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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser av att utföra uppsägningar i samband med 
arbetsbrist samt undersöka om chefer erhållit någon form av stöd i uppsägningsprocessen. Deltagare i 
studien var chefer (n=6) med erfarenhet av uppsägningsprocessen. För att få svar på studiens 
frågeställning intervjuades cheferna utifrån en förbestämd intervjuguide. Merparten av informanterna 
upplevde uppsägningsprocessen som den tyngsta delen inom chefsarbetet, ett fåtal av cheferna ansåg 
dock uppsägningsprocessen som en förändring som kan leda till förbättring för enskilda 
individer.Merparten av informanterna ansåg det även viktigt att de hade tillgång till någon form av 
stöd. Chefers förmåga att agera professionellt samt tillgången till rätt stöd vid uppsägningsprocessen 
tycks påverka hur chefen upplever att ge ett uppsägningsbesked till en anställd. 
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Introduktion 
Under det första halvåret 2009 har ett dystert rekord slagits skriver Askerberg(2009) i 

tidningen Chef. Nära 100 000 svenskar har varslats om uppsägning, orsaken är arbetsbrist. 
Det är den högsta siffran sedan 1970-talet då mätningarna startade. Företagsledningen fattar 
besluten om uppsägningarna men det är chefer som måste genomföra dem (Askerberg, 2009). 
Att genomföra uppsägningar är den situation som många chefer anser vara tyngst att hantera 
inom chefskapet, många chefer känner sig osäkra och ensamma (Kinding & Gotthardsson, 
2008). Det är därför viktigt att cheferna får ett stort stöd när de ska genomföra uppsägning 
men det stödet glöms ofta bort (Kinding & Gotthardsson, 2008). I tidigare forskning (Kets de 
Vries & Balazs, 1997; Molinsky & Margolins, 2006; Wright & Barling, 1998;) framgår det att 
chefers upplevelser och känslor kring att behöva ge besked om uppsägning kan vara olika. 
Trots tidigare genomförda studier i detta ämne har författarna inte kunnat hitta någon 
dokumentation där svenska chefers egna upplevelser har studerats samt om de fått tillräckligt 
med stöd under processen. Därför vill författarna öka förståelsen för chefers situation i en 
uppsägningsprocess. 

Uppsägningsprocessen startar då organisationen beslutat om behov av neddragningar. 
Enligt 7§ i LAS, som står för Lagen om anställningsskydd, måste en uppsägning vara sakligt 
grundad och kan antigen vara av personliga förhållanden eller bero på rådande arbetsbrist. 
Vad som utgör arbetsbrist är upp till arbetsgivaren att fatta beslut kring, det kan till exempel 
vara en dålig orderingång, att företaget gör en omorganisation, flyttar delar av verksamheten 
till annan ort eller lägger ned en avdelning av strategiska skäl (Bylund, Elmér, Viklund, & 
Öhman, 2008). 

När personalnedskärningar skall genomföras är det många administrativa och juridiska 
åtgärder som måste vidtas. En viktig faktor är tiden, därför bör personalnedskärningar 
planeras i god tid (Brattemo & Holmberg, 1994). Det första som bör göras är att 
organisationen genomför en MBL förhandling med de fackliga organisationerna som är 
berörda (Kinding & Gotthardsson, 2008). MBL står för Lagen om medbestämmande i 
arbetslivet, och reglerar den kollektiva arbetsrätten. Lagen ger möjligheter till att kunna 
påverka en arbetsplats med ett kollektivt inflytande, detta arbete bedrivs oftast av 
fackföreningar (Bylund et al. 2008). En organisation kan som regel inte fatta beslut om 
neddragning innan en MBL förhandling är genomförd (Kinding & Gotthardsson, 2008). 
Vidare påvisar Kinding och Gotthardsson (2008) att om organisationen eftersträvar att göra 
avsteg från turordningsregler enligt LAS krävs en förhandling med berörda fackliga 
organisationer. När organistionen och facken har kommit fram till en överrenskommelse om 
vilka kompetenskreterier som ska gälla måste dessa följas. Avser organistionen att säga upp 
minst fem personer måste varsel lämnas skriftligen till arbetsförmedlingen enligt regler som 
finns i den så kallade främjandelagen (Kinding & Gotthardsson, 2008). 

En grundläggande del i uppsägningsprocessen är att ha en genomtänkt 
kommunikationsstrategi. Detta innebär att det finns en strategi inom organisationen som 
klargör vilken information som ska gå ut, vilka informationen ska nå ut till samt på vilket sätt 
den kommuniceras (Kinding & Gotthardsson, 2008). Till att börja med är det viktigt att 
organisationens ledning samt chefer kommunicerar med varandra, så cheferna får information 
om uppsägningsprocessen i ett tidigt skede (Kinding & Gotthardsson, 2008). Rubenowitz 
(2004) menar att chefer inom en organisation som ska utföra uppsägningar bör vara delaktiga 
i planeringen av personalminskningar. Även Angelöw (1991) lyfter fram vikten av 
delaktighet. Han menar att de berörda inom organsaitionen bör ha ett aktivt engagemang 
redan i ett  initialt skede. Det är även lämpligt att på ett tidigt stadium i uppsägningsprocessen 
informera alla berörda kring omfattningen samt anledningarna till neddragningen 
(Rubenowitz, 2004). Sjöberg och Engelberg (2004) menar att under känslomässig påverkan 
tänker människan på ett annat sätt än i mer neutrala sammanhang. Det blir svårare att ta in 
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information, med detta menar Sjöberg och Engelberg (2004) att människor förenklar 
situationen och endast tar hänsyn till en del av budskapet. Angelöw (1991) klargör att 
bristfällig information kan vara en orsak till komplikationer i uppsägningsprocessen detta 
leder ofta till ryktesspridningar. Vidare menar Angelöw (1991) att detta kan förebyggas 
genom att de drabbade får ta del av all information, gärna direkt då beslutet om 
nedskärningarna är fattat. I de fall då de anställda får ta del av informationen i andra hand 
skapas ofta ett upphov till motstånd mot förädring (Angelöw, 1991). Kinding och 
Gotthardsson (2008) skriver att det kan vara viktigt att framföra organisationens budskap om 
nedskärning till media, ett effektivt sätt att framföra budskapet på är genom en pressrealese. 
Det kan minska spekulationer kring uppsägningarna samt undvika en negativ bild av 
organisationen i media (Kinding & Gotthardsson, 2008). 

