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Förord 
 
Vi vill här tacka alla de personer som har varit till stöd för oss 
under tiden då vi skrev vår uppsats. Ett särskilt stort tack till de 
sju respondenterna som valde att medverka i intervjusamtalen inom 
ramen för det här arbetet. Utan Er hade den här C-uppsatsen inte 
blivit av. 
 
Vi vill även passa på att tacka nära och kära som har fått vara 
bollplank, när motgångar i arbetet uppstod. Ert stöd och tröst har 
haft en avgörande betydelse för att den här uppsatsen skulle blir 
klar.  
 
Ett stort tack vill vi även ge till Claudia Gillberg, som har varit en 
alldeles förträffligt engagerad och behjälplig handledare, som alltid 
tog sig tid för oss när det behövdes.  
 
Växjö i december 2009 
Evelina Nyqvist och Kirsten Windus 



ABSTRACT 

______________________________________________________________________________ 

 

Evelina Nyqvist och Kirsten Windus  

 

VARSLEN ÄR LAGDA, NU VÄNTAR ALLA PÅ BESKED En intervjustudie på ett logistikföretag 

 

DISMISSAL NOTIFICATIONS ARE ISSUED, NOW EVERYONE IS AWAITING FURTHER 

NOTICE OF REPLACEMENT An interview study in a logistics company 

 

Antal sidor: 30 

______________________________________________________________________________ 

 

Eftersom vi befinner oss i en global finansiell kris, har det blivit mer och mer vanligt att företag 

varslar ett stort antal människor. Vi anser det intressant att skriva om ämnet eftersom det i högsta 

grad är aktuellt. Logistikföretaget vi undersökte gör en stor omorganisation där stora delar av 

verksamheten läggs ner och flyttas från staden och cirka 70 % av enhetens anställda är varslade. 

Syftet med den här studien är att ta reda på nedskärningens betydelse för ett fåtal anställda, efter 

att varsel är lagda samt ta reda på hur ledaren kan motivera sina anställda vid nedskärning. 

Uppsatsen som följer är en empirisk kvalitativ studie, utfört på ett logistikföretag i Götaland. 

Studien baseras på sju semistrukturerade intervjuer, med företagets högsta lokala chef, två 

mellanchefer samt fyra medarbetare. Intervjupersonernas utsagor relaterades till några olika 

teorier och tidigare forskning om motivation och kommunikation. Författarnas egna reflektioner 

och idéer presenteras i uppsatsens diskussion. Analysen av utsagorna visar att intervjupersonerna 

inte är oroliga för att förlora jobbet, men de berättar att en del anställda är ängsliga. Beskedet om 

varsel har även inneburit större gemenskap hos de anställda då de har börjat prata med varandra 

till skillnad från tidigare då de pratade om varandra. Det framgår av resultatet att alla utom den 

högsta lokala chefen anser att informationen är bristfällig, då de flesta inte vet vad som kommer 

att hända mer än att de riskerar att bli arbetslösa. Cheferna försöker motivera sina anställda 

genom att informera om att deras ackordslön inte bara märks nu utan även framöver vid eventuell 

a-kassa.  

 

_____________________________________________________________________________ 

Sökord: Nedskärning, organisationsförändring, varsel, anställningsotrygghet, motivation och 

kommunikation. 

______________________________________________________________________________ 
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1. INLEDNING 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Uppsatsens inledande kapitel syftar till att presentera valt problemområde. Studiens målgrupp 

presenteras även i inledningen. Kapitlet avslutas med uppsatsens fortsatta disposition. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.1. Introduktion 

De anställda är enligt oss företagets viktigaste resurs. Därför anser vi det är av intresse att se på 

de anställdas upplevelse av nedskärningens betydelse efter att varsel är lagda. Vi bedömer 

chefernas roll som viktig vid nedskärning och därför bör de informera såväl som kommunicera 

med sina anställda eftersom det kan generera trygghet och stöd vid varsel. Utifrån ovanstående 

mening anser vi det intressant att ta reda på hur ledaren kan motivera sina anställda vid 

nedskärning. 

 

Valet av att skriva om nedskärning har gjorts eftersom det är något som sker dagligen inom 

många organisationer samt att ämnet ligger i tiden. Numera kan vi läsa i tidningar om 

nedskärningarnas faktum både i kommuner, landsting och även i privata företag. Nedskärning 

anser vi är intressant då det under finanskrisen har blivit vanligare att allt fler anställda får lämna 

sina arbeten, för att organisationerna inte klarar av att ha kvar sina anställda i den rådande 

lågkonjunkturen. Nedskärning är ett faktum, som kan leda till oro och stressmoment hos den 

enskilda individen vilket in sin tur kan påverka såväl individen som organisationen negativt.
1
  

 

Konkurrensen som sker globalt har blivit tuffare och tvingat många organisationer att hitta mer 

lönsamma arbetsformer. Det vanligaste sättet för en organisation under en nedskärningstid är 

bantning av personalstyrkan genom uppsägningar. Om individen ser möjligheter kan det enligt 

oss vara lättare för företagets anställda att genomföra en förändring på sin arbetsplats, även om 

det är en påtvingad och oönskad organisationsförändring.  

 

1.2. Målgrupp 

Den tänkta målgruppen för den här uppsatsen är kursdeltagare i pedagogik för arbetslivet på G3-

nivå. Uppsatsen kan även vara relevant för studenter som läser Programmet för personal och 

arbetsliv med andra inriktningar än pedagogik, då de med stor sannolikhet kommer att jobba med 

pedagogiska frågor i arbetslivet. Chefer samt andra som är intresserade av på vilket sätt ledaren 

kan motivera sin personal vid nedskärning samt nedskärningens betydelser, tillhör även vår 

målgrupp. Sist men inte minst kan anställda i det aktuella företaget och verksamhetschefer etc. 

vara intresserade av den här uppsatsen. 

 

                                                 

1 jfr. www.di.se 65000 jobb bort på storbolagen 2009-11-09 16:59. 

http://www.di.se/
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1.3. Fortsatt disposition  

Vi har valt att inta en kritisk och reflekterande hållning genom hela arbetet, oavsett rubrik eller 

kapitel, istället för att rubricera metodkritik. Nedan följer en sammanfattning över uppsatsens 

kommande kapitel.  

 

Kapitel 2  Uppsatsens andra kapitel syftar till att ge en bakgrund till valt  

problemområde. 

 

Kapitel 3  I uppsatsens tredje kapitel presenteras arbetets syfte och tillhörande  

frågeställningar utifrån valt problemområde. 

 

Kapitel 4  I det här kapitlet presenteras studiens litteraturgenomgång samt  

teoretiska utgångspunkter vilka vi anser vara av betydelse för analysen 

av studiens resultat.  

 

Kapitel 5  I det här kapitlet kommer metod val att redovisas. Vidare redogörs  

vilka val som gjorts angående litteratursökning, urval och  

genomförande. Uppsatsens forskningsetiska övervägande samt  

diskussion om validitet och reliabilitet diskuteras mot slutet av  

kapitlet. 

 

Kapitel 6  I sjätte kapitlet presenteras resultatet och analysen som en helhet, då  

studiens resultat jämförs med studiens teori och litteraturgenomgång,  

för att på ett valitt sätt uppfylla vårt syfte och finna svar på våra  

problemformuleringar. Kapitlet är uppdelat i två delar utefter  

frågeställningarna för att underlätta för dig som läsare.
 

 

Kapitel 7  I det här kapitlet presenteras slutsatser utifrån uppsatsens syfte,  

frågeställningar och resultat. Här samlas intervjupersonernas  

uttalanden som sätts in i sin kontext. 

 

Kapitel 8  I det här avslutande kapitlet knyts rapporten samman. Avslutningsvis  

presenteras förslag till framtida forskning. 
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2. BAKGRUND 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Uppsatsens andra kapitel syftar till att ge en bakgrund till valt problemområde. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Enligt Kinding och Gotthardson hade många företag överkapacitet vid lågkonjunkturen i början 

av 1990-talet. Vid uppsägning följdes oftast Lagen om anställningsskydd (LAS), vilket fick till 

följd att unga välutbildade medarbetarna sades upp och åldersfördelningen blev sned på 

arbetsplatserna.
2
 

 
Världen befinner sig i den djupaste och mest utbredda lågkonjunkturen sedan 1930-

talskrisen.
3
 

 

Chefskapet har påverkats under finanskrisen och lågkonjunkturen. I en undersökning som 

Sveriges cheforganisation Ledarna gjorde under tiden maj-juni 2009 visade det sig att 60 % av 

cheferna inte kände sig ha den utbildning såväl som kunskap vilket behövs för varsel och 

uppsägningar. Annika Elias som är ordförande i Ledarna menar att den svåraste uppgiften som 

chef är vid varsel och uppsägningar av medarbetare vid nedskärning.
4
 

 

Som tidigare nämnt är världen i en ständig utveckling där det även är mycket vanligt med 

förändringar i dagens organisationer. Organisationsförändringar av olika slag är nuförtiden en del 

av vardagen. Utvecklingstakten har ökat på senare tid, en av anledningarna kan vara anpassning 

till omvärlden som ständigt är i förändring.
5
 I och med finanskrisen har många chefer i Sverige 

fått varsla eller säga upp medarbetare, vilket innebär att chefen har fått rollen som krishanterare. 

Sveriges chefer är enligt Ledarnas Chefsbarometer 2009 optimistiska och ser åter en framtidstro 

efter ett år med svarta rubriker såväl som röda siffror. I undersökningen som Ledarna genomförde 

2009 visar resultaten på att ca 70 % av de tillfrågade cheferna har drabbats negativt av den 

ekonomiska krisen och cirka var femte företag har tvingats varsla och/eller säga upp anställda. 

Nedskärning inom den privata sektorn är vanligare än i den offentliga sektorn. Chefer som 

arbetar inom den privata sektorn har en mer positiv syn på framtiden och anar att ekonomin 

kommer återhämta sig. Mest negativa till framtiden är de chefer som har tvingats varsla eller säga 

upp personal, eftersom de antar att fler varsel samt uppsägningar kommer inträffa.
6
  

 

Arbetslösheten bedöms öka till 11,0 % 2010, vilket innebär att arbetslösheten har skrivits upp 

med ytterligare 2 procentenheter jämfört med prognosen från hösten 2008. Arbetsförmedlingen 

menar att arbetslösheten kommer öka, men främst drabbas ungdomar och män från industri och 

byggnadsyrke. Invandrare, funktionshindrade samt äldre är grupper som brukar ha svårt för att 

hitta jobb, vilket kan leda till en risk för längre tid utan arbete än övriga grupper. En av orsakerna 

till gruppens svårigheter beror ofta på en kort eller otillräcklig utbildning.
7
  

                                                 

2 Anders Kinding och Eva Gotthardson, Ledarrollen vid uppsägningar – En handbok för chefer (Uppsala: Konsultförlaget Uppsala Publishing 

House AB, 2001). 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/12174 (091019). 
4 Ledarnas Chefsbarometer 2009. Chefen i krisen – från krishanterare till bristvara, 

www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2Fchefen_i_krisen_fran_krishanterare_till_bristvar
a_rapport_2009.pdf 091105. 
5 Catrin Johansson och Mats (red), Kommunikation i förändringsprocesser (Malmö: Liber, 2008). 
6 Ledarnas Chefsbarometer 2009. 
7 www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=84259 (091020) 

http://www.regeringen.se/sb/d/12174
http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=/Ledarna/images/pdfer/rapporter/chefen_i_krisen_fran_krishanterare_till_bristvara_rapport_2009.pdf
http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=/Ledarna/images/pdfer/rapporter/chefen_i_krisen_fran_krishanterare_till_bristvara_rapport_2009.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=84259
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Dagens Industri skriver den 9 november 2009 om hur 20 stora bolag på Stockholmsbörsen har 

tillsammans sagt upp över 65000 anställda. Nedskärningarna i bolagen har ofta varit större och 

genomförts snabbare än vad analytiker har anat. Drygt 11000 anställda har fått sluta på Volvo 

lastvagnar där en stor andel av nedskärningarna har skett i Sverige. Ericsson har också minskat 

sin personalstyrka i Sverige med 2000 anställda, men ökat med 5000 utomlands. Analyschefen på 

Evli Bank, Magnus Axén misstänker trots dystra siffror att de stora nedskärningarnas tid är över, 

om inte konjunkturen försämras igen.
8
  

 

Arbetsmarknadsläget i september 2009 var för första gången på ett och ett halvt år bättre än 

motsvarande månad 2008, men det har bara skett en marginell återhämtning på marknaden. 

