sin kamrat uppstod. Dock gick här att se ett försök till att hålla isär rollerna då dessa 
respondenter uppgav att det ej var jobbigt, men samtidigt uppgav en känsla av tragik och 
utmattning. Detta leder oss återigen in på att respondenterna stundtals motsäger sig själva och 
håller tillbaka sina känslor genom att hänvisa till att arbetsuppgiften tillhör deras 
yrkesposition.  
 
I rapportens undersökning finns det omständigheter som kan ha påverkat tillförlitligheten. Då 
resultatet bygger på individers egna tolkningar och upplevelser av sin situation är parametrar 
såsom tidpunkt för intervjun och respondentens sinnesstämning avgörande för hur han/hon 
väljer att besvara frågorna. Det finns andra variabler än uppsägningen som kan ha påverkat 
respondenternas upplevelse såsom familjesituation, trivsel på arbetsplatsen, ålder och kön. 
Samtliga av dessa variabler kan utgöra preferenser som ligger till grund för uppsägarnas 
uppfattning. Respondenterna i undersökningen påminner om varandra då de är verksamma 
inom liknande branscher och verksamhetsområden vilket kan medföra en begränsning i det 
empiriska materialet. Emellertid kan detta även ses som ett steg i att förstärka validiteten då 
deras svar bekräftar varandra. 
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Valet av en kvalitativ ansats begränsar undersökningens möjlighet till generaliseringar 
eftersom resultatet enbart innefattar de fem respondenternas upplevelser. Då vi är ute efter 
enskilda individers upplevelser överensstämmer valet av den kvalitativa ansatsen väl med 
rapportens syfte. Eftersom vi har valt att intervjua respondenterna vid ett tillfälle är det 
intressant att spekulera kring huruvida respondenternas svar hade sett annorlunda ut vid ett 
andra eller vid ett tredje intervjutillfälle. Undersökningens resultat blir beroende av hur 
respondenten svarar vid det specifika intervjutillfället och detta innebär att empirin endast går 
att använda i denna undersökning utifrån rapportens syfte. Intervjuerna genomfördes minst tre 
månader efter att intervjupersonerna befann sig i uppsägningsprocessen vilket kan ha påverkat 
hur respondenterna minns upplevelsen. Hur en individ minns en process påverkas i högsta 
grad av tidsaspekten, vilket kan bidra till hur respondenterna relaterar till att uppsägningar är 
en del i deras arbete. Samtliga respondenter berättade att de i någon utsträckning har 
påverkats fysiskt eller psykiskt då uppsägningar framkallar många känslor och det hade därför 
varit intressant att intervjua uppsägaren när han/hon befinner sig i processen och inte efter 
processen. Att intervjupersonerna har uppsägningsprocessen bakom sig kan påverka deras 
upplevelse då möjligheten till att distansera sig finns och därigenom lägga känslorna bakom 
sig. Intervjusvaren visar att respondenterna befinner sig minst tre månader efter processen 
vilket har medfört att de börjat reflektera över processen och de erfarenheter de nu har fått. 
Graden av tidigare erfarenheter kan kanske påverka upplevelsen av uppsägningsprocessen.  
 
Genom sina erfarenheter av att behöva säga upp anställda, är uppsägaren bekant med hur 
processen ska gå till och vad de olika stegen innehåller. Men respondenterna framhåller att 
alla människor reagerar olika vilket medför att det inte spelar någon roll hur mycket 
erfarenheter en individ har för till syvende och sist handlar det om individuella reaktioner. Vi 
tror att om en uppsägare går in med inställningen att han/hon redan vet hur den andra ska 
reagera kan uppsägaren upplevas som känslokall. Uppfattas en uppsägaren för känslokall får 
han/hon kritik för det.  
 
Avslutningsvis kan vi säga att uppsägarens upplevelse av sin situation är ett intressant men 
outforskat område. Genom denna rapport hoppas vi kunna bidra med att belysa 
chefers/företagsledares situation vid uppsägningar. Vår förhoppning är att denna rapport ska 
kunna hjälpa uppsägare i framtida situationer.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

 I denna undersökning ligger fokus på uppsägningar föranledda av arbetsbrist. Vid 
framtida studier inom ämnet kan det därför vara intressant att se hur en uppsägare som 
sagt upp en medarbetare på grund av personliga skäl upplever sin situation. En 
jämförande studie mellan de två skilda uppsägningssituationerna kan bidra till en ökad 
förståelse för uppsägarens situation.  

 
 Detta är en studie av kvalitativ karaktär vilket innebär vissa begränsningar främst när 

det kommer till att generalisera slutsatserna. Därför hade det varit intressant att 
genomföra en kvantitativ studie som tillåter en större urvalsgrupp för att kunna uttala 
sig om en större population. Urvalet kan omfatta skilda branscher och olika 
geografiska områden.  
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 Vid fortsatt forskning kan det vara intressant att belysa och fördjupa sig i den 
problematik, med huruvida och i vilken utsträckning man som uppsägare ska visa 
känslor eller inte.  
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Bilaga 1 
 
Intervju med facket 3 april 2009 
 

 Hur ser processen ut? 
o När kommer ni in i processen? 
o I vilken utsträckning är ni med under processen? 
 