I uppsägningsprocessen har chefer en avgörande betydelse (Kinding & Gotthardsson, 
2008). Rubenowitz (2004) definierar chef som en formell position, en person som har en 
beslutsfattande roll, vilket innebär en maktposition som har tilldelats av överordnad. Chefen 
är ofta verksamhetsansvarig inom någon del av organisationen (Rubenowitz, 2004). Thylefors 
(2007) beskriver Katz och Kahns modell som urskiljer tre hierarkiska nivåer inom chefskapet. 
Chefer på den högsta nivån, även så kallade toppchefer, har i huvudsak uppgifter som 
innefattar mer övergripande natur. Detta innbär att de planerar, organiserar och samordnar 
verksamheten på ett långsiktigt plan. Mellanchefers huvudsakliga uppgift är mer fokuserat på 
den sociala kompetensen, vilket ofta innefattar ett samarbete hos medarbetarna i 
organisationen. Den lägsta nivån inom chefsskapet är första linjens chef, dessa har kunskaper 
om det konkreta arbetet. Förstalinjens chefer arbetar ofta nära organisationens arbetsgrupper, 
exempelvis som arbetsledare. Dessa ses som en länk mellan det operativa och det strategiska 
arbetet (Thylefors, 2007). Utifrån att arbetsuppgifter skiljer sig åt inom de skilda 
chefsnivåerna kan det bidra till olika upplevelser av uppsägningsprocessen (Rubenowitz, 
2004). Vidare konstaterar Rubenowitz (2004) att genomföra uppsägningar är psykiskt 
påfrestande på alla chefsnivåer. Skogsberg och Ögren (1993) menar att i en 
uppsägningssituation måste chefen ta sitt ansvar för personalen. I ansvaret ingår det att ha 
uppsägningssamtal med sina medarbetare (Skogsberg & Ögren, 1993). Det är viktigt för 
chefen att planera och förbereda uppsägningssamtalet. Chefen bör kunna informera de 
uppsagda kring de arbetsrättsliga aspekterna, samt bakgrunden till uppsägningen (Kinding & 
Gotthardsson, 2008). Det rekomenderas att den närmsta chefen är den som förmedlar 
budskapet om uppsägning. När budskapet är förmedlat är det viktigt för chefen att vara 
uppmärksam på hur den uppsagda reagerar (Fellinger, 2005). Det finns dock ingen 
standarmodell för reaktioner utan människor reagerar på olika sätt (Hilmarsson, 2003). 
Galfvensjö (2006) menar att reaktioner styrs ofta utifrån tidigare erfarenheter, det är därför 
svårt att avgöra hur en person kommer att reagera i ett samtal som rör personen på ett negativt 
sätt. Det är inte ovanligt att uppsägningen kan liknas vid en krissreaktion. Galfvensjö (2006) 
beskriver Cullbergs teori om att en krisreaktion kan omfattas i fyra faser. Dessa faser är 
chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen (Galfvensjö, 2006). 
Besitter chefen kunskap om dessa faser, kan denne känna igen samt förstå reaktioner som 
individer i samband med uppsägningar uppvisar och utvecklar (Angelöw, 1991). För många 
chefer kan det uppstå komplikationer i hanteringen av uppsägningarna. Anledningen till detta 
kan vara att chefen själv är känslomässigt påverkad av situationen, inte förstår individens 
reaktioner samt att de ofta kan ha brist på kunskap inom området (Skogsberg & Ögren, 1993).  

Rubenowitz (2004) menar att i en uppsägningsprocess berörs inte bara den uppsagde 
utan situationen påverkar alla inom organisationen, även cheferna. I vilken utsträckning den 
berör eller vilka upplevelser och känslor som chefen omfattas av skiljer sig åt (Rubenowitz, 
2004). Eysenck (2000) definierar känslor som kroppsliga förändringar och upplevelser, det 
inbegriper även beteenden, handlingar, samt socialt samspel. Känslor faller vanligtvis inom 
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ramen för fyra komponenter; medvetna upplevelser, fysiologiska förändringar, emotionella 
uttryck samt beredskap att handla. Det kan även sammanfattas med att känslor innehåller en 
kognitiv komponent, en känsla betyder något, då vi upplever en känsla känner vi något 
(Eysenck, 2000). Molinsky och Margolins (2006) beskriver i sin studie negativa 
känslomässiga reaktioner som chefer upplever i samband med en uppsägningsprocess. 
Cheferna i studien (Molinsky & Margolins, 2006) upplevde ofta känslor som ångest, rädsla, 
skamsenhet samt skuldkänslor. Skuldkänslor och skam tillkommer ofta hos chefen då denne 
har lämnat beskedet om uppsägning. Vidare beskriver Molinsky och Margolins (2006) att 
cheferna i studien kan ha svårt att hålla tillbaka sina egna känslor. Kets de Vries och Balazs 
(1997) påvisar dock i sin studie att de flesta chefer som utför uppsägarna inte uppvisar några 
uppenbara symtom på att må dåligt. Kets de Vries och Balazs (1997) fortsätter beskriva hur 
chefer kan hantera uppsägningsprocessen på olika sätt. Kets de Vries och Balazs(1997) 
benämner en grupp av chefer som plikttrogna. Dessa människor är väldigt detaljstyrda och har 
en väldigt behärskad känslosamhet. I den här gruppen finns en avsaknad av känslor, dessa 
chefer väljer att strikt följa de regler som satts av ledningen utan att själv reflektera över dem. 
Kets de Vries och Balazs (1997) beskriver även några chefer i uppsägningsprocessen som 
deprimerade. Dessa chefer kan endast se det negativa, de ser inte nedskärningarna som 
fortsättningen till något bättre utan anklagar sig själva för situationen på företaget (Kets de 
Vries & Balazs, 1997). En annan studie inom området är Wright och Barling (1998) som 
utvecklar fem olika teman för att bättre förstå varför upplevelserna kring att behöva säga upp 
personer är krävande samt att bättre kunna förstå effekterna av det. Dessa fem teman beskrivs 
som, I; en högre belastning i sin roll, då chefen fick en högre arbetsbörda på grund av 
uppsägningarna. II; chefen som utför uppsägningen vill försöka skapa sig en personlig 
förståelse för uppsägningen. Med detta menas att chefen vill skapa en attityd gentemot 
situationen som gör att den blir lättare att hantera. III; uppsägningen skapar en isolerad 
situation både organisatoriskt samt socialt för chefen. IV; chefens hälsa förändras, både 
emotionellt, fysiskt samt beteendeinriktat.  V; familjen påverkas på ett negativt sätt på grund 
av den krävande situationen chefen har i arbetet. Med utgångspunkt i dessa fem teman skapar 
Wright och Barling (1998) en modell som innehåller tre olika faser för att klargöra vilka 
effekterna blir hos chefer som behöver genomföra uppsägningar. I; chefen känner en skuld till 
de anställda samt en högre belastning i sin roll när meddelandet om uppsägningar 
kommuniceras till de anställda. II; en familjekonflikt uppstår på grund av den pressande 
arbetssituationen, detta ofta på grund av försämring av hälsan både fysisk och psykisk samt en 
emotionell utmattning. III; chefen känner en ensamhet inom organisationen.  

Kinding och Gotthardsson (2008) beskriver även hur viktigt det är som chef att kunna 
skilja på sitt personliga jag och sin roll som chef. Det centrala är att alltid utgå från sin 
profession utan att bli för mycket känslomässigt engagerad. Nedskärningar ska utföras 
professionellt men inte med känslomässigt ansvar (Kinding & Gotthardsson, 2008). 

I uppsägningsprocessen kan chefen erhålla olika typer av stöd, beroende på 
organisationens budget, organisationskultur samt kollektivavtal kan olika resurser vara 
aktuella (Kinding & Gotthardsson, 2008). Granberg (2003) har i studier funnit att chefer 
behöver någon att diskutera personalsociala problem med. Chefer kan behöva ett stöd att 
vända sig till inom organisationen, detta stöd ges ofta av personalavdelningen. Vidare 
beskriver Granberg (2003) att detta stöd kan innebära att bistå med kunskaper inom den 
arbetsrättsliga biten samt ge chefen råd i hur uppsägningssamtalet ska genomföras. Även 
Rubenowitz (2004) anser att de chefer som kan erhålla stöd upplever det till stor hjälp när de 
ska lämna besked om uppsägning. Har chefer möjlighet att erhålla detta, exempelvis via en 
projektgrupp som är sammansatt för att bistå cheferna, underlättas ofta 
uppsägningssituationen (Rubenowitz, 2004). Organisationer som är anslutna till en 
arbetsgivarorganisation omfattas av omställningsavtal och därmed har de tillgång till olika 
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trygghetsfonder. Trygghetsavtalet mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer finns 
inom olika avtalsområden och arbetar med hjälpinsatser för organisationers 
omställningsprocesser samt övertalighet (Kinding & Gotthardsson, 2008).  