Försämringen på arbetsmarknaden fortsätter inte i samma takt som tidigare. Det är fortfarande 

hård konkurrens om jobben och många varslade. I september 2009 var det färre som blev 

varslade än föregående år men antalet arbetslösa stiger fortfarande.
9
  

 

Många organisationer anser sig inte har råd att ha kvar sina anställda, vilket leder till 

uppsägningar och stora grupper av människor får lämna sina jobb. Det är inte ovanligt att 

arbetsgivare som har varslat tvingas varsla igen inom en kort tidsperiod. Forskning gjord av 

Näswall Hellgren och Sverke visar att en del anställda fokuserar på det negativa och förvärrar 

känslan genom att verkligen känna efter hur illa det är.
10

  

 

Näswall et al. menar att organisationens viktigaste resurs är de anställda och det är på tiden att 

företagen inser det för att kunna tillvarata den resursen samt förstå hur viktigt det är med att 

personalen mår bra. Det går inte uppnå effektivitet och konkurrenskraft genom uppsägning och 

tro att problemet är löst. Det är bara omvandlat till något annat. Oro, otrygghet samt osäkerhet 

sprids på de arbetsplatser som tvingas till drastiska åtgärder för överlevnad, där de anställda blir 

oroliga för att förlora jobbet. Anställningsotrygghet leder till att hushållen inte vågar investera, 

vilket i sin tur leder till ett samhällsproblem eftersom konsumtionen minskar.
11

 Wilson menar att 

män ofta är ovilliga att medge anställningsotrygghet och sårbarhet på arbetet.
12

 

 

                                                 

8 www.di.se 65000 jobb bort på storbolagen 2009-11-09 16:59. 
9 www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=86753 (091019) 
10 Katharina Näswall, Johnny Hellgren och Magnus Sverke, Anställningsotrygghet individen på den flexibla marknaden (Lund: Studentlitteratur, 

2003). 
11 ibid. 
12 Fiona Wilson, Organisation, arbete och ledning – en kritisk introduktion (Malmö: Liber, 2008). 

http://www.di.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=86753
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras arbetets syfte och tillhörande frågeställningar utifrån valt 

problemområde. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Utifrån det problemområde som beskrevs i kapitel ett kan vi formulera två syften med det här 

arbetet:  

 

1. Ta reda på nedskärningens betydelse för ett fåtal anställda efter att varsel är lagda på ett 

logistikföretag i Sverige  

 

2. Ta reda på hur ledaren kan motivera sina anställda vid nedskärning.  

 

Med utgångspunkt i våra syften anser vi det rimligt att ställa följande frågeställningar för att 

belysa uppsatsens syfte: 

 

 Hur upplever ett fåtal anställda nuvarande nedskärning inom organisationen enligt 

intervjupersonerna?  

 

 Hur upplever intervjupersonerna att ledaren kan motivera personalen vid en 

nedskärning inom organisationen? 

 

4. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras studiens litteraturgenomgång samt teoretiska utgångspunkter vilka 

vi anser vara av betydelse för analysen av studiens resultat.  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1. Lärande 

Johansson och Heide menar att organisationsförändringar medför lärande inom alla 

organisationer, eftersom mänskliga möten leder till att kunskap, värderingar samt färdigheter förs 

vidare. Under en nedskärning sker lärande hela tiden, först försöker de anställda förstå vad 

förändringen innebär för bland annat organisationen och dem personligen.
13

 Enligt Illeris söker 

vuxna efter mening och balans som innebär att vuxnas lärande är beroende av individens 

intressen och motivation. Det är många vuxna som inte vill sätta sig i skolbänken igen, inte minst 

de som har låg utbildningsnivå. Anledningen till att vuxna inte vill vidareutbilda sig kan vara att 

de inte vill tillbaka till underordnad position. Erfarenheter är något som individen har personlig 

kännedom om genom upplevelse. De erfarenheter som människan bär med sig är djupare 

förankrade än indirekt lärande i form av undervisning, media och eller något som lästs i en bok. 

Erfarenheter innebär ett lärande och förståelse för något som individen själv anser är av betydelse 

utanför det personliga, det vill säga relationen mellan kontexten och individen själv.
14

 

                                                 

13 Johansson och Heide. 
14 Knud Illeris, Lärande (Lund: Studentlitteratur, 2007). 
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Vardags lärande och informellt lärande är nästan synonymt med varandra. Informellt lärande är 

ett begrepp som innebär lärande som inte är planerat utan sker av en tillfällighet, medan vardags 

lärande innebär att lärande sker i vardagen utan att individen är medveten om att lärande sker. 

Arbetsplatsen och den sociala kontexten utgör gränsen för det informella lärandet.
15

  

 
Lärandet är förenklat uttryckt den aktiva process då konkret erfarenhet bearbetas och 

omvandlas till kunskap som kan användas i praktiken.
16

 

 

Pommer Nilsson menar att ett kännetecken för pedagogik i arbetslivet är ämnets 

tvärvetenskaplighet, då det ligger väldigt nära andra ämnen. Homo paedagogus betyder den 

lärande människan som både vill och kan lära sig nya saker genom hela livet vilket kan jämföras 

med det livslånga lärandet.
17

 

 
Inom pedagogik i arbetslivet är således fokus på pedagogiska frågeställningar inom 

ramen för organisationer vars främsta uppgift inte behöver vara att utbilda eller 

undervisa, utan där pedagogiska processer är ett medel för att uppnå organisationernas 

mål och fullgöra de ‘uppdrag’ de har på arbetsmarknaden, exempelvis att producera 

varor och tjänster av olika slag.
18

  

 

Enligt Lind Nilsson har chefer en viktig pedagogisk roll, då de kan kommunicera i syfte att 

påverka medarbetarnas förståelse för nedskärningen samt omgivningen.
19

 

 

4.2. Nedskärning och organisationsförändring  

Vanligtvis varslar företag fler anställda än vad de behöver säga upp, för att ha marginaler, då det 

inte finns något krav på att antalet varslade är de som blir uppsagda. Varslen till 

länsarbetsnämnden är sekretessbelagd och även facken kan krävas på tystnadsplikt. Innan beslut 

av nedskärning fattas ska chefen informera de fackliga organisationerna samt förhandla enligt 

Medbestämmandelagen (MBL). De fackliga företrädarna har tystnadsplikt och ingen vinner på att 

upplysning från förhandlingarna läcker ut i förtid. Företagets sätt att hantera nedskärningarna kan 

skapa stora rubriker i media, då det är vanligt att personer som känner sig orättvist behandlade 

kontaktar pressen. Ett sätt för företag att kringgå turordningsreglerna i LAS är att ge 

förtidspension till dem som närmar sig pensionsåldern. Frivilliga uppsägningar är ett annat sätt 

som företag kan använda sig av. Generösa paket kombinerat med tydliga tidsramar kan vara 

framgångsfaktorer.
20

  

 

Yukl anser att motstånd mot förändring inte handlar om att medarbetarna inte bryr sig eller att de 

är oflexibla, utan att det är en högst naturlig reaktion bland människor att försöka skydda sina 

egna intressen. En hel del forskning har ägnats åt hur vi människor reagerar i 

förändringsprocesser. Fyra steg brukar lyftas fram: förnekelse, ilska, sorg och anpassning. Hur vi 

reagerar/tar oss igenom processen beror bland annat på våra tidigare erfarenheter.
21

  

                                                 

15 Illeris. 
16 Peter Pommer Nilsson, En introduktion till pedagogik i arbetslivet (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, nr 72, 2003), 52.  
17 ibid. 
18 ibid., 7. 
19 Iréne Lind Nilsson, Ledarskap i kris, kaos och omställning. En empirisk studie av chefer i företag och förvaltning (Uppsala: Uppsala universitet, 

Pedagogiska institutionen, 2001). 
20 Kinding och Gotthardson. 
21 Gary Yukl. Leadership in Organizations (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006). 
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Om ledaren i förändringsarbetet är villig att förstå orsaken till förändringen samt vikten av att 

använda lämpliga modeller för att förstå organisatoriska problem, är han/hon mer benägen bli 

godkänd som ledare. Ett vanligt problem i förändringsarbete är att cheferna möts med motstånd 

av deltagarna, som kan bero på en rad olika orsaker: 

 

 Tillitsbrist: Deltagarna litar inte på personerna som är ansvariga. Eftersom syfte med 

förändringsarbete tystas ned och förtroende sjunker hos deltagarna. 
 

 Onödigt: Medarbetarna anser att förändringen är onödig, eftersom de inte kan se någon 

nytta med omorganisationen, utan gör hellre mer av samma sak än att tänka nytt. 
 

 Omöjligt: Deltagarna är övertygade om att förändringen inte kommer att fungera. 

Grunden kan vara att tidigare försök av förändringar misslyckades. 
 

 Ekonomiska hot: Även om en förändring skulle gynna organisationen kan det motarbetas 

av deltagarna eftersom de personligen drabbas av förlust av inkomst, förmåner eller 

anställningstrygghet.  
 

 Relativt höga kostnader: Allmänna rutiner måste förändras, vilket leder till besvär och 

kräver mer ansträngning. Oron för kostnader i förhållande till fördelarna kommer att bli 

svårare att stilla eftersom dyra processer behöver sättas igång.  
 

 Rädsla för personligt misslyckande: Förändringen leder till att deltagarna lär sig nya sätt 

att göra saker på. Människor som saknar självförtroende kommer att vara ovilliga att 

hantera förändringen, eftersom den kan vara alltför svår att klara av.  
 

 Förlust av status och makt: De ansvariga för verksamheter som kommer att elimineras, 

förlorar status och makt, vilket gör dem mer benägna att motsätta sig en förändring. 

Deltagarna befarar att nya strukturer tar ifrån dem mandat.
22

  

 

Chefen måste förbereda sig på olika sorters reaktioner från medarbetarna under 

uppsägningstiden. Det är i alla situationer viktigt att chefen behåller sitt lugn och uttrycker 

medkänsla. Likaså ska ledarna bland annat på ett enhetligt sätt informera sina medarbetare om 

syftet med nedskärningen, lyssna, svara på frågor samt informera för att förändringen ska 

lyckas.
23

 Ledaren bör enligt Schein ha förmågan att vara tillmötesgående gentemot 

övergångsfasen, även om gruppmedlemmarna blir arga och hämmande. Likaså kommer ledaren 

att bli ett föremål för kritik eftersom han eller hon utmanar vad gruppen har tagit för givet. 