 Hur mycket kontakt har ni med den som blir uppsagd? 
o Hur ser relationen ut mellan facket och medlemmen?  

 Formellt 
 Informellt 

o Hur upplevs personen som har blivit uppsagd? 
o Vilket stöd kan facket ge? 

 
 Hur uppfattar ni uppsägarens situation? 

 
 Vad kan facket påverka? 

 
 Hur ser facket på sin betydelse vid uppsägningar? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide - Uppsägarna 

• Vilken befattning/position har du inom företaget? 

o Hur många anställda är ni på företaget? 

o Hur många personer har du behövt säga upp? 

o Under hur lång period pågick uppsägningarna? 

• Hur ser uppsägningsprocessen ut för dig? 

o Hur delaktig är du i uppsägningsprocessen? 

o Vilka beslut har du varit med och fattat vid uppsägningsprocessen? 

o Hur förbereder du dig inför förhandlingarna? 

• Hur tycker du en uppsägningssituation skall gå till? 

• Hur förbereder du dig för att lämna ett uppsägningsbesked? 

o Hur ser samtalet ut? 

• Hur hanterar du professionellt en uppsägning? 

• Vilka samarbetar du med vid en uppsägning? 

 

• Hur hanterar du känslomässigt en uppsägning? 

o Har du påverkats fysiskt/kroppsligt efter du behövde genomföra 
uppsägningarna? (sömn, mat, huvudvärk, anspänningar?) 

o Har du påverkats psykiskt/mentalt efter du behövde genomföra uppsägningarna? 
(orohet, stress, nedstämdhet?) 

• Vem stöttar dig vid en uppsägning?  

o Får du det stöd du behöver? 

o Vilka resurser kan organisationen erbjuda dig? 

• Vad är svårast för dig vid en uppsägningsprocess? 

• Vad är lättast för dig vid en uppsägningsprocess? 

• Hur skulle en uppsägning se ut för att du skulle må bättre? 

• Hur känner du genom processen? 

o Hade du olika känslor vid olika faser i processen? 

o Hur känner du efter att ha genomfört uppsägningarna?  

 Är du fortfarande en del i gänget eller har relationerna till dina 
medarbetare påverkats av att du har behövt genomföra uppsägningar? 
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Bilaga 3 

Kortfattad presentation av respondenterna  
Gemensamt för samtliga respondenter som deltagit i undersökningen är att de arbetar inom 
organisationer som är verksamma inom tillverkningsindustrin och är geografiskt belägna 
inom Hallands län. Samtliga företag har påverkats av rådande konjunkturläge med sinande 
orderingång som följd. Intervjupersonerna har vid detta uppsägningstillfälle behövt säga upp 
mellan fem till tjugo medarbetare. För tre av intervjupersonerna är det vid intervjutillfället 
(april 2009) en ny erfarenhet att säga upp anställda medan två intervjupersoner har genomfört 
uppsägningar tidigare. För samtliga respondenter har gått minst tre månader mellan 
uppsägningsprocessen och intervjutillfället. 
 
Intervjuperson A arbetar som produktionschef och ingår i ledningsgruppen inom företaget och 
ansvarar för bland annat; produktion, fastighet, personal och säkerhet. Arbetsplatsen har mer 
än 100 anställda, och cirka 80 av dem arbetar i produktionen. Intervjupersonen har vid 
tidigare tillfälle genomfört uppsägningar men då rörde det uppsägningar på grund av 
personliga skäl.  
 
Intervjuperson B arbetar som produktionschef med ansvar för planering, produktutveckling 
och produktansvar inom organisationen samt ingår även i ledningsgruppen. B ansvarar för 
hela produktionslinjen vilket betyder att B har allt ansvar för all produktionspersonal. I 
dagsläget har företaget cirka 50 anställda. Intervjuperson B har aldrig tidigare behövt 
genomföra uppsägningar eftersom verksamheten aldrig tidigare behövt genomföra 
nedskärningar.   
 
Intervjuperson C arbetar som VD och har det officiella ansvaret för hela verksamheten, samt 
är en av tre delägare av företaget. Företaget har cirka 40 anställda. Intervjuperson C har aldrig 
tidigare behövt säga upp någon personal.  
 
Intervjuperson D arbetar som personalchef. Företaget har verksamhet på flera orter och på 
dessa orter har nu nedskärningar gjorts till följd av arbetsbrist. Detta har påverkat D:s 
arbetssituation. På D:s företag arbetar det cirka 80 personer, och omkring 65 av dessa arbetar i 
produktionen. D har aldrig tidigare behövt säga upp någon. 
 
Intervjuperson E arbetar som platschef och har ett övergripande ansvar för produktionen. 
Detta innebär att se till att verksamheten levererar rätt volym till rätt pris med rätt kvalité. 
Verksamheten ingår i en koncern och på E:s arbetsplats arbetar cirka 70 anställda. Personen i 
fråga har tidigare erfarenhet av uppsägningar, dock ej på denna arbetsplats.  
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