 Kinding och Gotthardsson (2008) beskriver även andra former av stödfunktioner, det 
kan vara genom företagshälsovård, här finns möjlighet till samtalsstöd både för medarbetare 
samt chefer. Vidare kan organisationer ta hjälp av konsulter, så kallade omställningskonsulter 
som arbetar med större projekt eller delar av uppsägningsprocessen. Det finns även stöd att få 
genom psykoterapeuter eller inom arbetsförmedlingen. Genom att chefens medarbetare får 
och kan tillgå stöd får även chefen avlastning (Kinding & Gotthardsson, 2008).  

  
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser av att utföra uppsägningar i 
samband med arbetsbrist samt undersöka om chefer erhållit någon form av stöd i 
uppsägningsprocessen.  

1. Vad var chefens upplevelser i uppsägningsprocessen? 
2. Upplevde cheferna att de hade tillräckligt med stöd i uppsägningsprocessen? 
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Metod 
Metodval 

Då avsikten med studien var att få en förståelse för den aktuella företeelsen samt ta 
reda på den enskilda människans upplevelser har en kvalitativ metod med explorativa 
intervjuer tillämpas. Kvalitativ forskning innebär att klargöra studieobjektets karaktär eller 
egenskaper, att söka efter fenomenets innebörd och mening (Widerberg, 2002). Den 
kvalitativa intervjun innebär att intervjupersonerna kan förmedla sin situation till andra ur ett 
eget perspektiv. Genom att använda en kvalitativ metod är det möjligt att få en förståelse av 
individens upplevelser (Kvale, 1997). 

 

Hermeneutiskt förhållningssätt  
Studien grundar sig på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken som 

vetenskaplig metod inom psykologin kännetecknas av sitt studieobjekt som utgörs av 
mänskliga handlingar sedda i sina sammanhang. Hermeneutik handlar om att kunna samla in 
erfarenheter och sedan analysera och tolka dem, tolkningarna måste prövas för att resultatet 
skall ge kunskap (Starrin & Svensson 1994). 

 
Deltagare  

När informanterna valdes användes ett så kallat strategiskt urval, med detta menas att 
intervjupersonerna väljs utifrån redan fördefinierade kriterier (May, 2001). Kriterierna för att 
delta i denna studie har inneburit att informanterna valts utifrån sin roll som chef. De ska i 
denna roll ha erfarenhet av att personligen framföra uppsägningsbesked till sina anställda. 
Dessa kriterier valdes för att på bästa sätt uppfylla syftet med studien. Det har inte tagits 
någon hänsyn till ålder eller kön. Informanterna i studien har följande bakgrund samt position 
inom organisationen: 

informant 1: Toppchef inom offentlig verksamhet, har en personalutbildning i grunden 
samt ett flertal chefsutbildningar  
informant 2: Förstalinjen chef inom privat sektor, har utbildningar inom chefskapet 
informant 3: Toppchef inom offentlig verksamhet, har en personalutbildning i grunden 
samt ett flertal chefsutbildningar  
informant 4: Toppchef inom den privata sektorn, master inom marknadsekonomi samt 
flera chefsutbildningar 
informant 5: Toppchef inom offentlig verksamhet, har en personalutbildning i grunden 
samt en chefsutbildning.  
informant 6: Mellanchef inom privat sektor, ekonom med chefsutbildningar   
 

Material 

Studiens datainsamling skedde genom explorativa intervjuer vilket innebär att de är 
halvstrukturerade och öppna. Samma öppna frågor ställdes till alla informanter men frågorna 
hade öppna svarsalternativ med möjlighet till uppföljningsfrågor. Detta gav en möjlighet till 
att få en ökad förståelse och möjlighet till att finna nya perspektiv (Kvale, 1997). Inför 
intervjuerna har det aktuella ämnet studerats för att ha en bättre insikt i ämnet under intervjun. 
Genom detta kunde författarna under intervjun veta vilka områden som skulle undersökas 
djupare. Intervjuförfarandet följde en i förväg skriven intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden 
är indelad i två områden, uppsägningsprocessen och stöd, detta för att underlätta och få 
resultatet mer strukturerat. 

 

Procedur 

Studiens deltagare har funnits via internetsökningar, på sökorden, 
”personalnedskärningar i Jämtland 2009”. Utifrån sökresultatet kontaktades två chefer, 
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resterande fyra hittades genom författarnas egna kontaktnät. Vidare kontaktades 
informanterna per telefon, där de fick en presentation om studiens syfte samt varför de 
kontaktats. De chefer som kontaktades fick svara på frågor om deras roll som chef samt deras 
erfarenheter av att säga upp personal. Detta för att ta reda på om de uppfyllde kriterierna för 
att delta i studien. Informanterna fick även information om att deras deltagande skulle 
hanteras konfidentiellt. Utifrån detta bestämdes tid och plats för att utföra intervjun. Fem av 
sex intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats, en intervju utfördes på campus. 
Informanterna fick själva välja var de ville att intervjun skulle genomföras och därför hölls en 
del intervjuer på arbetsrum/kontor och en del i mötesrum. Ingen av informanterna hade något 
emot att intervjuerna spelades in. Allt inspelat materialet sparades endast tills dess att 
resultatet var sammanställt. Författarna var båda närvarande vid fyra av sex intervjuer då en 
intervjuade och den andra förde anteckningar. Två intervjuer utfördes enskilt, på grund av att 
en informant var tvungen att ändra datum för sin intervju. I de fall vi ville ha tydligare svar 
från intervjupersonerna ställdes följdfrågor, vilket även den antecknande kunde göra. 
Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra.  

 
Analys 

Alla intervjuer transkriberades. Efter transkriberingen reducerade författarna 
datamängden till det som användes i den fortsatta analysen. Första steget var att reducera bort 
sådant som inte var relevant för att besvara frågeställningen. Författarna tog bland annat bort 
de delar av intervjun då informanterna i stor utsträckning beskrev de uppsagdas upplevelser. I 
nästa steg kodades materialet, det bildades kategorier för att få innehållet överskådligt och 
mer begripligt. Intervjuinnehållet splittrades upp i olika delar som fick sammanfattande namn 
utifrån ämnet. Dessa delar namngavs till följande namnkategorier, hur uppsägningsprocessen 
gick till, kommunikation/information, förberedelser, upplevelser, roll som chef, stöd i 
uppsägningsprocessen. Svaren på de öppna intervjufrågorna kategoriserades in i dessa olika 
kolumner för att lättare kunna reflektera över varje intervjupersons svar. När rådata var 
grupperat i olika kluster var nästa steg att söka mönster i hur intervjupersonerna beskrev 
upplevelserna av uppsägningsprocessen. Utifrån detta ställdes data upp i tabeller för att sedan 
analyseras. I nästa led applicerades de teoretiska begreppen på det som framkommit i 
diskussionen (Lantz, 2007). Informanterna är benämnda vid nummer. Detta för att visa att 
hänsyn tagits till samtliga informanters uppfattningar i citaten och resultatsammanställningen. 
Citaten är ordagrant återgivna. Vid citat markeras detta med att inleda samt avsluta med 
citationstecken (”).  