Förändringen kan medföra stora starka symboliska handlingar som att stänga ner en avdelning 

inom företaget. Det kan innebära att organisationen måste permittera eller pensionera lojala 

engagerade medarbetare och gamla vänner.
24

  

 

När medarbetare får besked om nedskärning försöker de förstå vad det betyder för dem själva, 

arbetskamraterna, avdelningen samt för företaget som helhet.
25

 Medarbetarnas beteende mot 

varandra och mot sin chef förändras så fort rykten om nedskärning sprids på arbetsplatsen. När 

anställda känner att de och deras kollegor är hotade visar de upp helt andra sidor av sin 

                                                 

22 Yukl. 
23 Kinding och Gotthardson. 
24 Edgar Schein, Organizational culture and Leadership (San Francisco: Jossey – Bass Publishers, 2004). 
25 Johansson och Heide. 
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personlighet än i vanliga fall. Chefen kan få respekt om han/hon är rak och tydlig utan att skylla 

på en högre chef eller annan beslutsfattare. Ledarna kan stärka sin roll genom att vara 

närvarande.
26

 Lind Nilsson och Gustafsson menar att en förutsättning för dagens ledarskap är att 

kunna hantera osäkerhet, eftersom arbetslivet präglas av kris och förändring. Om chefen själv är 

en förebild för sina anställda, ökar möjligheten att behandla uppkomna kriser. Det är viktigt att 

cheferna tar sig tid till samtal, lyssna på och motivera sina anställda. Likaså är det av betydelse att 

ledaren spontant vågar lita på samt uppträda med utgångspunkt av sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter.
27

  

 

4.3. Motivationsteorier 

Enligt Hwang et al. har arbetsmotivation en framträdande roll när företag vill åstadkomma 

kostnadseffektiva och lockande varor eller tjänster då det krävs entusiastisk och kvalificerad 

personal.
28

 Främsta skälet för många att gå till arbetet är lönen, som är den väsentligaste 

ersättningen för många med låg arbetsstatus.
29

 

 

4.3.1 Maslows behovshierarki/behovstrappa 

Inom motivationsteorin är troligtvis Maslows teori om behovshierarki/behovstrappa den mest 

kända och populära, trots hård kritik anser Forslund.
30

 Wilson menar att än idag är Maslows 

behovshierarki en bra utgångspunkt för motivationsteorin.
31

 Inom pedagogik och ekonomi har 

Maslows behovshierarki fått stor betydelse.
32

 Människan har enligt Maslows teori fem 

uppsättningar med medfödda behov som ska tillfredställas. För att kunna gå vidare på trappan 

måste behov på lägre nivå vara tillfredställda.
33

 Fysiologiska behov är den lägsta nivån, som rör 

överlevnad, exempelvis mat. Andra steget är behov av trygghet och säkerhet. Tredje nivån 

handlar om sociala behov som innebär vänner och arbetskamrater. Näst högsta nivån handlar om 

status, som betyder att människan är i behov av uppmärksamhet och prestige, exempelvis genom 

att spara till en ny bil, hus och semester. Högsta nivån innebär att söka en djupare mening med 

livet, både på och utanför arbetet, exempelvis att unna sig någon lyxig resa.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild1: Vår tolkning av Maslows 

behovstrappa

                                                 

26 Kinding och Gotthardson. 
27 Iréne Lind Nilsson och Lisbeth Gustafsson, Ledarskapets inre och yttre resa (Lund: Studentlitteratur 2006). 
28 Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Jerker Rönnberg och Ann-Charlotte Smedler, Vår tids psykologi (Stockholm: Natur och Kultur, 2007). 
29 Wilson. 
30 Magnus Forslund, Organisering och ledning (Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 2009). 
31 Wilson. 
32 Hwang et al. 
33 Wilson. 
34 Forslund. 
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Enligt Granberg finns de lägre behoven kvar, även när de är uppnådda, men behoven känns inte 

lika efterhängsna längre.
35

 Enligt Maslows behovshierarki även kallad behovstrappa kan de 

behov som motiverar oss klassificeras från lägre till högre.
36

 Behovens ordning är inte 

oföränderligt. Förändring av behoven är möjligt om behoven på lägre nivå har tillfredställs 

tidigare under uppväxten och blir av mindre betydelse senare i livet menar Bolman och Deal.
37

 

Enligt Forslund menar forskare att det är orimligt att individer enbart motiveras av behov på en 

nivå i taget, utan troligtvis drivs människan av olika behov från olika nivåer samtidigt.
38

  

 

4.3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

I en undersökning som utfördes av Herzberg kom han fram till två orsaksfaktorer till 

arbetstillfredsställelse samt missnöje som han kallade för motivationsfaktorer och 

missnöjesfaktorer. Motivationsfaktorerna är relaterade till arbetet i sig exempelvis 

arbetsuppgifter, ansvar, prestation och utvecklingsmöjligheter. Missnöjesfaktorerna är bland 

annat arbetsledning, arbetsmiljö och lön vilka är relaterade till arbetsförhållandena och miljön. 

Enligt Herzbergs teori är det viktigt att arbetsuppgifterna blir det centrala för att medarbetarna 

ska bli motiverade och känna arbetstillfredsställelse som i sin tur kan leda till ökad effektivitet.
39

 

Wilson använder sig av ordet hygienfaktorer, men innebörden är den samma som 

missnöjesfaktorer.
40

 Bolman och Deal menar att utifrån Herzbergs teori är det ”… att skjuta över 

målet” med högre lön, förmåner och förbättrade arbetsförhållande i syfte att öka medarbetarnas 

motivation, eftersom det inte är motivationsfaktorer.
41

 Tvåfaktorsteorin har som de flesta teorier 

fått mycket kritik, framförallt frågan om lön är motiverande eller inte. Forslund menar att det är 

befogat för chefer att utgå ifrån lön som motivationsfaktor för de anställda, då lönen antas 

påverka motivation.
42

  

 

4.3.3. Förväntningsteori och rättviseteori 

Det finns en förväntningsteori som innehåller tre delar: förväntan, instrumentalitet och valens.
43

 

Förväntningar om att stor insats leder till stort utfall kan resultera i högre motivation för större 

insatser.
44

 Instrumentalitet handlar om en människas uppfattning om chansen att prestationen 

leder till en viss belöning. Antar individen att ett visst resultat leder till befordran gör hon/han allt 

för att få fram det resultatet. Valens innebär hur intresserad människan är av belöningen, på vilket 

sätt de tillfredställer behoven. Människan föredrar belöningar som tillfredställer hans/hennes 

behov och kan vara ointresserad av andra belöningar. Desto starkare delarna i förväntningsteorin 

är ju starkare blir människans motivation.
45

 Förväntningsteorin kan användas på motivation och 

lön. Individen jämför kostnad mot förväntat utfall och väljer det alternativ som sannolikt ger 

största möjliga förtjänst. Förväntningsteorin innehåller två faktorer (förmåga och erfarenhet) som 

kan påverka förväntningarna om utfall och resultat. Det räcker inte med att ha kunskaper och 

                                                 

35 Otto Granberg, PAOU (Stockholm: Natur och Kultur, 2003). 
36 Hwang, et al. 
37 Lee G. Bolman och Terrence E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 2005). 
38 Forslund. 
39 Granberg. 
40 jfr. Wilson. 
41 Bolman och Deal,190. 
42 Forslund. 
43 ibid. 
44 Wilson. 
45 Forslund. 
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färdigheter, individen måste även kunna tillämpa dem för att ha inverka på motivationen. Likaså 

har tidigare erfarenheter konsekvenser på motivationen.
46

 

 

Innebörden av rättviseteori är betydelsen av jämlikhet/rättvisa för motivationen. Det är svårt att 

jämföra prestationer, istället jämför individerna varandras belöningar. Människan motiveras 

utifrån jämlikhetsteorin av att minska obalansen mellan insats och utdelning. Det finns två sätt 

för att minska obalansen dels att öka belöningen eller att minska prestationen.
47

 I processteori om 

motivation finns det två utgångspunkter i teorin, vad människor betraktar som rätt och riktigt, det 

vill säga rättvisa samt hur de reagerar när de uppfattar sig få mer eller mindre än vad de är 

förtjänt av. Enligt rättviseteorin är individer villiga att vara med om rättvisa i sin närmaste miljö. 

Människor handlar utifrån vad de anser är rätt och riktigt samt efter vad handlingen ger för 

resultat. Anställda jämför även sina ersättningar med andra likvärdiga personer.
48

 Rättviseteorin 

bör ses som ett komplement till andra motivationsteorier.
49

 

 

4.4. Anställningsotrygghet  

När anställda känner oro för att förlora sitt jobb, kan det leda till olust och ovilja att anstränga sig 

i lika hög grad som tidigare för sin chef. Anställningsotrygghet är en kombination av oron för att 

bli uppsagd från jobbet och den upplevda sannolikheten att det faktisk sker.
50

 Det finns även 

vissa personer som upplever arbetslöshet som något positivt eftersom det ger tillfället till 

personlig utveckling.
51

 

 

Anställdas ålder har visat sig ha en inverkan på i vilken grad de anställda känner 

anställningstrygghet, men det är oklart på vilket sätt det påverkar. De äldre är oroliga för att 

förlora sitt jobb eftersom det är svårt för dem att hitta ett nytt arbete. Annan forskning visar att de 

yngre är mer oroliga för uppsägning eftersom de har jobbat en kortare tid och känner sig därför 

mer osäkra vid nedskärning. Det finns även studier som visar att det är de mellan 30 – 50 år som 

är mest oroliga för uppsägning då de ofta har familj, bostadslån och försörjningsansvar.
52

 

Ålderskategorin 50 – 60 år är en grupp som uppvisar hög stress, eftersom de av arbetsgivare 

anses för gamla för ett nytt jobb och för unga att erhålla förtidspension.
53

 

 

Anställda som har högre utbildning har lättare för att få en ny anställning.
54

 Låg utbildningsnivå 

och smal yrkeskompetens kan leda till svårigheter vid nedskärning eftersom det ger färre 

handlingsalternativ. En grupp som kan ha svårt att få ett nytt arbete är personer med 

arbetshandikapp eller minskad arbetsförmåga.
55

  

 

Det finns ett samband mellan upplevd anställningsotrygghet och benägenheten till 

arbetsprestationen, det vill säga de som känner sig otrygga presterar sämre. När anställda känner 

att deras arbete är hotat så använder de olika tillvägagångssätt för bli av med upplevelsen, 

                                                 

46 Wilson. 
47 Forslund. 
48 Wilson.  
49 Forslund. 
50 Näswall et al.  
51 Wilson. 
52 Näswall et al. 
53 Bosse Angelöw, Det goda förändringsarbetet – Om individ och organisation i förändring (Lund: Studentlitteratur, 1991). 
54 Näswall et al. 
55 Angelöw. 
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exempelvis genom engagemang för att motverka hotet, söka nytt jobb eller engagera sig i sitt 

arbete för att framstå som en flitig medarbetare som är värd fortsatt anställning.
56

 

 

4.5. Kommunikationens roll i förändring  

För att minska de anställdas ovisshet är det viktigt med information från ledningen om vad som 

kommer att hända, så personalen vet vad de kan vänta av organisationsförändringen. Vid 

nedskärning kan cheferna med hjälp av information bistå till minskad stress hos de anställda.
57

 

Heide et al. menar att brist på information ofta är det som orsakar stress och osäkerhet vid en 

förändring, inte förändringen i sig.
58

 Medarbetare som påverkas eller antar att de kommer att 

beröras av nedskärningen kommunicerar ofta mycket, både med varandra och med sin chef. När 

anställda känner tveksamhet inför en förändring är oftast anledningen att kommunikationen 

mellan medarbetare och chef anses vara otillräcklig.
59

  

 

Anställda vill förstå och det räcker inte enbart med information, de vill ha besked. Vid 

kommunikation skapas gemensam förståelse som kan ge underlag för att arbeta mot ömsesidiga 

mål.
60

 Nilsson och Waldemarson menar att de personer som förstår omvärlden på samma sätt har 

större gemenskap med varandra, än med dem som har en annan bild av världen. Personerna i 

frågan kan ha svårt att komma överens med varandra eller att förstå.
61

 Förståelse för förändringen 

kan erhållas genom samtal med arbetskamrater som även kan skapa en kollektiv bild om det 

positiva och negativa med förändringen. Vid förändring har medarbetare kommunikationsbehov 

och samtal med andra anställda tillgodoser delvis det behovet. Samtal med närmsta chef är 

mycket viktigt för att förstå vad som sker och vad som kommer hända framöver. För att anställda 

ska lita på informationen om förändringen är förtroende för sin chef av betydelse. Det finns ett 

stort informationsbehov hos medarbetarna om vad omorganisationen innebär på sikt.
62

  

 

Jacobsen och Thorsvik anser att det är vanligt med kommunikationsproblem i organisationer, 

oftast handlar det om bristfällig information mellan chef och anställda.
63

 Anställda klagar ofta på 

att de inte får information samt att kommunikationen är dålig. Vid förändringsarbete är 

kommunikation extra viktigt, för att skapa trygghet. Kommunikationen har en avgörande roll för 

att förändringen ska lyckas eller 

misslyckas.
64

  

 
 

Bild 2: Avsändaren skapar ett budskap som kodas 

för att sedan sändas och slutligen avkodas av 

mottagaren. För att skapa tvåvägskommunikation 

kan mottagaren ge avsändaren feedback.
65

 

 

                                                 

56 Näswall et al. 
57 ibid. 
58 Mats Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson Kommunikation & organisation (Malmö: Liber, 2005). 
59 Johansson och Heide. 
60 Heide et al. 
61 Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson. Kommunikation (Lund: Studentlitteratur, 2007). 
62 Johansson och Heide. 
63 Dag Jacobsen och Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
64 Heide et al. 
65 Jacobsen och Thorsvik, 335. 
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Muntlig direkt kommunikation är enligt flera studier det mest effektiva sättet att ge information 

på, särskilt om meddelandet är oklart eller kan misstolkas av mottagaren. Kommunikationen är 

effektiv då mottagaren tolkar budskapet på samma sätt som avsändaren avsåg. Sista ledet i 

kommunikationsprocessen brukar vara feedback då mottagaren svarar på det mottagna 

meddelandet.
66

 

 

Människan söker efter tolkning med all sin lärdom, vilja och kunnande, även i det som verkar 

omöjligt eller felaktigt.
67

 Direkt såväl som riklig information vid en organisationsförändring är 

mycket viktig. En förändring kan mötas med blandade känslor både med oro och med 

förhoppningar.
68

 

 

Hammarmodellen används enligt Nilsson och Waldemarson av många. Modellen innebär att om 

informationen upprepas gång på gång fastnar budskapet, vilket kan liknas med spiken, desto mer 

vi hamrar ju stadigare sitter spiken.
69

 Individer och grupper i en organisation kan fortsätta att bete 

sig på ett ineffektivt sätt trots ledarens försök att få sin organisation att bli mer effektiv även om 

belastningen är stor.
70

 Frågor som inte kan besvaras direkt kan chefen be att få återkomma med. 

Det är viktigt att chefen inte lämnar ett möte innan medarbetaren vet vad som ska hända 

framöver.
71

 Syftet med intern kommunikation är att rikta medarbetarnas intresse mot särskilda 

frågor. Chefen bör kommunicera och ta ställning till om vad, när, hur, av och till vem som 

informationen ska ges.
72

 

 

Öppen och kontinuerlig kommunikation är viktigt för att minska risken för ryktesspridning. 

Skvaller såväl som ryktesspridning är ett resultat av otillräcklig information. För att minska 

ryktesspridningen är det viktigt med öppenhet i kommunikationen samt möjlighet till dialog.
73

 

Rykten sprids och ger mening åt otydliga händelser som en konsekvens av ledningens bristfälliga 

information.
74

 

 

Den interna informationen inom företaget får ofta mycket klagomål, speciellt inför, under och 

efter en nedskärning. Anledningen är många gånger att personalen inte har fått information. Det 

är av betydelse att hålla medarbetarna underrättade även om inga beslut har fattats. Något 

generellt svar på när företag ska börja informera om nedskärningen går inte att säga. När något 

kommit ut kommer det snart krav på mer information. Får inte medarbetarna den informationen 

som önskas, startas ryktesspridning och de anställda blir oroliga.
75

 

                                                 

66 Jacobsen och Thorsvik. 
67 Nilsson och Waldemarson. 
68 Angelöw. 
69 Nilsson och Waldemarson. 
70 Schein. 
71 Kinding och Gotthardson. 
72 Heide et al. 
73 Johansson och Heide. 
74 Heide et al. 
75 Kinding och Gotthardson. 
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5. METOD 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet kommer metod val att redovisas. Vidare redogörs vilka val som gjorts angående 

litteratursökning, urval och genomförande. Uppsatsens forskningsetiska övervägande samt 

diskussion om validitet och reliabilitet diskuteras mot slutet av kapitlet. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.1. Kvalitativ metod 

Studien baseras på empirisk studie som betyder att undersöka eller att se efter, det vill säga att 

lämna skrivbordet för att söka efter nödvändig information utanför. För att få svar på våra 

frågeställningar och kunskaper om intervjupersonens situation, valdes semistrukturerade 

intervjuer. För oss var det viktigt med delvis öppna intervjuer där intervjupersonerna kunde få 

chans att utveckla sina tankar och idéer.
76

 Som hjälp vid den semistrukturerade intervjun 

användes två olika intervjuguider, en för medarbetarna och en för cheferna.
77

 Syftet med vårt sätt 

att använda forskningsintervju som metod är att få kunskap om intervjupersonens 

arbetssituation.
78

 Vi har använt ett kritiskt förhållningssätt vid litteraturgenomgången, vilket är av 

stor betydelse. Vårt syfte med den teoretiska bakgrunden i uppsatsen är att läsaren ska få en 

förståelse för varför frågeställningarna är av betydelse samt ge en bakgrund till ämnet genom en 

inblick i tidigare forskning.
79

 Intervju som metod kan vara känsligt, men även kraftfullt för att få 

kunskaper och betydelser ur intervjupersonens vardag, eftersom informanten får berätta om sin 

situation för oss och på så sätt bidra till vår kunskap om deras erfarenhet och handlande. 

Informationen som kommer fram i en intervju är inte representativ, utan beror mycket på i vilken 

kontext den ingår samt på vilket sätt den används.
80

  

 

Som tidigare nämnt grundar sig den här uppsatsen på en empirisk studie, vars syfte är att ta reda 

på nedskärningens betydelse för de anställda efter att varsel är lagda på ett logistikföretag i 

Sverige samt ta reda på hur ledaren kan motivera sina anställda vid nedskärning. Kvalitativ metod 

förefaller sig vara befogad, för att besvara syftet med studien, då vi är mer intresserad av ord än 

kvantifiering för att beskriva vårt resultat.  

 

5.2. Urval  

Företaget där studien genomfördes, är ett stort logistikföretag i Sverige. Logistikföretagets 

huvudkontor ligger i Stockholm med enheter runt om i Sverige. På företaget tillämpas 

ackordslön, vilket innebär att lönen baseras utifrån prestationen. Arbetsplatsen i Götaland är 

mansdominerad och där arbetar enbart ett fåtal kvinnor.  

 

Företaget är inte slumpmässigt valt, eftersom vi var medvetna om att nedskärning pågick när 

intervjuerna genomfördes. Intervjupersonerna är inte godtyckligt utvalda utan vi kontaktade en 

anställd i företaget för bekräftelse av ryktet att nedskärning pågick. Vi fick ryktet bekräftat samt 

namnet på högsta chefen på enheten i Götaland. Därefter kontaktades företagets huvudkontor i 

Stockholm, för att få telefonnumret till företagets högsta lokala chef på den aktuella 

                                                 

76 jfr. Martyn Denscombe, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
77 Se bilaga B och C. jfr. Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2002). 
78 jfr. Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
79 jfr. Bryman. 
80 jfr. Kvale. 
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arbetsplatsen. Den högsta lokala chefen ringdes upp, och informerades om vilka författarna är 

samt att en C-uppsats som handlar om nedskärning i organisationer på institutionen för 

pedagogik på Växjö Universitet håller på att skrivas. Vidare tillfrågades chefen om han godkände 

att vi utförde intervjuer, med honom samt två mellanchefer och ett antal anställda. Efter ett 

godkände från chefen bokade intervjuer in. Arbetsplatsen besöktes vid några tillfällen och då 

utfördes flera intervjuer vid varje tillfälle.
81

  

 

Eftersom vi inte valt ut respondenterna själva kan det ha påverkat intervjuresultatet, då 

intervjupersonerna eventuellt inte vill tala illa om företaget och chefen. Vi är medvetna om att ett 

missivbrev är forskningsetiskt oumbärligt, men vi valde att ge den informationen som vanligen 

står i missivbrevet till chefen muntligen, eftersom han hade en positiv inställning till intervjun. I 

och med det muntliga samtalet kom vi igång snabbare med intervjuerna, än om vi skulle ha 

skickat ut brevet och sedan kontakta företaget igen. I efterhand kan vi se att det var bra att 

intervjun med chefen bokades in direkt, eftersom han inte var tillgänglig på sin lokala arbetsplats 

varje dag.  

 

5.3. Genomförande 

Vi har valt att göra sju intervjuer på en av företagets enheter i Götaland. Intervjupersonerna har 

fingerade namn och de intervjuade är enhetens högsta lokala chef Adam samt mellancheferna Bo 

och Carl. De fyra övriga intervjuerna är med medarbetarna David, Erik, Fredrik och Gustav. Med 

stor sannolikhet kommer alla våra intervjupersoner sägas upp eftersom företaget gör en stor 

omorganisation där stora delar av verksamheten läggs ner och flyttas från staden. Ungefär 70 % 

av enhetens anställda är varslade. Den som sitter säkrast av våra intervjupersoner är Adam, men 

det är inget som är beslutat än. Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte eftersom vårt antagande 

är högre svarsfrekvens samt tydligare svar eftersom intervjupersonen får chans att utveckla sina 

svar. Vi är medvetna om att informationen som kommer fram i en intervju kan påverkas av 

intervjuarens personliga identitet, eller hur intervjupersonerna tolkar den, vilket ledde till att 

samma person utförde intervjuerna och den andra förde anteckningar.
82

 

 

Vid intervjuerna användes två olika intervjuguider, en för cheferna och en för medarbetarna.
83

 

Innan varje intervju informerades intervjupersonen om vilka författarna är, att materialet ska 

ligga till grund för en C-uppsats som handlar om nedskärning i organisationer på institutionen för 

pedagogik på Växjö Universitet. Vi frågade om de godkände att intervjun spelades in för att 

underlätta sammanställningen av intervjuerna. Vidare informerade vi om att ingen extern läsare 

ska kunna identifiera vem som har sagt vad, då vi använder fingerade namn. Som komplettering 

till diktafonen fördes minnesanteckningar. 

 

För vissa personer kan ljudupptagningar till en början vara obehagliga såväl som hotande, men 

det brukar gå över efter en stund. Diktafonen påverkade informanterna olika mycket och vid 

några situationer upplevde vi att intervjupersonen pratade mer öppet efter diktafonen stängts av.
84

  

 

                                                 

81 Se bilaga A. 
82 jfr. Denscombe. 
83 Se bilaga B och C. 
84 jfr. Denscombe. 
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Vårt syfte med forskningsintervjun är att ställa frågor till intervjupersonerna för att erhålla 

kunskap om deras arbetssituation.
85

 Efter överenskommelse med intervjupersonerna träffades vi 

på deras arbetsplats, vilket innebär att vi inte fick bestämma vilket rum intervjuerna skulle ske i. 

Intervjuerna skedde i rum som erbjöd avskildhet och var någorlunda tysta. Vid intervjuerna var 

vårt mål att placera oss i 90 graders vinkel till intervjupersonen, för att tillåta ögonkontakt utan 

känslan av förhör. I ett av rummen kunde vi inte placera oss i 90 graders vinkel mot 

intervjupersonen. Vid en av intervjuerna i det rummet upplevdes att en intervjuperson kände sig 

obekväm med situationen och tittade ned på det tomma bordet. Hade vi som intervjuare fått 

möjlighet att välja rum, skulle valet blivit ett rum där det vore möjligt att sitta i 90 graders vinkel, 

vilket kunde ha lett till en annorlunda och bättre intervju. Det framkom senare vid lunch med 

intervjupersonen att han inte alls var så blyg som vi först trodde.
86

  

 

5.4. Bearbetning av intervjumaterial 

Det finns en hierarkisk ordning mellan intervjupersonerna, men vi har val att se på svaren från 

intervjuerna som lika betydelsefulla. Vi har valt att använda oss av den metod för att analysera 

intervjuerna, som Kvale kallar för meningskoncentrering. Metoden innebär att 

intervjupersonernas svar blir mer konkreta och koncisa, det vill säga plocka fram det väsentliga. 

Efter att intervjuerna genomförts lyssnades diktafonen av och intervjuresultatet sammanställdes 

med hjälp av stödanteckningar på datorn. Vi valde att inte transkribera intervjuerna ordagrant, 

utan gjorde utförliga sammanfattningar, efterhand som diktafonen lyssnades av. Även citat valdes 

ut. Det sammanställda resultatet lästes igenom, för att få en helhetsbild av intervjuerna. Därefter 

letade vi upp centrala teman i de olika intervjuerna och koncentrerade intervjupersonernas svar 

utan fördomar, vilket kan liknas vid det som Kvale kallar meningskoncentrering. Sedan jämförde 

vi de centrala temana mot våra syften och frågeställningar. Utifrån varje tema vill vi ta reda på, 

hur de anställda påverkas av nuvarande nedskärning samt ledarens sätt att motivera personalen. 