 
Forskningsetiska principer 

Studien har tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer för att försäkra att 
studien inriktas på väsentliga frågor. Deltagarna informerades om studiens syfte, samt att det 
var helt valfritt att delta i studien, informanterna kunde när som helst välja att avbryta sin 
medverkan. Uppgifter som lämnats från informanterna har hanterats konfidentiellt samt att 
personuppgifter förvarats så att obehöriga ej kan ta del av dem. Materialet som samlats in 
användes endast till studiens forskningsrapport. Då studien var avslutad destruerades 
materialet från intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2009).    
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Resultat 
Hur uppsägningsprocessen gick till 

Gemensamt för alla informanter var att ledningen inom organisationen fattade beslut 
om nedskärningar som sedan informerades till informanterna. Vidare hade informanterna 
olika möjligheter till att påverka situationen. Informanterna hade dock ingen möjlighet till att 
påverka att nedskärningar skulle genomföras, däremot kunde vissa av informanterna påverka 
hur processen skulle utföras. Alla informanter poängterade att de under uppsägningsprocessen 
tog hänsyn till de juridiska aspekterna, exempelvis MBL förhandlingar och turordningslistor. 
Informant 1 förklarade att denne inte var delaktig i beslutet om nedskärning utan rekryterades 
in då processen startat. Denne hade ett strategiskt ansvar i uppsägningsprocessen. Informant 2 
berättade att det var ledningsgruppen som tog beslutet att uppsägningar skulle utföras inom 
organisationen. Informanten kunde inte påverka beslutet om nedskärning, däremot kunde 
informanten ha synpunkter på turordningslistan. Denne kunde komma med förslag på vilka 
som hade rätt kompetens för att stanna kvar inom organisationen. Vidare berättar informanten 
att processen sköttes tillsammans med personalavdelningen. Informant 3 kunde vara med och 
påverka hur processen skulle genomföras. Informant 4 berättade att det var ledningen som 
informerade om beslutet att neddragningar måste ske inom företaget. Utifrån detta var det upp 
till informanten att genomföra hela processen. För informant 5 kom direktiven från 
politikerna, denne kunde påverka processen i stor omfattning. Vidare förklarade informant 6 
att denne inte var delaktig när beslutet om nedskärningar fattades. Informanten berättade att 
denne fick informationen från ledningsgruppen om vilka personer som skulle sägas upp. Efter 
det fick informanten delge första linjens chefer om vilka anställda som skulle sägas upp. 

 
”man kallade alla ledare och så informerades man om läget och det här är alltså 

ledningsgruppens beslut och nu ska den processen starta och då får man kanske i uppgift att 

halvera styrkan” (informant 2) 

 

Kommunikation/information 

Flertalet av informanterna framhöll att kommunicera ut information både internt samt 
externt var en viktig del i uppsägningsprocessen. Majoriteten av informanterna påpekade att 
det ofta uppstod ryktesspridning innan beslutet om neddragningar var officiellt kommunicerat. 
Informant 1 förklarade att innan själva beslutet blev officiellt uppstod det rykten och 
diskussioner kring uppsägningarna. Det fanns även förväntningar hos de anställda om hur 
uppsägningarna skulle påverka organisationen. Merparten av informanterna förklarade att 
informationen om nedskärningarna först delgavs till hela organisationen. Andra steget i 
informationsledet innebar att lämna det personliga uppsägningsbeskedet till de berörda. I 
uppsägningsprocessen fallerade ofta informationsspridningen menar informant 1. Informanten 
berättade vidare att det var svårt att nå ut med information till den enskilde, särskilt i en stor 
organisation. Denne förklarade att det var viktigt att arbeta på ett strukturerat sätt med 
informationsspridningen. Samtliga informanter var överens om att uppsägningssamtalet ska 
utföras av den närmsta chefen. Informant 3 förklarade att det kunde vara en fördel att ge 
beskedet om uppsägning tillsammans med en representant från personalavdelningen. 
Sammantaget ansåg alla informanterna att det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation. 
Vidare upplevde informant 6 att kommunikationen från ledningen var bristfällig. Redan 
månader innan beslutet hade delgivits till de anställda började ryktesspridningen inom 
informantens organisation. Därför menar informant 6 att ledningen borde varit snabbare med 
att informera alla inom organisationen. Informanten framhöll även vikten av att vara 
konsekvent i informationen till de anställda.  
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”jag hade ett färdigskrivet manus som jag alltid höll mig till för att försäkra mig om att jag 

alltid sa samma sak och så att all information alltid kom med”(informant 6) 

 

Merparten av informanterna framhöll att det är viktigt att informera de anställda om att 
uppsägningar kommer att ske inom organisationen innan nyheten når ut till media. Några av 
informanterna påtalade även att det är viktigt att organisationen själv informerar media om 
bakgrunden till uppsägningarna samt omfattningen innan media skapar en egen bild av 
situationen. Informant 4 betonade att det är viktigt att organisationen har en mediestrategi, 
även att vädja till personalen att inte prata med media, utan lämna detta till experter inom 
området. Vidare berättar informant 4 att media var en svår del att hantera. Att ha media 
utanför dörren resulterade i att situationen upplevdes mer påfrestande. Informanten förklarade 
att denne hade svårigheter med sömnen natten före då beskedet om uppsägningarna skulle ges 
pågrund av att det var svårt att avgöra hur budskapet skulle bemötas i tidningar. Informant 5 

förklarade att media var en del i uppsägningsprocessen som denne skulle ha hanterat på ett 
mer genomtänkt sätt.  

 

”media gick ut med en bild som inte stämde, jag borde ha lämnat ett pressmeddelande 

samtidigt som jag lämnade beskedet till de anställda” (informant 5) 

 

Förberedelser 

Gemensamt för alla informanter var att samtliga på något sätt hade förberett sig inför 
att lämna besked om uppsägning. Det som skiljde sig mellan informanterna var i vilken 
omfattning de hade möjlighet till förberedelse. Merparten av informanterna förberedde sig på 
så sätt att de läste in sig på hur situationen såg ut för de som var drabbade av uppsägning. På 
det personliga planet var förberedelserna inte lika omfattande. Informant 1 förberedde sig 
genom att läsa in sig på hur situationen såg ut för de drabbade. Informanten försökte så tidigt 
som möjligt ta in så mycket kunskap som möjligt om den uppsagdes situation och 
möjligheter. På det personliga planet förberedde informanten sig inte. Informant 2 förklarade 
att utifrån sin roll som chef måste denne förbereda sig, annars tas situationen inte seriöst. 
Informanten fick även hjälp samt vägledning med förberedelse via personalavdelningen. 
Vidare berättar informanten att inför uppsägningssamtalet med den drabbade var det viktigt 
att ha tydliga motiv för uppsägningen. Informant 3 berättade att det fanns mycket tid för 
förberedelser, informanten tog sig alltid den tiden. Denne skulle inte ställa upp på att utföra 
uppsägningar om det inte funnits tillräckligt med tid till förberedelser. Vidare nämnde 
informant 3 att ett bra sätt för chefer att öva uppsägningssamtal är genom rollspel. Informant 

4 förberedde sig trots det höga tempot, genom att ha tillgång till all information om 
uppsägningarna. På det personliga planet förberedde sig inte informant 4, denne gick in i en 
roll som inte gav utrymme för känslomässiga reaktioner. Informant 5 upplevde sig vara 
förberedd på det personliga planet. Denne förberedde sig även genom att läsa in sig samt ha 
kunskap om situationen. Informant 6 hade lite tid för förberedelser eftersom informanten hade 
krav från ledningen att processen skulle gå så fort som möjligt efter att beslutet var delgivet. 
De flesta av informanterna framhöll dock att det var svårt att förbereda sig, då informanterna 
inte visste hur det enskilda uppsägningssamtalet skulle utvecklas.  