Svaren från intervjuerna sorterades in under rubriker för att vi på ett lätt sätt kunna följa våra 

frågeställningar genom svaren.
87

 Meningskoncentrering anser vi var en lämplig analysmetod för 

att analysera intervjumaterialet, då materialet kortas ner och blir mer konkret och översiktligt. Vi 

är medvetna om att det finns en risk för att viktiga delar från intervjun kan försvinna, när 

intervjumaterialet kortas ned. För att minska risken för att något av stor betydelse försvann vid 

meningskoncentreringen läste vi igenom intervjumaterialet flera gånger för att vara säkra på att vi 

inte missade viktiga delar i den förkortade versionen. Vi är även medvetna om att helheten i 

intervjuerna kan försvinna, då vi har valt att ta bort vissa delar, vilket är ett måste, då utrymmet i 

uppsatsen är begränsat. Efter att resultatet kortats ned valde vi att dela upp det i två delar utefter 

våra frågeställningar och presentera det i kapitel sex tillsammans med teori och tidigare 

forskning, för att på så sätt följa den röda tråden genom uppsatsen. 

                                                 

85 jfr. Kvale. 
86 jfr Denscombe. 
87 jfr. Kvale. 
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Nedan visas ett exempel på meningskoncentrering från intervjun med Adam, som vi har använt 

oss utav för att skriva fram resultatet. 

 

I sin helhet: 
De som är lite äldre har vissa begränsningar, de har 

varit här väldigt länge, det som de utför här går bra, 

men kanske inte på andra arbetsplatser. Äldre 

tjänstemän som har gjort samma sak i 35 år känner att 

de inte kan göra annat arbete och mår dåligt. 

Förkortad version: 
Äldre är mer oroliga och inte förmår sig att göra 

något annat.  

 

 

 

5.5. Forskningsetiska överväganden 

Det frivilliga deltagandet kommer vara utgångspunkten för våra forskningsetiska aspekter, då 

intervjupersonerna har informerats om de övergripande syftena med studien samt om 

frivilligheten att medverka. Informanterna har även fått information om avidentifiering av deras 

namn, då det inte i uppsatsen kommer att framgå vem som sagt vad för externa läsare. I uppsatsen 

används fingerade namn på intervjupersonerna för att värna om konfidentialiteten.
88

 

 

För att värna om företagets anonymitet har vi valt att inte specificera var i Götaland den berörda 

arbetsplatsen ligger, eftersom det är en stor nedskärning som sker. Nedskärningar sker på många 

arbetsplatser, men vårt val var att inte avslöja allt för mycket om det aktuella företaget, då det kan 

framkomma vilket företag som besökts.  

 

Vi valde att inte presentera material som kom fram efter att intervjun avslutats och diktafonen 

stängts av, eftersom det inte är forsknings etisk hållbart, men det kan ha påverkat oss i vår analys 

av intervjuresultatet. Hade vi haft för avsikt att använda materialet som kom fram efter intervjun 

avslutat kunde vi frågat intervjupersonen om godkännande för att använda det i rapporten. 

 

5.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att kontrollera, ifrågasätta samt att teoretisera, det är inte bara en fråga om 

metod. Validitet brukar förknippas med giltighet, riktighet och sanning. Mäts det som avses att 

mätas? Det är av betydelse att argument är välgrundade, hållbara och försvarbara.
89

 Vi anser att 

det finns en risk att anställda undviker att yttra sin ärliga mening och inte våga tala negativt om 

sin chef, vilket kan påverka både validitet såväl som reliabilitet. Validiteten bedömer vi är hög, 

eftersom det som avsågs mätas med stor sannolikhet mättes.
90

 Den externa validiteten anser vi är 

låg i den här uppsatsen eftersom vi har genomfört en empirisk studie med hjälp av intervjuer och 

det är svårt att generalisera resultatet utifrån ett enda fall.
91

  

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om att undersökningsresultatet blir detsamma om 

undersökningen upprepas eller om resultatet påverkas av tillfälligheter samt slumpen. Den 

externa reliabiliteten är låg, då vi menar att om undersökningen sker på samma arbetsplats vid ett 

senare tillfälle, så har de kommit längre i förändringsprocessen, vilket kan leda till andra svar. 

                                                 

88 jfr. Kvale. 
89 Kvale. 
90 jfr. Bryman. jfr. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad (Stockholm: Norstedts Juridik, 2007). 
91 jfr. Esaiasson et al. 
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Den interna reliabiliteten anses vara hög då vi författare av uppsatsen är överens om hur de ska 

tolka det som de hör och ser.
92

 

 

Går resultatet att generaliseras är en viktig fråga i intervjuundersökningar, det vill säga går det att 

skapa förväntningar om att samma resultat visar sig i en annan liknande situation.
93

 Vi är 

medvetna om att våra intervjuer inte kan vara representativa eller generaliseras till andra fall utan 

talar enbart om hur det är i det undersökta fallet, eftersom frågorna inte är generella och 

populationen inte är homogen. 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

I sjätte kapitlet presenteras resultatet och analysen som en helhet, då studiens resultat jämförs 

med studiens teori och litteraturgenomgång, för att på ett valitt sätt uppfylla vårt syfte och finna 

svar på våra problemformuleringar. Kapitlet är uppdelat i två delar utefter frågeställningarna 

för att underlätta för dig som läsare.
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6.1. Nedskärningens betydelse för medarbetarna 

Av de semistrukturerade intervjuerna med enhetens högsta lokala chef Adam, mellancheferna Bo 

och Carl och medarbetarna David, Erik, Fredrik och Gustav framgick det att flertalet anställa 

kommer att sägas upp och vissa delar av företaget kommer att läggas ner. Personerna som 

kommer vara kvar får förändrade arbetsuppgifter, vilket stämmer bra överens med Scheins idéer 

om vad förändringar kan medföra.
94

 

 

Adam, Bo, Fredrik och Gustav anser att några anställda kommer se nedskärningen som något 

positivt eftersom de får en chans att gå vidare. Wilson och Angelöw menar att vissa personer 

upplever arbetslöshet som något positivt, som kan ge en chans till personlig utveckling samt att 

förändring kan mötas med blandade känslor, både positivt och negativt.
95

  

 
Samtidigt är det alltid några människor som kommer att få något väldigt bra utav detta, 

för att de har gått här hela sitt liv och nu måste de ta ett steg och lära sig något nytt, 

utveckla sig.
96

 

 

Enligt Adam, Erik och Fredrik har personer med minskad arbetsförmåga eller arbetshandikapp 

svårare än andra att få ett nytt jobb, vilket överensstämmer med Angelöws resonemang samt 

innehållet i Ams artikel om Arbetsförmedlingens reviderade prognos för 2009 och 2010.
97

  

 

6.1.1. Kommunikationens och informationens betydelse 

I intervjun med Carl framgick att samtliga anställda var medvetna om att en omorganisation var 

på gång, men ingen kunde ana att den skulle komma så snabbt, vilket kan liknas vid Dagens 

                                                 

92 jfr. Bryman. 
93 Kvale. 
94 jfr. Schein. 
95 jfr. Wilson. jfr. Angelöw. 
96 Fredrik. 
97 jfr. Angelöw. jfr. http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=84259. 

http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=84259
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Industris artikel som nämner att förändringar sker snabbare än vad analytiker kunnat förutse.
98

 

Information från den högre ledningen i Stockholm är viktig och de säger att information ska 

komma men Carl menar att den är dålig och bristfällig. Även om Carl är mellanchef, fick han läsa 

om varslen i tidningen, eftersom han inte hade fått någon information om det tidigare. Flera av 

respondenterna nämner att de fick läsa om varslen i tidningen och var inte underrättade om vad 

som höll på att hända. Informationen fick de inte från sin chef utan via media. Gustav anser att 

antalet varslade som angavs i artikeln var fler än vad de hade fått information om från ledningen, 

vilket han menar upprörde vissa anställda. Antalet varslade är inte samma sak som antalet som 

ska sägas upp berättar Gustav. Carl menar att medarbetarna först blev förbannade eftersom de 

inte fått informationen från sin närmaste chef utan fick läsa om varslen i tidningen. Enligt 

Kinding och Gotthardson är det vanligt att nedskärningar skapar stora rubriker i media samt att 

flera anställda varslas än som behöver bli uppsagda.
99

 

 

I några av intervjuerna framgick det att företaget har en tanke, men att ledningen inte vill 

informera de anställda förrän MBL förhandlingarna är avslutade, vilket kan förklaras med 

Kinding och Gotthardsons resonemang angående tystnadsplikt.
100

  

 

Carl anser sig inte ha fått den information och backup som han tycker sig behöva, vilket har 

likheter med Kinding och Gotthardson text samt Ledarnas chefsbarometer.
101

 Adam menar att 

han som chef måste ta tag i både stora och små problem likaså ha en positiv inställning, som kan 

liknas vid Kindings och Gotthardsons tankar om chefen måste förbereda sig på olika sorters 

reaktioner från medarbetarna likaså behålla sitt lugn och uttrycka medkänsla.
102

 

 

Lind Nilsson och Gustavssons skriver om hur viktigt det är att cheferna samtalar med, lyssnar på 

och motivera sina anställda vilket stämmer bra överens med Gustavs syn om vikten av att chefen 

är ärlig och rak mot de anställda.
103

 Samtliga av intervjupersonerna med undantag av en beskriver 

att de anställda pratar mer med varandra efter beskedet om varsel, vilket kan liknas vid Johansson 

och Heides idéer om att individen vill förstå vad förändringen innebär för organisationen och 

dem själva.
104

  

 

Nu pratar medarbetarna mer med varandra och ventilerar för att hitta lösningar och socialt 

umgänge, vilket kan förstås utifrån Johansson och Heides tankar om att förståelse för förändring 

kan skapas genom samtal, eftersom de anställda har större kommunikationsbehov än innan varsel 

lades. Fredrik menar att de anställda fikar och samtalar mer med varandra, efter att besked om 

nedskärning kom.
105

 

 
Tidigare pratade man mer eller mindre om varandra, inte med varandra. Nu pratar man 

med varandra.
106

 

                                                 

98 jfr. http://www.di.se. 
99 jfr. Kinding och Gotthardson. 
100 ibid. 
101 ibid. jfr. http:// www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2Fchefen_i_ 

krisen_fran_krishanterare_till_bristvara_rapport_2009.pdf 
102 jfr. Kinding och Gotthardson. 
103 jfr. Lind Nilsson och Gustavsson. 
104 jfr. Johansson och Heide. 
105 ibid. 
106 Bo. 

http://www.di.se/
http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=/Ledarna/images/pdfer/rapporter/chefen_i_krisen_fran_krishanterare_till_bristvara_rapport_2009.pdf
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6.1.2. Anställningsotrygghet 

Näswall et al. menar att oro, otrygghet och osäkerhet sprids på de arbetsplatser som tvingas till 

kraftiga åtgärder, vilket stämmer väl överens med Davids åsikt, att besparingen har lett till ökad 

oro för att förlora jobbet.
107

 Ingen av intervjupersonerna angav sig vara oroliga för att bli 

uppsagda, men Gustav säger att flera anställda menar att det är de anställdas respektive partner 

som är mer oroliga om vad som kommer att hända i framtiden. 

 

Adam, den högsta lokala chefen tycker på samma sätt som medarbetaren David, att det är positivt 

om några personer är villiga att sluta frivilligt och erhålla någon form av paket.  

 
Det handlar om att så tidigt som möjligt att få bort några stycken från problematiken.