 
”man kan nog inte förbereda sig personligen på vad som kommer att hända, i grunden har 

man sin personlighet, och man har med sig sina kunskaper. Däremot måste man vara 

förberedd på det sättet att man tar reda på så mycket som möjligt om individens situation” 

(informant 1) 
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Upplevelser 

Det framkom att upplevelserna hos informanterna inför uppsägningsprocessen var 
varierande. Vissa av informanterna upplevde att uppsägningsprocessen var något positivt 
eftersom det kan leda till något bättre. Merparten av informanterna förklarade dock att de 
upplevde uppsägningsprocessen som betungande. Informant 1 menar att processen upplevdes 
både positivt och negativt. Vidare förklarade informant 1att det kan vara en lustfylld uppgift i 
och med att syftet är att hitta den bästa lösningen i avvecklingsprocessen. Däremot är det inte 
roligt att möta människor som mår dåligt förklarar informanten, men det vänder efterhand. 
Det som bör förtydligas är att Informant 1 inte hade någon närmre relation till de personer 
som denne sa upp. Informanten trodde däremot att om denne haft en närmre relation till de 
personer som informanten sa upp hade situationen säkert varit svårare att hantera säger 
informanten.  

 

”att jobba med avvecklingsfrågor är då din kompetens verkligen prövas på riktigt, att göra 

det bra och få ett bra slut på de hela är väl det som kan göra det lustfyllt med att jobba med 

den här frågan”(informant 1) 

 

Informant 2 upplevde uppsägningsprocessen som den sämre delen av ledarskapet, 
enligt denne var det utan tvekan den tyngsta biten. Informanten berättade att i slutänden 
handlade det alltid om individer som blev drabbade. Informanten upplevde ändå alltid en tillit 
till att denne skulle klara av situationen. De personer som informant 2 sa upp var personer 
som denne hade en relation till då de arbetat parallellt under en längre tid. Att situationen 
under uppsägningsprocessen var krävande framhöll även informant 3, men samtidigt upplevde 
informanten ändå en trygghet i sin roll. Informant 4 menar att det inte är synd om chefer som 
ska säga upp anställda, det är mer synd om de som blir uppsagda. Vidare beskrev informanten 
att det emellertid finns skillnader i olika uppsägningsförhållanden, i varsel förhållandet är det 
relativt lätt förklarade denne. Det går näst intill att gömma sig bakom den arbetsrättsliga 
processen förklarade informant 4. Informant 5 beskrev att inom kommunal verksamhet är 
förberedelserna inför att säga upp personal en omfattande process, uppsägningen kommer inte 
som en överraskning. Informanten upplevde förberedelsefasen som jobbigast då denne insåg 
att nedskärning av personalen var ett faktum. Även de efterkommande mötena med den 
uppsagda personalen uppfattades som påfrestande och jobbiga. Informant 6 upplevde 
situationen som tuff, denne hade till en början svårt att hantera situationen. Informant 6 hade 
höga krav från ledningen som skulle genomföras, samtidigt som denne skulle hålla tillbaka 
sina egna känslomässiga reaktioner inför de anställda.  

 
”processen var ändå jobbig på många områden det blev som om jag slets mellan två olika 

håll”(informant 6) 

 
Att en uppsägningsprocess kan påverka chefen på många plan framkom då vissa av 

informanterna lyfte fram att situationen påverkade deras privatliv. Informant 2 förklarade att 
situationen påverkade dennes privatliv eftersom informanten på grund av arbetsbördan ofta 
var tvungen att ta med arbetet hem. Det hände flertalet gånger att informanten fick sitta 
hemma och skriva motiveringar till uppsägningar. Vidare berättade informanten att arbetet 
hela tiden fanns i tankarna, denne funderade mycket över situationen, det påverkade 
informantens privatliv. Vidare beskrev Informant 3 att denne upplevde det emotionellt 
påfrestande att säga upp personal, därför var det viktigt för informanten att få tid ensam för att 
reflektera över situationen samt återvända till vardagen. För informant 4 samt informant 6 
påverkades privatlivet på så sätt att informanterna var tröttare än vanligt eftersom 
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uppsägningsprocessen tog mycket energi. Informant 4 upplevde att denne gav mycket av sig 
själv till arbetet, detta bidrog till att det inte fanns mycket kvar att ge till hemmet.  

De flesta av informanterna var överens om att det svåra med att lämna besked om 
uppsägning är att inte vara förberedd på hur den uppsagda personen kommer att reagera. 
Några av informanterna lyfte fram att lämna besked om uppsägning kan liknas vid en 
krisreaktion. Informanterna beskrev även att de anställda som fick ett besked om uppsägning 
kunde reagera på olika sätt, samt att de var svårt att förutse reaktionerna. Informant 1 beskrev 
situationen som att den anställde kunde hamna i ett chocktillstånd som sedan övergick i en 
reaktionsfas. Känslor som informanten mötte kunde vara av olika slag, en del gråter och andra 
är förbannade. Vissa var apatiska, dessa personer upplevde informanten som de svåraste att 
möta. Informant 2 beskrev situationen innan uppsägningssamtalen som en tung bit. Detta på 
grund av att informanten inte visste vilka reaktioner den uppsagde kunde få. Även informant 3 
förklarade att denne kände en viss osäkerhet innan denne lämnat besked om uppsägning, 
eftersom informanten inte visste hur de berörda skulle reagera. 
 

”du vet inte vad du får för reaktioner, du har ingen aning och du kommer få alla reaktioner 

allt från en axel rykning till ilska” (informant 2) 

 

Merparten av informanterna kände en viss orolighet samt osäkerhet innan själva 
samtalet. Informant 2 upplevde en frustration innan samtalet, denne beskrev att innan 
uppsägningssamtalen så var det inte något informanten ”sov gott inför”. Även informant 5 

förklarade att inför samtalen kunde denne inte känna sig helt lugn.  
Däremot kände de flesta informanterna en sorts lättnad efter samtalet. Dock beskrev 

informant 4 att efter ett uppsägningssamtal kunde denne känna sig tom inombords. 
Informanten upplevde situationen som att denne gav av sig själv, med exempelvis stöd och 
förståelse. Utifrån detta menar informanten att det var utmärglande, det gick men det var 
slitsamt. Informant 1 berättade att känslorna som uppkom efter att denne lämnat besked om 
uppsägning var av olika slag, det berodde på vem informanten lämnat besked till och hur den 
uppsagde reagerade. I vissa fall upplevde informanten en lättnad, när denne märkte att den 
uppsagda kunde hantera situationen. Andra gånger mötte informanten personer som var 
väldigt ledsna, då kunde informanten känna sig nedstämd och skuldtyngd för att det var denne 
som orsakat det här. I de möten då den uppsagde blev apatisk kände sig informanten 
bekymrad och orolig. Informant 2 förklarade att det uppstod en lättnad när denne hade haft 
uppsägningssamtalen. Informantens egna reaktioner handlade också om förberedelser, denne 
gick igenom processen med sig själv innan och efter samtalen. Informant 5 menade att efter 
själva samtalet var det jobbigt, det har uppstått situationer då personer mår så dåligt att 
informanten var rädd att den uppsagde skulle göra sig själv illa. Informant 6 beskrev att denne 
kände sig skuldtyngd innan beskedet lämnats. 