108
 

 

Ett annat sätt för att bli av med de äldre är enligt Adam förtidspension. Nedskärningen har lett till 

oro om vad som kommer hända och att många väntar på paketen, det vill säga vad som erbjuds 

från företagets sida, berättar Carl. Anställda som närmar sig pension kan enligt Fredrik se 

förändringen som positiv, då de eventuellt kan få förtidspension. Enligt Kinding och Gotthardson 

kan företag kringgå LAS turordningslistan, genom förtidspensionering till dem som närmar sig 

pension samt erbjuda generösa paket till de som slutar.
109

  

 
Ska vi gå strikt efter LAS-listan, får vi snittålder på 55 eller vad fan det är … vi skulle 

vilja ha mer blandad ålder och kompetens, inte bara gubbar över 55 år.
110

 

 

Yukl menar att förändringsarbetet kan mötas av motstånd, exempelvis för att syftet med 

förändringen tystats ner samt att medarbetarna inte ser någon nytta med omorganisationen. 

Vidare skriver Yukl att de anställda kan se förändringen som omöjlig, då de inte anser att den 

kommer att fungera. Vid förändring kan de anställda drabbas av förlust av inkomst och status. 

Förändringsarbetet kan även innebära att människor som saknar självförtroende får det svårare att 

klara förändringen. Fredrik menar om det är oro på arbetsplatsen är det lättare att det blir gräl. 

Vidare menar Fredrik, det är för djävligt att säga upp anställda med några månaders varsel. Efter 

att beskedet om nedskärningen kom tycker Fredrik att toleransnivån för varandra sänktes och 

personalen irriterar sig lättare på varandra nu än tidigare. Det finns anställda som skjuter 

problemet framför sig och hoppas att förändringen inte kommer att beröra dem säger Adam. Erik 

förnekar delvis organisationsförändringen, då han skjuter den framför sig och pratar helst om 

något som inte har med jobbet att göra, för att tänka på annat än eventuell arbetslöshet. Carl 

berättar att han knappt vet vad omorganisationen innebär trots att han är chef, samt att han har 

svårt att förstå förändringen. Förändringen är enligt Fredrik inte klockren eftersom han inte 

förstår innebörden av förändringen och allt känns luddigt. De äldre som kommer att få vara kvar 

efter förändringen är enligt Carl de som är mest oroliga i nuläget, eftersom de inte vet vad de ska 

få för arbetsuppgifter efter nedskärningen. Fredrik menar också att hans självförtroende sjunker 

eftersom han saknar utbildning och datorkunskaper. Vidare tycker Fredrik inte att nedskärningen 

kommer att gynna logistikföretaget, det kan vara deras spik i kistan. En av cheferna berättar att 

                                                 

107 jfr. Näswall et al. 
108 David. 
109 jfr. Kinding och Gotthardson. 
110 Adam. 
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anställda mellan 55 och 60 oftast har dålig självkänsla eftersom de anser att de har svårt att få 

nytt jobb och ser heller ingen mening med att utbilda sig.
111

 

 
Det känns som om de högre cheferna i Stockholm leker sandlåda, det känns inte 

igenomtänkt alls.
112

 

 

Beskedet om nedskärning har enligt David lett till produktionsbortfall, som han ser som naturligt, 

eftersom rasterna blir längre i och med kommunikationsbehovet som finns. Trots 

produktionsbortfall är arbetstempot relativt högt och de anställda är entusiastiska och 

kvalificerade till arbetet när de väl arbetar.
113

 Erik däremot menar att arbetstempot har gått ner 

lite efter att beskedet om varsel kom, vilket kan jämföras med Schein idéer om att anställda kan 

vara ineffektiva även om chefen försöker få effektivitet, vilket även liknar det som Näswall et. al. 

skriver om. David säger att när beskedet kom gick luften ur, han anser vidare att det är viktigt att 

driva verksamheten framåt, trots att oron för att bli uppsagd från jobbet kan ske. Fredrik menar 

att vissa anställda har gått in i sig själva och nedskärningen har lett till många förtvivlade 

människor.
114

  

 

Näswall et al. skriver om att de som är otrygga presterar sämre. Bo, Carl, Erik, Fredrik och 

Gustav har börjat titta efter nytt jobb, men inte sökt något än. De väntar på paketen som är 

utlovade. Om de slutar innan paketen är fastställda riskerar de att inte få ta del av dem och därför 

avvaktar de med att söka jobb. De vet inte heller hur länge de får jobba kvar på logistikföretaget, 

så i och med ovissheten anser de att det är svårt att söka nytt jobb, eftersom de inte vet när de kan 

påbörja en ny anställning. Resonemanget stämmer bra överens med Näswall et al. idé om att söka 

nytt jobb kan vara ett sätt för att motverka hotet.
115

 

 

Näswall et al. menar att de personer som har bostadslån och familjer påverkas hårdare än andra 

och uppvisar större anställningsotrygghet, vilket alla respondenter utom David och Erik nämner. 

Carl berättar att det är många inom företaget som sitter med nyköpta hus. Carl och David anser 

att de yngre inte är lika oroliga för att bli arbetslösa som de övriga. Vidare menar de att utbildad 

personal inte känner samma oro, eftersom de kan tänka sig flytta och har lättare för att få ett nytt 

jobb. De som nyss har köpt hus är inte lika flexibla och villiga att flytta, som de yngsta utan 

familj och hus. Carl och Davids resonemang stämmer mycket väl överens med Näswall et al.
116

 

 

Med undantag från en intervjuperson håller samtliga med Angelöw om att anställda mellan 50-60 

år mer oroliga än övriga ålderskategorier, eftersom de kan ha svårare att få ett nytt jobb samt att 

de är för unga för att erhålla förtidspension. Adam menar att äldre är mer oroliga och inte förmår 

sig göra något annat.
117

 

 
Det finns en äldre man som är väldig orolig, han undrar vad ni gör här och vad vi pratar 

om.
118

 

                                                 

111 jfr. Yukl. 
112 Fredrik. 
113 jfr. Wilson. 
114 jfr. Näswall et al. jfr. Schein. 
115 jfr. Näswall et al. 
116 ibid. 
117 jfr. Angelöw. 
118 Adam. 
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6.2. Ledarnas sätt att motivera de anställda 

6.2.1. Informationens betydelse för förändringen 

Adam menar att det är viktigt att svara på frågor och stå till förfogande vilket stämmer bra 

överense med det som Lind Nilsson och Gustavsson skriver. Även Bo betonar vikten av att prata 

med de anställda samt individuella samtal.
119

 Samtliga chefer som intervjuades menar att det är 

viktigt att de är närvarande, det vill säga är på golvet, där de anställda befinner sig. Enligt David 

behöver cheferna ha information om vad som kommer att hända och för att kunna svara på frågor 

som dyker upp. Några av intervjupersonerna berättade att det skulle komma stöd utifrån, men 

ingen visste vem eller när de kommer. Bo menar att ett konsultföretag kommer att var på 

arbetsplatsen under en tid för att stötta och hjälpa de drabbade under uppsägningstiden. Meningen 

är att konsultföretaget ska informera om kurser och utbildningar samt hjälpa de berörda parterna 

att hitta och söka nya jobb. Får Bo frågor av sina anställda som han inte direkt kan svar på, ber 

han om att få återkomma, vilket kan liknas vid Kindig och Gotthardson idéer om hur viktigt det 

är att chefen stöttar sina anställda under nedskärning, samt vikten av att svara på frågor och 

återkomma om så behövs.
120

 

 

Kindig och Gotthardson anser att det är viktigt för chefer att informera sina medarbetare om syfte 

med nedskärningen. Enligt Bo har ledningen uppmanat cheferna att prata mycket och ha 

individuella samtal med medarbetarna. Adam berättar att hans underställda chefer har fått 

personliga beteendevetare som ska coacha dem, för att de kan motivera sina medarbetare. Vidare 

menar Adam att han informerar om vad förändringen innebär samt varför nedskärningen sker.
121

  

Samtliga intervjupersoner utom den högsta lokala chefen Adam anser att informationen är väldigt 

bristfällig, medan Adam anser den är bra. Adams resonemang kan liknas vid Nilssons och 

Waldemarssons hammarmodell som innebär att budskapet upprepas gång på gång.
122

 

 
Informationen är jättedålig.

123
 

 

Adam tänker ut ett budskap som han sedan kodar och skickar vidare till avkodning hos cheferna. 

Carl förstår inte vad förändringen kommer att innebära, vilket medför att kommunikationen inte 

har varit effektiv från Adams sida då mottagaren tolkar budskapet på annat sätt än vad som 

avsågs. Mottagaren försöker tolka budskapet även om det verkar omöjligt eller felaktig med all 

sin vilja, kunnande och erfarenheter. Som tidigare nämnts tycker Adam att kommunikationen är 

bra, men de övriga respondenterna i undersökningen håller inte med. En anledning till att Adam 

anser att kommunikationen är god kan ha att göra med att han har informerat cheferna vid ett 

flertal tillfällen. Förstår inte mottagaren budskapet första gången förstår hon/han det troligtvis 

inte andra gången hellre om det sägs på exakt samma sätt. Det upprepade budskapet kan liknas 

vid Nilsson och Waldemarssons hammarmodell.
124

  

                                                 

119 jfr. Lind Nilsson och Gustavsson. 
120 jfr Kindig och Gotthardson. 
121 ibid. 
122 jfr. Nilsson och Waldemarson. jfr. Heide et al. 
123 Carl. 
124 jfr. Jacobsen och Thorsvik. jfr. Nilsson och Waldemarson. 
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Bo tycker att det är viktigt att medarbetarna coachas nu i nedskärningstid. Adam är hoppfull och 

antar att förändringen kan leda till att det blir bättre för kunderna. David menar att det är 

kunderna som kommer att bli lidande för den här omorganisationen i slutändan.
125

 

 
Chefen bör vara ärlig och rak med de anställda. Jag tror inte att det är lätt att motivera 

någon mer än att prata.
126

 

 

Som tidigare nämnts är det enbart Adam som nöjd med informationen, övriga vet inte vad som 

ska hända framöver, mer än att nedskärning ska ske, inte när eller vilka som får sluta eller vilka 

paket som erbjuds. Carl menar att alla väntar på besked om vad som ska hända framöver.
127

 De 

anställda är relativt eniga om att eftersom informationen är bristfällig, försöker de få tag på den 

information som går att få tag på samt kommunicerar mycket med varandra och sin närmsta chef, 

vilket överensstämmer med Johansson och Heides tankar om anställdas tveksamhet inför 

förändringen.
128

 David saknar mycket information om hur omorganisationen ska beröra 

logistikföretaget lokalt, vilket kan liknas vid Heide et al som menar att anställda vill ha besked.
129

 

 

Kinding och Gotthardson poängterar att det är vanligt med klagomål på den interna 

kommunikationen som följd av bristfällig information, vilket också visar sig vara fallet i den här 

undersökningen, då alla utom Adam klagar på den interna kommunikationen. Vidare menar 

Kinding och Gotthardson att det är viktigt att informera även om inga beslut fattas,
130

 det är något 

som stämmer bra överens med Adams utsaga. 

 
Det finns egentligen ingen direkt ny information just nu, och det vet de anställda om.

131
 

 

Carl är mycket missnöjd med stödet från sin chef och anser sig ha svårt att förstå honom, efter att 

beskedet om förändringen kom, vilket kan liknas vid Nilsson och Waldemarssons tankar om att 

det är svårare att komma överens med de som har en annan omvärlds förståelse.
132

  

 
Jag tycker inte att chefen bidrar till en positiv attityd till förändringen i och med att han 

lever i en annan värld.
133

 

 

Jacobsen och Thorsvik menar att kommunikationsproblem är vanligt i organisationer och som 

tidigare nämnts framgick det även av den här studiens resultat, eftersom alla utom Adam ansåg 

att informationen var bristfällig.
134

 I en förändring är medarbetarna enligt Johansson och Heide 

beroende av information om vad som ska hända samt att kommunikationen är av avgörande 

betydelse för om det ska bli en lyckad eller misslyckad förändring. Gustav anser att inte alla 

anställda vet vad nedskärningen kommer att innebära, mer än att de riskerar att bli uppsagda och 

arbetslösa. Medarbetarna som intervjuats är eniga om att ledningen har svårt att komma ut med 

information vilket beror på att deras närmsta chefer inte heller vet så mycket om förändringen 

                                                 

125 jfr. Lind Nilsson och Gustafsson. 
126 Gustav. 
127 jfr. Näswall et al. jfr. Heide et al. 
128 jfr. Johansson och Heide. 
129 jfr. Heide. 
130 jfr. Kinding och Gotthardson. 
131 Adam. 
132 jfr. Nilsson och Waldemarson. 
133 Carl. 
134 jfr. Jacobsen och Thorsvik. 
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eftersom de inte fått den informationen från huvudkontoret i Stockholm. David anser att den 

bristfälliga kommunikationen kommer att sätta sina spår.
135

 

 
Den lokala ledningen har inte mycket att komma med, men det är inte deras fel. Jag vill 

egentligen dra det en nivå högre upp. Jag upplever inte att det finns någon form av 

handlingsplan.
136

 

 

Intern kommunikation är enligt Heide et al. viktigt, vilket även Bo poängterar, då han säger att 

högsta ledningen har varit på arbetsplatsen vid två tillfällen och informerat. Bo menar även att 

varje vecka hålls veckomöten, där de pratar om senaste nytt från ledningen och från det lokala. 

Cheferna försöker att motivera de anställda genom att informera om att nuvarande lön kommer 

att påverka framtida a-kassa, det är därför viktigt att jobba på som vanligt.
137

 

 

Bo åsyftar att bra information kan ta död på rykten. Vidare menar han att rykten skapas hela tiden 

i och med osäkerheten om vad som kommer att hända framöver. Carl och Gustav är eniga om att 

det är mycket rykten som sprids på arbetsplatsen. De flesta av ryktena menar Carl är falska och 

det gäller att avstyra dem. Erik anser att cheferna försöker dementera ryktena.
138

 

 

6.2.2. Motivation 

Arbetslöshet kan även leda till minskad ekonomisk trygghet i form av sänkt inkomst, vilket är 

Maslows andra trappsteg. Arbetet är för många viktigt eftersom det ger en form av trygghet vilket 

även Maslow nämner på näst lägsta nivån. Intervjupersonerna var ganska eniga om att det inte 

har blivit någon större förändring av motivationen till arbete än, eftersom förhandlingarna inte är 

klara. Bo menar att det är viktigt att de anställda gör aktiviteter utanför jobbet, för att inte tappa 

kontakten med varandra efter nedskärningen, vilket kan jämföras med Maslows tredje steg som 

handlar om sociala behov som till exempel gemenskap, att tillhöra en grupp, vänner och 

arbetskamrater. Anställda har behov av sociala kontakter med sina arbetskamrater och arbetet kan 

tillfredställa möjligheter till det. Individen utvecklas hela tiden, genom interaktion med andra. 

Omgivningen eller kontexten har även en avgörande betydelse för lärande och för att individen 

ska utvecklas och social gemenskap är viktigt för individen. Flera av respondenterna menar att de 

anställda jobbar på som vanligt och att en orsak till det är den höga ackordslönen. Samtliga chefer 

menar att de informerar om vad de förväntar sig av de anställda samt att det som medarbetarna 

presterar idag, syns i plånboken nästa månad, men påverkar även eventuellt framtida a-kassa. 

Minskas de anställdas lön eller drabbas av uppsagning, kan det leda till förlust av status, vilket 

kan liknas vid Maslows fjärde trappsteg. Eftersom Maslow menar att det är viktigt för individen 

med uppmärksamhet och prestige, så kan lönen i det här fallet påverka statusen. Vidare kan 

arbetet skapa en känsla av att vara behövd samt efterfrågad både av chefen och av kollegor. 

Arbetet kan även leda till ökad självkänsla som är Maslows fjärde trappsteg. Det framgår även av 

intervjuerna att anställda med sämre ekonomi och har gjort stora investeringar är mer oroliga än 

andra, vilket kan betyda en förlust av status. Inkomst kan vara en möjlighet för att betala lån på 

exempelvis hus, som kan ses som status. Husköp och renovering skapar oro, i och med risk för 

                                                 

135 jfr. Johansson och Heide. 
136 Fredrik. 
137 jfr. Heide et al.. 
138 jfr. Johansson och Heide. jfr. Heide et al. 
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arbetslöshet. Likaså nämner några av intervjupersonerna att stigande ränta kan bli svårt för vissa 

att klara av.
139

 

 
… presterar jag mindre bra under den här tiden som är kvar, det gör ju att det blir mindre 

i plånboken sen när jag får gå på a-kassa.
140

 

 

Enligt Herzbergs tvåfaktorteori är motivationsfaktorerna relaterade till arbete i sig, men av 

intervjuerna framgår det att ackordslön är motiverande, vilket enligt Herzberg är en 

missnöjesfaktor som inte påverkar motivationen, det vill säga lönen påverkar enligt Herzberg inte 

motivationen till arbete. Samtliga chefer i undersökningen berättat om betydelsen av att de 

anställda sköter sitt jobb och gör det de ska. Cheferna försöker vara på golvet samt informera om 

ackordslönens betydelse både nu och framöver. Carl anser att det gäller att se till att de anställda 

gör sitt jobb. Eftersom Gustav har fått nya arbetsuppgifter nu i höst, som han tycker är 

motiverande, vilket kan liknas vid Herzbergs motivationsfaktorer, eftersom det handlar om 

arbetsrelaterade faktorer.
141

 

 
Det gäller att se till att de anställda gör det de ska, eftersom det inte är kundernas fel att 

omorganisationen sker.
142

 

 

Det framgår av flera intervjuer att de anställda är medvetna om att deras prestation sätts i relation 

till lönen, det vill säga hög prestation leder till hög lön. Medarbetarna förväntar sig en viss lön 

utifrån det resultat de visar, vilket överensstämmer med förväntningsteorin.
143

 

 
Många i gruppen tänker på att inte sänka sin lön, då det kan komma att påverka a-kassa 

ersättningen.
144

 

 

De anställda verkar utifrån intervjuerna vara nöjda med lönen, eftersom de har chans till hög lön i 

och med ackordsystemet. Lönen hänger ihop med prestationen, vilket innebär att lönen blir 

rättvis, som kan jämföras med rättviseteorin.
145

 Som tidigare nämnts anger samtliga informanter 

att lönen är viktig, vilket stämmer bra överens med Wilsons tankar om att skälet för många att gå 

till jobbet är lönen.  

 

                                                 

139 jfr. 4.2.1. 
140 Bo. 
141 jfr. 4.2.2. 
142 Carl. 
143 jfr. 4.2.3. 
144 Erik. 
145 jfr. 4.2.3. 
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7. SLUTSATS 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras slutsatser utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar och resultat. 

Här samlas intervjupersonernas uttalanden som sätts in i sin kontext. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte, då vi har tagit reda på nedskärningens betydelse för de 

anställda, samt hur ledaren kan motivera sina anställda vid nedskärning. Nedan presenterar vi 

återigen frågeställningarna eftersom det är de som är utgångspunkten för det här kapitlet. 

 

1. Hur upplever ett fåtal anställda nuvarande nedskärning inom organisationen enligt 

intervjupersonerna? 

 

2. Hur upplever intervjupersonerna att ledaren kan motivera personalen vid en nedskärning inom 

organisationen? 

 

1. Personerna som intervjuades anser att nedskärningen kommer att leda till att ett stort antal 

anställda kommer att sägas upp samt delar av enheten kommer att läggas ned. 

Intervjupersonerna anser sig inte vara oroliga för att förlora jobbet, men de poängterar att 

arbetslöshet eller ett nytt jobb troligen leder till lägre lön än vad de har idag. Vidare har 

nedskärningen orsakat att vissa grupper exempelvis anställda mellan 50 till 60 år är mer 

oroliga, samt att de med huslån riskerar att få ekonomiska svårigheter. De berörda 

anställda kommunicerar mer med varandra och sina chefer än vad de gjorde innan 

beskedet om varsel kom. Nedskärningen har även resulterat i att de som förmodar bli 

uppsagda försöker hitta nya vägar, som att exempelvis söka nytt jobb och utbildning. 

Tidigare var de trygga med att gå till jobbet och få en bra lön, nu kan de bli tvingade att 

utbilda sig mer eller testa på något nytt. Intervjupersonerna är upprörda över hur de fick 

veta om varslet. De har inte fått någon information från organisationen utan fick läsa om 

varslen i tidningen. Chefernas bristfälliga information om orsaken till nedskärningen 

skapar oro och anställningsotrygghet hos personalen. Ilska och ryktesspridning är ett 

resultat av att personalen fick veta om varslen genom media, som i sin tur kan leda till 

misstro och skada relationerna inom företaget. Intervjupersonerna är relativt eniga om att 

de inte får tillräckligt med information från sin chef samt att ledningen inte bidrar med 

någon positiv attityd till förändringen.  

 

2. Något enkelt svar på en här frågan går inte att ge. Det som framkom av intervjuerna var 

att ackordslönen var den stora motivationsfaktorn på arbetsplatsen. Ingen av cheferna 

verkade veta hur de skulle göra för att få de anställda motiverade eller få dem att trivas. 

Lönen ses som det viktigaste och den kan de anställda själva påverka vilket 

intervjupersonerna ser som positivt. Cheferna försöker vara ute hos medarbetarna så 

mycket de kan, för att prata med dem samt svara på frågor. I och med att 

personalomsättningen är låg förutsätter cheferna att de anställda trivs på sitt arbete men 

frågan är om det är något annat än den höga lönen som får dem att vara kvar? 

Logistikföretaget har hyrt in ett konsultföretag, för att vara jobbcoacher för de anställda 

under uppsägningstiden. Konsultföretagets uppdrag är att hjälpa individen att hitta nya 

jobb samt information om utbildningar och kurser. 
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8. DISKUSSION 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

I det här avslutande kapitlet knyts rapporten samman. Avslutningsvis presenteras förslag till 

framtida forskning. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vi anar att besparingarna görs för att trygga företagets framtid, men minskat antal anställda leder 

det till minskade inkomster, om det inte varit överkapacitet tidigare. Nedskärningarnas effekter 

märks inte bara på företaget och hos drabbad personal utan det kan leda till ett 

nationelltsamhällsproblem. Hela samhället påverkas vid nedskärning, eftersom underleverantörer 

får färre order. Facken, konsultföretag och arbetsförmedlingen för ökad efterfrågan vid 

uppsägning. Skatteinkomsterna minskar vid arbetslöshet vilket i sin tur drabbar kommunerna. 

När kommunens ekonomi minskar, påverkas bland annat barn, utbildning, stöd, vård och omsorg. 

Arbetslöshet kan leda till minskad konsumtion och till mindre benägenhet till stora investeringar, 

vilket oftast innebär minskad efterfråga på varor och tjänster, som i sin tur kan leda till att flera 

företag behöver varsla. Det blir en ond cirkel. 

 

I och med att människor utbyter erfarenheter med varandra sker en lärprocess, som kan leda till 

att kunskapen kan användas i vardagslivet. De berörda parterna delar upplevelsen av 

nedskärningssituationen och de känslor samt kunskaper som kollegorna har angående 

nedskärningen, anser vi kan vara svårt för utomstående att förstå och kunna sätta sig in i på 

samma sätt som de berörda. Vi menar att konsultföretaget kan hjälpa de anställda med det 

allmänna som rör nedskärning exempelvis söka jobb och utbildningar, men vi misstänker att det 

bli svårt för jobbcoacherna att sätta sig in i den aktuella arbetsplatsens situation, eftersom inte ens 

cheferna har tillräckliga kunskaper om den.  

 

Eftersom mellancheferna saknar information om nedskärningen antar vi att ledarna är i en klämd 

situation. Cheferna känner troligen frustration över att de inte kan informera sina medarbetare om 

vad som händer, vilket de gärna skulle vilja göra. Vårt antagande är att ledarna som har ansvar 

för eventuella uppsägningar av personal och själva riskerar bli uppsagda kan känna sig otrygga 

och besvikna själva, som kan leda till större problem ju närmare uppsägningarna de kommer. Av 

intervjupersonerna är det enbart Adam som är positiv till förändringen och förutser att det 

kommer att bli bättre för kunderna, vilket kan ses som ett tecken på att han är en förebild för sina 

anställda eller en oartig chef som nonchalerar allt vad långsiktig organisationsutveckling heter. 

Det är enligt oss viktigt att fler personer än chefen ser något positivt med förändringen. 