 
”jag kunde nog ibland känna någon sorts skuld även fast det inte var mitt fel sen kände jag 

också en viss osäkerhet inför att ha de personliga mötena” (Informant 6) 

 

Chefens roll 

Flertalet av informanterna påtalade att det är viktigt att se uppsägningsprocessen 
utifrån sin roll som chef. Informant 5 menade att det är viktigt att utgå från sin profession. 
Detta framhöll även informant 4, denne menade att uppsägningssituationer sliter, men det är 
ändå ett arbete som ska utföras. Informant 1förklarade att det gäller att kunna se på processen 
på ett professionellt sätt och se det som att det inte handlar om denne personligen, det handlar 
om var som bör göras utifrån sin profession som chef.  
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”mänskligt så förstår jag att personen mår dåligt, men samtidigt måste jag driva en process 

som chef, det är därför jag är anställd”(informant 5) 

 

Stöd i uppsägningsprocessen 

Majoriteten av informanterna berättade att de i uppsägningsprocessen erhöll någon 
form av stöd, antingen externt eller internt. Flertalet av informanterna fick stöd av en 
personalavdelning. Informant 1 berättade att denne fick ett bra stöd från sin chef men även 
från andra chefer. Informanten kunde under processen samtala och bolla tankar och idéer med 
sin chef, detta var ett viktigt stöd menar denne. Även informant 2 förklarade att stödet kom i 
huvudsak från personalavdelningen samt övriga chefer. Vidare utvecklade informant 5 att 
denne inte skulle klarat av uppsägningsprocessen utan personalavdelningen, de anställda på 
personalavdelningen hjälpte till med det arbetsrättsliga. Enligt informanten är det viktigt att en 
uppsägningsprocess sker i rätt ordning så att den inte stannar av på grund av något fel i en 
facklig förhandlig. Personalavdelningen hjälpte även till med de olika ekonomiska 
alternativen för de uppsagda. Informanten förklarar även att denne inte kan ha samtal med de 
uppsagda om hur dåligt de mår hemma, detta stöd måste ges från personer som är 
professionella inom den biten. Företagshälsovården inom informantens organisation hjälpte 
informanten med de personliga samtalen. Informant 6 berättade att efter uppsägningsbeskedet 
var det viktigt att alla chefer fanns tillgänglig för samtal. Detta upplevdes som positivt både 
för informanten samt för de som blivit uppsagda. Informanten tror att detta upplevdes som en 
sorts stöd genom samtalsterapi för båda parterna. 

 

”jag tyckte personligen att det var en stor tillgång i dom resurser som fanns exempelvis olika 

personer på personalavdelningen var ett fantastiskt bra stöd”(Informant 2) 

 

Merparten av informanterna utnyttjade externa resurser i uppsägningsprocessen. De 
informanter som använt sig av trygghetsfonder upplevde det lättare att utföra uppsägningar. 
Informanterna beskrev att, genom att de hade möjlighet att presentera ett omfattande 
trygghetsnätverk till de uppsagda kunde det minska osäkerheten. Informant 1 framhöll att 
denne kunde ta hjälp av företagshälsovården samt trygghetsstiftelsen för att erbjuda de 
uppsagda ett stöd. Enligt informanten är det viktigt att koppla in stödfunktioner så tidigt som 
möjligt i processen. Informanten tror även att det är bra med mentorskap, att chefen har någon 
utomstående att vända sig till och rådfråga i svåra frågor, om chefen inte har möjlighet till att 
få det stödet från organisationen. Flertalet av informanterna var nöjda med det stöd som 
erhållits. Informant 3 förklarar att denne har använt sig av ett externt stöd i form av ett 
kunskapsnätverk. Det var enligt informanten ett värdefullt stöd. Informant 6 fick även denne 
stöd från trygghetsrådet, detta var både för chefer, men även att presentera för den som blivit 
uppsagd. 
”under mina år som chef har jag kunnat bygga upp ett kunskapsnätverk av andra människor 

som jag kan vända mig till för att få stöd”(informant 3) 

 

Däremot framhöll informant 4 att denne inte erhöll något direkt stöd. Informanten 
berättade att det varken fanns centralt eller från någon utomstående. Informanten upplevde sin 
situation som ensam, de ledande cheferna hörde inte av sig. Informanten berättar att det aldrig 
var någon som ringde för att följa upp hur det går eller något liknande. Informanten skulle 
möjligen velat ha stöd av kompetenta människor, men detta upplevdes svårt då denne aldrig 
fick något förtroende för någon inom organisationen. Informanten skulle inte vilja att någon 
annan skulle ha utfört uppsägningarna åt denne. Däremot skulle informanten kunnat tänka sig 
ha haft en person som ringde och frågade hur det går, någon som fungerande i egenskap av ett 
bollplank. Genom detta hade situationen kunnat upplevas som lättare. Informanten förklarade 
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att eftersom denne var högsta chefen var det svårt att finna stöd hos någon annan, 
mellanchefer kan nog lättare finna stöd av andra. Mentorskap skulle varit bra menar 
informanten, för att få en kompetent person att rådfråga. 

 

”dom cheferna hörde aldrig av sig när sånt här hände dom kanske var med på första dan när 

beskeden skulle ut, men då är de ju aldrig några bekymmer då är de ju bara information sen 

åkte de hem, och då stod man kvar med media och folk” (Informant 4) 
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Diskussion 
Resultatet som framkommit i studien visar att de flesta chefer anser att 

uppsägningsprocessen är en tung del inom chefskapet. Det framkom även att merparten av 
cheferna ansåg att det var viktigt att de hade tillgång till någon form av stöd.  

 
Hur uppsägningsprocessen gick till 

Samtliga informanter var överens om att de juridiska aspekterna är en grundläggande 
del i uppsägningsprocessen (Brattemo & Holmberg, 1994). Informanterna beskrev att de hade 
en turordningslista att ta hänsyn till, detta bidrog till att cheferna i huvudsak visste vem som 
skulle sägas upp. Däremot upplevde informanterna att den svåra biten var att göra avsteg från 
turordningsreglerna, när chefen måste bestämma sig för vilken kompetens som ska stanna 
kvar inom organisationen (Kinding & Gotthardsson, 2008). Att ta avsteg från en 
turordningslista tror vi kan upplevas som den svårare delen, eftersom chefen måste gå in på 
det personliga planet och kan inte gömma sig bakom turordningslistor.  

 
Kommunikation/information 

Vad som återkom i såväl intervjuer som i litteratur var att information är en viktig del i 
uppsägningsprocessen. Informationen bör kommuniceras effektivt på ett tidigt stadium till alla 
delar inom organisationen (Kinding & Gotthardsson, 2008; Rubenowitz, 2004). Det är även 
viktigt att tänka på att när informationen kommuniceras till de berörda kan dessa personer ha 
svårt att ta till sig all information (Sjöberg & Engelberg, 2004). Detta kan vara en orsak till 
varför informationsspridningen kan fallera i en uppsägningsprocess. När informationen delges 
till den uppsagda är det troligt att denne är känslomässigt påverkad och har därför svårare att 
ta in information. Därför tror vi att det är fördelaktigt att upprepa samma information vid flera 
tillfällen. 

Majoriteten av informanterna påpekade att ryktesspridningar var ofta förekommande 
innan beslutet om neddragningarna hade delgivits. Anledningen till detta menar vi kan bero 
på att ledningen inom organisationerna inte använt sig av en tillräckligt genomtänkt 
kommunikationsstrategi, vilket även stödjer Kinding och Gotthardsson (2008) resonemang 
kring kommunikation. Detta bekräftar även Angelöws (1991) teori om att bristfällig 
kommunikation kan skapa ryktesspridningar och leda till komplikationer som kan resulterar i 
ett motstånd mot förändring. Detta motstånd menar vi kan göra uppsägningsprocessen mer 
svårarbetad för cheferna. Vidare tror vi som (Angelöws, 1991; Rubenowitz, 2004) att 
ryktesspridningar kan minskas om alla inom organisationen känner en delaktighet. Därför tror 
vi att en grundläggande del i uppsägningsprocessen är att alla inom en organisation får ta del 
av informationen som rör uppsägningarna i ett initialt skede.  

Flertalet av informanterna lyfte fram medias roll, exempelvis hur viktigt det är att 
lämna ut en pressrelease innan media själv skapar en egen bild av situationen. En informant 
beskrev att media skapade en felaktig bild av uppsägningssituationen. Detta tror vi hade 
kunnat förebyggas genom att ha en bättre extern kommunikation vilket även Kinding & 
Gotthardsson (2008) lyfter fram. 

 
Förberedelser 

Vidare framkommer det i resultatet att innan besked om uppsägning ska lämnas är det 
viktigt att chefen har förberett sig och läst in sig på situationen. Ett uppsägningssamtal är 
inget som ska ske i en stressad situation, det ska finnas tid till reflektion samt tid för 
eventuella frågor som dyker upp. Utifrån det bekräftas Kindings och Gotthardsson (2008) 
samt Skogsberg och Ögrens (1993) teorier kring att det är viktigt att chefen planerar i god tid 
det som ska avhandlas i samtalet samt att chefen tar sitt ansvar för personalen. Vi anser att i 
en uppsägningsprocess är det en stor fördel om chefen har haft tid för förberedelser. Detta tror 
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vi kan bidra till att chefen minskar sin osäkerhet kring att utföra ett uppsägningssamtal och 
upplever situationen som mindre negativ. Det framkom även i resultatet att för de flesta chefer 
var det viktigast att vara påläst. En informant poängterade även vikten av att vara mentalt 
förberedd. Följaktligen kan det konstateras att alla chefer på något sätt ville ha tid för 
förberedelse innan budskapet skulle framföras (Kinding & Gotthardsson, 2008). Vi tror att det 
finns många olika sätt för chefen att förbereda sig. Ett sätt att förbereda sig på kan vara genom 
rollspel, vilket även en informant förklarade som ett positivt sätt. Chefen får helt enkelt öva in 
att utföra exempelvis ett uppsägningssamtal, genom detta tror vi att chefen kan få en liten 
inblick i hur situationen kan se ut. Vidare tror vi att de chefer som har tidigare erfarenhet av 
uppsägningsprocesser samt en bred kunskap inom området har lättare att förbereda sig inför 
att lämna uppsägningsbesked. Då dessa chefer känner en trygghet i sin kompetens.   

Det framkom även i resultatet att det kan vara bra att förbereda sig på hur människor 
kan reagera när de får ett besked om uppsägning. Självklart kan chefen aldrig exakt veta hur 
en individ kommer att reagera (Fellinger, 2005; Hilmarsson, 2003). Däremot tror vi ändå att 
ha en god förståelse för människors beteenden i dessa situationer tenderar att hjälpa chefen att 
hantera situationen på ett bra sätt vilket även Angelöw (1991) påpekar. Några av 
informanterna beskrev att de uppsagda hamnade i ett chocktillstånd som sedan övergick i 
olika känslomässiga reaktioner. Därmed bekräftas Cullbergs teorier som Galvensjö (2006) 
beskriver om hur människors reaktioner i en uppsägning kan liknas vid en krissituation.  

 
Upplevelser/chefens roll 

Vilken hierarkisk nivå chefen besitter i en organisation tenderar att påverkar hur 
chefen upplever uppsägningsprocessen. Cheferna i studien har genom sina positioner haft 
olika stor möjlighet att påverka beslut i uppsägningsprocessen. Delaktighet tenderar även att 
påverka upplevelsen av uppsägningsprocessen (Rubenowitz, 2004; Thylefors 2007). Det har i 
studien framkommit att toppchefer i större omfattning har möjlighet att påverka hur processen 
ska utformas. Detta tror vi kan bidra till att toppcheferna verkade ha blivit mindre negativt 
påverkade av uppsägningsprocessen än de övriga cheferna. Mellanchefen tycks hamna i kläm 
mellan ledning och de övriga anställda. Vi tror att dessa chefer nästintill blir budbärare som 
inte kan påverka processen i lika stor omfattning jämfört med toppchefer. Detta tenderar att 
öka pressen på mellanchefen, därav kan uppsägningsprocessen troligtvis upplevas tyngre för 
mellanchefer än för toppchefer. Första linjen chefen upplevde situationen som betungande, 
något som förde med sig många negativa känslor. Vidare arbetade förstalinjen chefen nära de 
anställa och genom detta skapades en relation till den som chefen skulle säga upp. Detta tror 
vi kan vara en orsak till att förstalinjen chefen upplevde uppsägningsprocessen som den 
tyngsta delen inom chefskapet. Däremot upplevde förstalinjen chefen situationen som mindre 
ensam jämfört med mellanchefen samt toppcheferna. 

Majoriteten av informanterna framhöll att utföra uppsägningar kan vara pressande 
men är något som ingår i chefskapet. Kinding och Gotthardsson (2008) framhåller vikten av 
att alltid utgå från sin profession. Resultatet visar att informanterna till stor del hade detta i 
åtanke under uppsägningsprocessen. Vi tror att de chefer som har förmåga att utgå från sin 
yrkesroll tenderar att bli mindre känslomässigt påverkade. Chefers förmåga att agera 
professionellt menar vi skulle kunna bero på personlighet, erfarenhet och utbildning. 
Merparten av informanterna i vår studie upplevde att de kunde hålla tillbaka sina egna känslor 
under uppsägningsprocessen. Det skiljer sig ifrån cheferna i studien av Molinsky & Margolins 
(2006). I deras studie upplevde cheferna det svårt att hålla tillbaka sina egna känslor. Detta 
kan tyda på att cheferna i Molinsky & Margolins (2006) studie inte haft samma förmåga att 
agera professionellt som informanterna i vår studie. Anledningen till detta skulle kunna bero 
på utbildning samt tidigare erfarenheter, då alla informanter i vår studie har någon form av 
chefsutbildning. Vi finner vissa likheter mellan Kets de Vries & Balazs (1997) studie samt 
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vårt resultat. Dessa likheter är att merparten av deltagarna i båda studierna inte visade några 
symptom på att må psykiskt dåligt. Vi fann även att vissa av våra deltagare hade lätt för att 
anpassa sig till situationen, vilket även framkom i Kets de Vries och Balazs (1997) studie. En 
förklaring till att vår studie stämmer överens med Kets de Vries och Balazs (1997) studie tror 
vi kan vara att deltagarna i deras studie bestod av toppchefer. Även i vår studie var flertalet av 
informanterna toppchefer. Detta kan tolkas till den tidigare beskrivna delen om att toppchefer 
verkade ha blivit mindre negativt påverkade av uppsägningsprocessen. 