 

Eftersom det enbart är Adam som är nöjd med informationen som sänds ut, kan det vara ett 

tecken på att han inte är medveten om kommunikationsmissen. När Adam inser att hans 

budskap/information inte når fram eller tolkas på rätt sätt, kan det ske lärande då han måste 

lyssna på feedbacken och presentera sitt budskap på ett nytt sätt för att bli förstådd. Vårt 

antagande är att Adam kan lära sig att kommunikationsmodellen även kräver återkoppling för att 

på så sätt få en tvåvägskommunikation, där mer än han är delaktig. En fråga vi ställer oss är om 

mellancheferna vågar ifrågasätta Adam och ge återkoppling på det han säger, eller att de bara 

godtar informationen de får utan att förstå den. Eftersom kommunikationen är dålig mellan 

ledning och övriga anser vi att det kan det leda till en misslyckad förändring. En av anledningarna 

till att Adam anser att informationen är bra kan vara att han anser sig ge information, men 

eftersom vi anar att han är i en svår och stressad situation kan han eventuellt ha svårt att uppfatta 
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att mellancheferna inte har förstått hans budskap. Ledaren får enligt oss under nedskärning utstå 

en hel del kritik från arga och oroliga medarbetare. Det är viktigt att ledaren inte tar det 

personligen, utan som en del av jobbet. I det här fallet är det inte cheferna på den lokala enhetens 

fel att nedskärning sker, men det är de som får ta emot all kritik. Vårt antagande är att om ledaren 

har tidigare erfarenhet av kritik från ilskna och ängsliga personer, kan de ha lättare att inte ta 

kritiken personligt och har lärt av tidigare erfarenheter. Lärande sker då den konkreta 

erfarenheten bearbetas och blir till kunskap som kan användas i praktiken. 

 

En nedskärning kan vara både positivt och negativt för de anställda som får sluta. Vi anser att 

somliga anställda förhoppningsvis kan få ut något väldigt bra av att få sluta, då de kan få en chans 

att gå vidare och göra något annat, förutsatt att de har en sysselsättning och inte går ut i 

arbetslöshet. Tidigare hade de varit trygga med att gå till jobbet och få en bra lön, nu kan de bli 

tvingade att utbilda sig mer eller testa på något nytt, vilket kan var väldigt nyttigt och lärorikt. 

Arbetslöshet kan leda till sänkt självförtroende och kan påverka den drabbade psykiskt samt 

ekonomiskt. Vi misstänker att en del kan få det svårt att klara sig ekonomiskt om de inte får ett 

nytt jobb inom en kort framtid. 

 

Av de intervjuade förmodar vi att Adam är den som har kommit längst på Maslows näst högsta 

trappsteg, eftersom han har makt och högsta position. Övriga intervjupersoner kan eventuellt 

befinna sig på fjärde trappsteget, men har då bara lönen att se som status och måste tillfredställa 

flera statusbehov för att komma vidare. Nedskärningen kan komma att påverka Adams 

handlingsfrihet vilket kan innebära att han inte uppfyller sina behov av status. För många 

människor är arbetet mycket viktigt, eftersom det upptar stor del av vardagen. Arbetet kan 

innebära social gemenskap och är förutsättningen för levnadsstandarden. Inkomsten skapar 

möjligheten att köpa mat, kläder och boende etc., som är villkoren för att kunna leva.  

 

Vi tycker det är intressant att alla intervjupersonerna berättar om den motiverande ackordslönen, 

som mellancheferna ständigt informerar de anställda om. Utifrån Herzbergs tvåfaktorteori är lön 

ingen motivationsfaktor, utan bidrar endast till vantrivsel om den inte finns. Slutsatsen som vi 

kan dra utifrån intervjuerna är att de anställda går till jobbet för att få ut sin höga månadslön, det 

vill säga ackordslönen är drivkraften. Av resultat vi fick fram var det enbart Gustav som talade 

om arbetsuppgifter som motiverande, det vill säga arbetsrelaterade faktorer som enligt Herzbergs 

tvåfaktorteori är motivationsfaktorer. Vi anser det tragiskt att enbart ackordslönen är det som 

motiverar de anställda att utföra arbete och stanna kvar. Vår förhoppning var att få ut mer av 

undersökningen angående motivation, men intervjupersonerna var alla eniga om att lönen är 

drivkraften, så flera frågor om motivation hade troligen inte givit oss utfylligare svar på vår andra 

frågeställning. Varken cheferna eller medarbetarna anser att det finns någon anledning för att öka 

motivationen till arbete eftersom ackordslönen i sig styr prestationen.  

 

Chefernas personliga beteendevetare som ska hjälpa cheferna att motivera de anställda kan nog 

tyvärr inte enligt oss hjälpa till med att förbättra motivationen hos de anställda, utan 

beteendevetaren bli mer som en stödjande funktion. Stöd och hjälp till cheferna anser vi skulle ha 

skett vid ett tidigare skede för att ledaren skulle kunna tillägna sig en djupare förståelse för 

förändringsprocesser och dess komplexitet. Cheferna ska även kunna agera som katalysator och 

ledare vid förändringsarbete eller vara kreativt bollplank åt medarbetare som behöver stöd. 

Vidare anser vi att inhyrningen av konsultföretaget är en nödvändighet för cheferna och för att på 

så sätt skapa en bättre kunskap om sitt ledarskap och roll som ledare. Vi anser att de anställda har 
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för stora förhoppningar att få ett nytt jobb eller en passande utbildning med hjälp av 

konsultföretaget, vilket vi ser som falska förhoppningar. Konsultföretaget kan enligt oss inte 

trolla fram jobb som inte finns. Vetskapen om att hjälp utifrån ska komma misstänker vi är en av 

anledningarna till att de anställda inte uppvisar så stor grad av anställningsotrygghet och oro. 

 

Avslutningsvis är våra förhoppningar att cheferna på den här arbetsplatsen, har tagit till sig den 

kunskap och fått lärdom om konsekvenserna av nedskärningen. Likaså fått kännedom om hur 

medarbetarna kan reagera och vilka behov som krävs i en sådan situation eftersom liknande 

situation kan uppstå på den arbetsplats de vid senare tillfällen anställs.   

 

8.1. Förslag till fortsatt forskning 

Nedskärningar är ett aktuellt ämne och det finns mycket att forska vidare om eftersom det inte 

finns så mycket tidigare forskning. Den här uppsatsen ligger i forskningsfronten, då ett nytt 

fenomen har belysts. Utifrån våra upptäckter anser vi det intressanta att göra en större 

undersökning om chefers handlingsberedskap angående nedskärning samt undersöka 

medvetenheten om motivation och trivselns betydelse för de anställda på arbetsplatsen. En annan 

intressant aspekt att undersöka skulle kunna vara att ta reda på vad som behövs göras för de 

chefer som inte är medvetna om deras bristande kunskaper angående motivation, trivsel och 

nedskärning. Det skulle vara angeläget med en större undersökning exempelvis en 

enkätundersökning för att kunna generalisera svaren till exempel på frågorna om motivation. 

Vidare skulle det vara intressant att komma tillbaka till arbetsplatsen vid ett senare tillfälle, då 

beskedet om uppsägning kommit till personalens kännedom, för att se hur individen upplever 

förändringen under de olika perioderna.  

 

8.2. Några avslutande ord 

Vår förhoppning är att det här arbetet har bidragit med en djupare förståelse för hur ett fåtal 

anställda upplever nuvarande nedskärning inom organisationen samt hur ledarna kan motivera 

sina anställda vid en organisationsförändring. Avslutningsvis hoppas vi att de varslade går vidare 

och hittar en ny sysselsättning, som är givande och utvecklande för dem. 
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Bilaga A 

 

TELEFON INTERVJUFÖRFRÅGAN 

 

Hej mitt namn är Kirsten Windus och jag läser pedagogik i arbetslivet på institutionen för 

pedagogik på Växjö Universitet. Jag och min studiekamrat Evelina Nyqvist skriver en C-uppsats 

som handlar om nedskärning i organisationer.  

 

Jag ringer till dig med anledning av att vi har läst i tidningen att det pågår stora nedskärningar på 

Er arbetsplats. Är det något som stämmer?  

 

Vårt intresse med arbetet är att undersöka medarbetarnas upplevelse under nuvarande 

nedskärning i organisationen, samt hur ledaren motiverar sina medarbetare under en sådan 

situation. Med anledning av vårt uppsatsarbete skulle vi gärna vilja fråga dig om vi skulle kunna 

få föra en intervju med Dig och några av dina medarbetare och anställda inom de närmsta 

veckorna? Era tankar, funderingar och erfarenheter kring nedskärningen skulle vara mycket 

värdefulla för oss att få ta del av, eftersom ämnet är mycket aktuellt i dagsläget. Intervjuerna 

beräknas ta ungefär 25-45 minuter. Om Ni inte har något emot att vi använder oss utav diktafon, 

så kommer intervjuerna att spelas in för att sedan underlätta vid sammanställning.  

 

Vi värnar om anonymiteten och kommer att ge intervjupersonerna fingerade namn, för att på så 

sätt hålla privata uppgifter anonyma. Företagets namn kommer inte att anges i uppsatsen. Det är 

enbart jag och Evelina som kommer att lyssna av diktafonen, ingen annan kommer att få höra vad 

som sagts i intervjuerna. Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt och vi skulle 

vara väldigt tacksamma om Ni skulle vilja medverka. 

 

Eftersom du är positivt inställd till deltagande undrar jag om det är okey att boka in en intervju, 

eller skulle du vilja fundera på saken, så kan jag ringa tillbaka vid ett senare tillfälle? 

 

Tack för samtalet, som avtalat ses vi på din arbetsplats om två veckor, för intervju samt boka in 

fler intervjupersoner. 

 

Om du har några frågor så hör gärna av dig till mig på telefonnummer 0739 92 86 27. 

 

Hej då! 



Bilaga B 

 

MEDARBETARINTERVJU 

 

1. På vilka sätt har varslen som gjorts på Er avdelning påverkat dig?  

Hur har det påverkat gruppen? 

 

2. Hur gör du för att känna motivation i ditt arbete nu i nedskärningstid? 

 

3. På vilka sätt påverkas din motivation till arbete i samband med besluten om varsel? 

 

4. Hur stöttar ni varandra i arbetsgruppen? 

 

5. På vilket sätt tycker du att ledningen bidrar till en positiv attityd till förändringen? 

 

6. Hur har du fått information av ledningen om nedskärningen? 

 

7. På vilket sätt känner du att du har fått tillräcklig information om vad nedskärningen inom 

organisationen innebär? 

 

8. Hur har stämningen i arbetsgruppen påverkats efter beskedet om varsel? 

 

9. Vad anser du att nedskärningarna har lett till? 

 

10. Hur har motivationen till arbete hos personalen påverkats efter beskedet om varsel? 

 

11. Hur kan chefen uppmuntra sin personal till arbetet i nedskärningstid? 

 

12. Är det någon del av gruppen som är mer oroliga än andra? 

 

13. Övrigt? 



Bilaga C 

 

CHEFSINTERVJU 

 

1. På vilka sätt har varslen som gjorts på Er avdelning påverkat personalen? 

 

2. Hur gör du för att medarbetarna ska känna motivation i sitt arbete nu i nedskärningstid? 

 

3. På vilka sätt påverkas medarbetarnas motivation i samband med besluten om  

varsel? 

 

4. Hur stöttar medarbetarna varandra i arbetsgruppen? 

 

5. På vilket sätt tycker du att din chef bidrar till en positiv attityd till förändringen? 

 

6. På vilket sätt har du gett information om nedskärningen till de anställda? 

 

7. Hur informerar du dina anställda på bästa sätt om vad nedskärningen innebär? 

 

8. Hur har stämningen i arbetsgruppen påverkats efter beskedet om varsel? 

 

9. Vad anser du att nedskärningarna har lett till? 

 

10. Hur har motivationen till arbete hos personalen påverkats efter beskedet om varsel? 

 

11. Hur kan du som chef uppmuntra din personal till arbetet i nedskärningstid? 

 

12. Hur skulle du vilja motivera din personal? 

 

13. Är det någon del av gruppen som är mer oroliga än andra? 

 

14. Övrigt? 