Wright och Barlings (1998) studie beskiver tre olika faser som klargör vilka effekterna 
blir av att utföra uppsägningar samt när dessa inträffar. Resultatet i vår studie överensstämmer 
delvis med Wright och Barlings (1998) studie då vissa av våra informanter tycks uppnå fas 
ett. Detta innebär att vissa av informanterna i vår studie upplevde en känsla av skuld samt en 
högre arbetsbelastning. Ytterligare en informant upplevde en känsla av ensamhet i 
uppsägningsprocessen, detta skulle kunna appliceras på fas tre. Förklaringen till att 
informanten upplevde sig ensam i processen skulle kunna vara att denne inte hade något stöd 
att tillgå inom organisationen.  

 
Stöd i uppsägning processen 

Vi har kommit fram till att chefer som har möjlighet att erhålla stöd är en avgörande 
del i hur en uppsägningsprocess upplevs, därmed bekräftas Rubenowitz (2004) resonemang. 
Den informant som inte hade något stöd att tillgå upplevde processen som slitsamt och 
ensamt. Vi tror att olika stöd har olika intentioner, exempelvis kan personalavdelningen 
erbjuda ett kunskapsstöd inom arbetsrätten, vilket stödjer Granbergs (2003) resonemang om 
olika stöd i uppsägningsprocessen. Vidare kan stödet även bidra positivt på det personliga 
planet, det har framkommit att chefen kan behöva någon att samtala med då situationen ofta 
är påfrestande (Granberg, 2003). Vi finner det intressant att det framkom att vissa informanter 
har byggt upp ett eget stöd externt, ett kunskapsnätverk av andra chefer. Detta tror vi kan vara 
fördelaktigt för chefer inom organisationer som inte har möjlighet att tillhandahålla något 
stöd. Det framkom att det är positivt att resonera med personer som har en stor kunskap, men 
däremot inte arbetar inom chefens organisation. Det tycks även vara lättare att lämna besked 
om uppsägning då chefen på ett tidigt stadium kan presentera ett stöd även för den som blir 
uppsagd (Kinding & Gotthardsson, 2008). Det ses ofta som en trygghet för den anställda att 
inte bara kastas ut på gatan. Vi tror genom att chefen har tillgång till stöd både personligt och 
kunskapsmässigt leder detta till att uppsägningsprocessen blir lättare att hantera för alla 
berörda.  

 
Metoddiskussion 

För att nå hög reliabilitet i denna studie har ledande frågor under intervjuerna 
undvikits (Kvale, 1997). Emellertid kan resultatet ha påverkats då vi ändå försökt komma åt 
det undersökta fenomenet genom att leda in informanten på området. Reliabiliteten kan ha 
påverkats av kvalitén i intervjutekniken (Kvale, 1997). När intervjuerna analyserades insåg vi 
att det var svårt att komma åt informanternas djupare tankar och upplevelser. Det som vi tror 
hade kunnat förbättra intervjuns kvalité var i fall längre tid för förberedelse hade funnits. En 
testintervju borde även ha utförts för att öka kvalitén. Under forskningsprocessen har vi i 
studien ständigt innehaft ett kontrollerande samt ifrågasättande förhållningssätt, detta för att 
tillförsäkra validiteten i studien (Kvale, 1997). Då urvalet var begränsat till endast sex chefer 
är det tveksamt om det genom denna studie kan dras några generella slutsatser om 
populationen i övrigt. Detta var dock inte avsikten med studien. I studien utgick 
informanterna endast från deras egna erfarenheter kring uppsägning i samband med 
arbetsbrist. Det är möjligt att ett annat resultat hade blivit utfallet om frågeställningen berört 
uppsägning på grund av personliga förhållanden, men detta lämnas till framtida forskning. Ett 
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annat förslag på framtida forskning på området är att koppla ihop uppsägningsprocessen i 
relation med stress, då merparten av informanterna upplevde en hög arbetsbörda. 

Sammanfattningsvis tycks uppsägningsprocessen vara bland den tyngre delen i 
chefskapet. För att genomföra en lyckad process krävs noggranna förberedelser innan, 
genomtänkta tillvägagångssätt under processen, en strategi för stödåtgärder till såväl chef som 
uppsagd. Det är även viktigt att chefen kan utföra uppsägningar utifrån sin profession men 
utan avsaknad av empati. Detta kan dock vara problematiskt, att ha förmåga att inte bli 
känslomässigt engagerad men samtidigt visa empati. Detta kan vara en utmaning för chefen. 
Trots noggranna förberedelser och genomtänka strategier verkar det dock vara svårt för en 
chef att inte bli känslomässigt påverkad. Denna känslomässiga påverkan tenderar dock att 
skilja sig åt utifrån vilken hierarkisk nivå chefen har, samt chefens tidigare erfarenheter inom 
området. 
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Intervjuguide      Bilaga 1 

Bakgrund:   

� Utbildning? Inom chefskapet?  

� Titel? Toppchef, Mellanchef eller förstalinjen chef? 

� Antal år inom positionen?  

� Organisation och typ av verksamhet?  

� Storlek på organisation? 

� Ledningsgrupp eller ej? 

� HR avdelning eller ej? 

Uppsägning 

� Vad är dina erfarenheter av att säga upp personal? 

� Hur gick det till och vad hände när du var tvungen att säga upp personal? 

� Hur hanterades information/kommunikation? 

� Hur upplevde du situationen? På vilket sätt? 

� Förberedde du dig? Hade du tillräckligt med tid för att förbereda dig? Var 

du förberedd på din egen reaktion?  

� Vilka känslor hade du innan/under/efter händelseförloppet? 

� Hur hanterade du det? Påverkade det dig? Vilka känslomässiga reaktioner 

fick du? Märkte personalen dina rektioner eller kunde du hålla tillbaka dina 

egna känslor? 

� Påverkade din arbetssituation ditt privatliv? Ja: varför och på vilket sätt? 

Nej: vad var det som gjorde att du kunde koppla bort jobbet?  

� Finns det något så här i efterhand som du önskar att du gjort annorlunda?  

� På vilket sätt?  

�  
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Stöd  

� Kände du att du fick något stöd? (Vilka resurser kunde organisationen 

erbjuda dig?)  

Ja: på vilket sätt fick du stöd? Var det tillräckligt? Hade du velat ha något mer 

stöd, eller på något annorlunda sätt? Har det påverkat din situation? 

Nej: hade du velat ha stöd? I sådana fall på vilket sätt? Hade det kunnat 

påverka din situation?  

� Avslutningsvis, har du några tips till andra chefer som kan komma hamna i 

liknade situationer som din egen? 

 

 


